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Introducció
Aquesta publicació no serveix per penjar-nos
medalles. No és un exercici autocomplaent per
dir “mira que guapos que som”. No és tampoc
un pamflet de propaganda política trampós o
esbiaixat. Lògicament, està escrit des de la subjectivitat, és inevitable, però pensem sincerament
que si hi ha un tret del nostre tarannà que ens
caracteritza és una rigorosa autoexigència.
Aquest fullet és més aviat el fruit de la voluntat
de reunir en una publicació informació útil per
a què tu, que l’estàs llegint, puguis jutjar per tu
mateix, tu mateixa, si val la pena que a Catalunya hi hagi un govern d’esquerres, si és útil
que ICV-EUiA transformi la realitat des del poder
polític.
Hi ha paraules que ens fan basarda. “Poder” és
una d’elles. Hi ha tot un seguit de valors negatius
associats a la paraula “poder” que ens provoquen
rebuig. Però quan el que vols és canviar la realitat, transformar el món, corregir les coses que no
funcionen, lluitar contra les injustícies... pots ferho de moltes maneres. Totes són vàlides i totes
són necessàries. Ho pots fer en l’àmbit personal,
en el teu dia a dia. Ho pots fer en l’àmbit associatiu, a la teva feina, a l’escola dels teus fills. Ho pot
fer la societat civil. I pensem que la política és un
àmbit des del que també es pot, i cal, defensar
les teves idees, els teus valors. D’altra manera,
deixaríem la política en mans dels qui l’han
manegada sempre. I les polítiques, evidentment,
es poden dur endavant amb més força des del
poder.
Hi ha altres tipus de poder als qui li som molt
incòmodes: el poder econòmic, el poder de determinats grups mediàtics... són poders que s’han
esforçat en desprestigiar el Govern d’Esquerres
en general, i ICV-EUiA en particular. Aquest fullet
ha de servir també perquè puguis formar-te una
idea pròpia sobre l’acció de govern dels últims
anys. Si vas votar Iniciativa Verds–Esquerra Unida, tindràs arguments per fer balanç, per decidir
si el teu vot ha valgut la pena. Per defensar el teu
vot enfront dels qui et diuen que vas fer el ridícul
votant ICV-EUiA, ja sigui un tertulià de ràdio o
televisió, un columnista de premsa o el cunyat /
veí / company de feina convergent de torn. També
et servirà per explicar el que han fet ICV-EUiA i
el Govern d’Esquerres als qui dubten si votaran o
no, als qui pensen que la política no val la pena i
que tots els polítics són iguals. Com deia Fuster,
la política, o la fas o te la fan.
En definitiva, aquest fullet no tracta només d’ICVEUiA. Tracta també de tu. D’allò que tots i totes,
plegats, podem fer junts.
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EINES
CONTRA
LA CRISI
Molt abans que Zapatero i Solbes reconeguessin que hi
havia crisi, nosaltres ja ho denunciàvem. No solament
això, ICV-EUiA va promoure (no sense una certa resistència
inicial per part dels socis de govern) l’actualització del Pacte
d’Entesa, per adaptar millor els compromisos de govern a la
nova situació de crisi econòmica global.
Això va possibilitar que el govern de la Generalitat reaccionés amb una raonable agilitat a l’hora de dissenyar i posar
en pràctica polítiques per fer front a la crisi. Per exemple, la
darrera bateria de mesures contra la crisi (30 compromisos
per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de
Catalunya), fruit d’un acord entre el govern, la patronal i els
sindicats, ha suposat una inversió de 6.000 milions d’euros
per fer polítiques com ara l’increment en 23 milions d’euros
dels recursos destinats a beques menjador a les escoles (de
27,9 a 50 milions d’euros per a aquest curs). Aquest augment permetrà que aquest curs 30.000 nens més obtinguin
un ajut de menjador.

ICV-EUiA va promoure
(no sense una certa resistència
inicial per part dels socis
de govern) l’actualització del
Pacte d’Entesa, per adaptar
millor els compromisos
de govern a la nova situació
de crisi econòmica global.
O, en matèria d’ocupació, l’increment en més d’un 23% dels
recursos destinats a polítiques actives d’ocupació, com ara
80 milions d’euros en cursos de formació per a la requalificació i recol·locació dels aturats en sectors emergents o de
difícil cobertura, 100 milions d’euros en plans d’ocupació
local, establiment d’un ajut temporal per a treballadors
autònoms que perden la feina dotat amb 13 milions d’euros,
77,2 milions d’euros en mesures per a l’ocupació juvenil, 73
milions d’euros per al “Pla Inicia” de suport a la creació de
microempreses, etc.
Les empreses, i les pimes en particular, tenen al seu abast
préstecs de diverses línies per a projectes d’ R+D+I (ampliació de 57 milions d’euros) i la línia de crèdit ICF-CIDEM
(50 milions d’euros) que fomenta les inversions amb alt
contingut d’R+D+I.
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SERVEIS
SOCIALS:
DE L’ESTAT
DEL BENESTAR A
LA CRISI
ECONÒMICA
La justícia social, entesa com la defensa del més dèbil, és
la regla número 1 de l’ideari d’esquerres. L’eixamplament
de l’estat del benestar com a garantia de la cohesió social
és encara més necessari en temps de crisi. Ningú no pot
quedar enrere, ningú no en pot quedar exclòs.
El Govern d’Esquerres ha apostat molt fort en les polítiques
socials. L’any 2003 el govern de CiU destinava 323 milions
d’euros a serveis socials, mentre que l’any 2009 ha estat de
1.954 milions d’euros. Hem aprovat la Llei de Serveis per tal
d’universalitzar els serveis socials i la Llei de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic per garantir que cap resident a
Catalunya tingui una renda inferior a l’import de l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), que per al 2009
és de 563,49 euros mensuals. La partida pressupostària
per a la Renda Mínima d’Inserció ha passat de 64 milions
d’euros el 2006 a 100 milions el 2009 (un increment del
56%). A més, el govern ha flexibilitzat els requisits per accedir a la PIRMI. També hem impulsat el Pla per a la Inclusió
i la Cohesió Social a Catalunya. La finalitat del programa és
fomentar que diversos municipis catalans elaborin i implementin plans locals d’inclusió, en reconèixer el paper cabdal
de les administracions d’àmbit local i del teixit social del
territori en la lluita contra el fenomen de l’exclusió social.
Hem doblat els ajuts econòmics a les persones vídues (de
31 milions d’euros el 2003 a 63 milions d’euros el 2008),
malgrat que les pensions són responsabilitat de l’Estat i que
la Generalitat només pot complementar rendes. També hem
impulsat la creació de gabinets mèdics especialitzats per a
les persones amb síndrome de fatiga crònica i fibromiàlgia.
El 2010 hem augmentat un 33% el pressupost per a l’atenció
a les persones dependents i hem arribat als 1.900 milions
d’euros. Quasi 100.000 persones ja reben ajuts de la Llei
de Dependència. Però, no ens enganyem, tot això encara és molt insuficient. Cal agilitzar els processos d’ajuda
(estem parlant de persones amb necessitats imperioses).
Cal, sobretot, que l’Estat aporti prou diners per finançar
adequadament la Llei de Dependència (entre d’altres coses).
Actualment, per cada euro que posa l’Estat, la Generalitat
n’ha de posar 3’25.
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UN SISTEMA
DE SALUT
PÚBLIC I DE
QUALITAT
El funcionament i la millora del sistema sanitari públic
és un altre exemple d’allò que significa fer polítiques
d’esquerres. El pressupost de Salut ha passat de 5.595,7 milions d’euros (2003) a 9.412,90 milions (2009). S’ha millorat
l’accessibilitat geogràfica (el 97% de la població té un CAP a
menys de 10 minuts) i la ràtio de metges per habitant (3,7
metges per 1.000 habitants, per sobre de països com Dinamarca, Alemanya i França). Des del 2004 el temps d’espera
per operar-se s’ha reduït un 28’81% (de 5,3 mesos a 3,8
mesos). S’ha signat un conveni amb el Ministeri de

El pressupost de Salut ha passat
de 5.595,7 milions d’euros (2003)
a 9.412,90 milions (2009).
Sanitat per a la implantació progressiva de l’atenció bucodental gratuïta a infants entre 7 i 15 anys. A partir del curs
escolar 2008- 2009, les nenes d’entre 11 i 12 anys es poden
vacunar contra el virus del papil·loma humà (VPH), una infecció que pot provocar càncer de cèrvix. Totes les persones
amb diabetis susceptibles de patir alguna afecció als peus,
derivada d’aquesta malaltia, poden rebre atenció podològica
preventiva de forma gratuïta al sistema públic de salut. El
2010 el 100% de la població estarà coberta amb la recepta
electrònica i el projecte de la història clínica compartida
a Catalunya serà una realitat (en acabar l’any totes les
imatges radiològiques de Catalunya estaran digitalitzades).
Se segueixen ampliant el programa de diagnòstic ràpid
de càncer, el d’atenció a la fibromiàlgia, el de proves de
detecció del virus de la SIDA, etc. A més, els propers mesos
s’inauguraran els nous hospitals del Baix Llobregat (Sant
Joan Despí), Mollet, Sant Boi de Llobregat i Reus.

Des del 2004 el temps d’espera
per operar-se s’ha reduït un
28’81% (de 5,3 mesos a 3,8 mesos).
En definitiva, el Govern d’Esquerres segueix avançant en
l’organització, el finançament i l’excel·lència del sistema de
salut públic i segueix ampliant la cartera de prestacions i
nous models d’atenció.
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PRESSUPOSTOS
DE LA
GENERALITAT
Sempre es diu que els pressupostos són la llei més important de l’any. Potser és un tòpic, però és ben cert. Quan es
mira amb detall quines són les partides pressupostàries que
pugen i quines les que baixen es pot veure fàcilment quina
és la filosofia que inspira un govern. El Govern d’Esquerres,
des del seu inici el 2003 fins als pressupostos de 2010, ha
augmentat un 100% la despesa social, en passar de 9.698
a 18.302 milions d’euros. Concretament, Salut ha passat
de 5.492 a 9.883 milions, Educació i Universitats de 3.605
a 6.309 i Acció Social de 600 a 2.110. La despesa social per
habitant ha passat de 1.446 euros/any a 2.283 euros/any.

El Govern d’Esquerres, des del
seu inici el 2003 fins als pressupostos de 2010, ha augmentat
un 100% la despesa social.
Per altra banda, una gestió rigorosa i eficient del pressupost
van permetre fer compatible el creixement de la despesa
social i la inversió pública i una reducció molt important
del dèficit pressupostari durant els anys 2004, 2005 i 2006.
Els darrers dos anys, però, la crisi econòmica ha provocat un
creixement de les necessitats i, a la vegada, una davallada
de la recaptació. Els anys 2007 i 2008 el pressupost es va

Iniciativa Verds–Esquerra
Unida vàrem impulsar
una actualització del Pacte
d’Entesa que instés les forces
del govern a posar el focus
en la crisi econòmica.
tancar amb dèficit. I precisament això és el que ha de fer un
govern d’esquerres: no retallar la despesa social justament
en el moment en què la crisi econòmica colpeja, sobretot,
les classes mitjanes i els treballadors i les treballadores.
Precisament per això, Iniciativa Verds–Esquerra Unida
vàrem impulsar una actualització del Pacte d’Entesa que
instés les forces del govern a posar el focus en la crisi
econòmica.
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L’HABITATGE
ÉS UN DRET
A Iniciativa Verds-Esquerra Unida creiem que l’habitatge és
un dret. Tothom diria que hi està d’acord, sembla una cosa
ben evident. Però cal recordar que fins la nostra arribada al
govern això no era així.
Hem impulsat el Pacte Nacional per a l’Habitatge, subscrit
per tots els agents socials, sectorials i professionals que
tenen a veure amb el sector (constructors, promotors, caixes
d’estalvi, Col·legi d’Arquitectes, Col·legi d’Aparelladors,
Comissions Obreres, UGT, Confederació d’Associacions de
Veïns, Organització de Consumidors i Usuaris, etc.), per tal
de garantir la millora de l’accés a l’habitatge, especialment
dels joves, la millora de l’allotjament de la gent gran i de les
persones amb discapacitat, la prevenció de l’exclusió social
residencial i l’assetjament immobiliari i la millora de les
condicions del parc d’habitatges. Per cert, malgrat ser un
acord signat per la totalitat del sector, ni CiU ni PP s’hi van
voler sumar.
Mitjançant el Pacte s’està mobilitzant sòl per construir
250.000 habitatges de protecció oficial, es construiran
160.000 habitatges de protecció oficial (especialment per a
joves), es posaran en el mercat 62.000 habitatges desocupats, es rehabilitaran 300.000 habitatges i es concediran
ajuts per a la instal·lació de 10.000 ascensors.
L’aprovació de la Llei pel Dret a l’Habitatge dota tant la
Generalitat com els ens locals dels instruments normatius
necessaris per desenvolupar polítiques d’accés a l’habitatge
i garanteix el compliment de la funció social de la propietat i la defensa dels drets dels compradors i els llogaters.
Es tracta de la primera llei que tracta de manera global la
problemàtica de l’habitatge.
També hem creat l’Agència d’Habitatge de Catalunya, per
tal d’establir una estructura executiva àgil i dinàmica, capaç
de donar resposta eficient als complexos problemes plantejats en matèria d’habitatge; i el Registre de sol·licitants
d’habitatge protegit de Catalunya, una eina que servirà per
proporcionar informació, afavorir la transparència i ajudar
en l’adjudicació adequada dels habitatges de protecció
oficial a Catalunya.
En matèria de lloguer, el govern ha destinat el 2009 un total
de 59 milions d’euros en ajuts al lloguer just, xifra que
suposa un increment d’un 51% respecte dels 39 milions
d’euros de l’any 2008. Amb aquest import es podrà donar
cobertura a 28.000 llars amb problemes de pagament del
seu habitatge de lloguer.
A grans trets, el període 2004-2009 ha suposat 53.000
habitatges iniciats (increment del 40% en relació als 6
anys anteriors); 489.319 llars beneficiàries dels 988 milions
d’euros en ajuts a la promoció i l’accés, l’ús i la rehabilitació
d’habitatges: l’any 2003 es van invertir 65,73 milions d’euros
i, l’any 2009 98,19 milions.
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EL MEMORIAL
DEMOCRÀTIC
ICV-EUiA ha estat la gran impulsora de les polítiques públiques de recuperació de la memòria democràtica a Catalunya des del govern de la Generalitat. Mitjançant la creació
del Memorial Democràtic, hem realitzat una política de
reconeixement i homenatge a les persones que van lluitar
contra el franquisme i van patir persecució; hem recuperat
espais de la Guerra Civil i el franquisme, com els espais de
les batalles del Segre i de l’Ebre, de l’exili i hem donat suport
als projectes d’entitats i ajuntaments. Una política que
vol garantir el dret de la ciutadania a conèixer el seu propi
passat.
Potser el cas més emblemàtic és la voluntat d’aconseguir
la nul·litat del judici del president Lluís Companys. Sembla
increïble que, després de 30 anys de democràcia, encara
ningú no hagués fet res per corregir aquesta indignitat.
Quan el Departament d’Interior, Relacions Internacionals
i Participació va anunciar la seva intenció d’aconseguir
aquesta nul·litat utilitzant els mecanismes previstos a la
recent Llei de Memòria Històrica, es van sentir opinions de
tota mena. Des de la posició del “o tot o res” dels qui exigien
una nul·litat immediata (sustentada més en l’emoció que en
les possibilitats reals de dur les coses a terme), a la posició
obscurantista del PP de no “reobrir ferides”.
El temps ens ha donat la raó. El govern de la Generalitat va
reclamar el document de declaració de reparació i reconeixement per part del Ministeri de Justícia, document que
el mateix ministre de Justícia i el conseller Saura van lliurar
personalment a Maria Lluïsa Gally, néta de Companys, a
Mèxic. El següent pas ha estat la petició per part del govern
de la Generalitat de nul·litat del judici. Ara és el torn de la
justícia espanyola de declarar aquesta nul·litat.
Després de més de tres dècades de la fi de la dictadura
franquista (i, per cert, de 23 anys de govern de CiU a Catalunya), finalment el nostre país compta amb una institució
que homenatja les víctimes de la repressió franquista, com
en el recent concert Poètiques de Resistència al Palau Sant
Jordi, o en reconèixer-los el seu patiment amb un diploma
honorífic. Fets tan simbòlics com vulgueu, però d’un gran
valor emocional per a tots ells i elles. A més, el govern de la
Generalitat ha indemnitzat 22.107 persones amb un total de
més de 51 milions d’euros pel temps en què van ser privats
de llibertat.
En definitiva, el Memorial Democràtic recupera, commemora i fomenta la memòria de la lluita per la democràcia. Una
història que abasta des de 1931, amb la proclamació de la 2a
República, fins a 1980 i la recuperació de la democràcia i les
nostres institucions d’autogovern. Un tros de la nostra història d’enorme patiment sofert per la pèrdua de les nostres
institucions d’autogovern, la persecució de la nostra llengua
i cultura i l’empresonament, tortura i mort de tants catalans i catalanes en defensa de la democràcia i les llibertats
nacionals de Catalunya.
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LLEI
DE FOSSES
Durant el franquisme, només es van fer exhumacions i
trasllats de restes de persones en el cas de les víctimes de
la repressió a la reraguarda republicana. En canvi es va condemnar a l’oblit les víctimes de la repressió franquista, les
despulles de les quals es troben encara ara, molt sovint, en
fosses comunes de localització no sempre coneguda. En una
situació similar es troben nombroses fosses de soldats de
l’exèrcit republicà i de l’exèrcit franquista prop de les línies
dels fronts o dels hospitals de campanya i militars. Per si
fos poc, a aquest greuge se sumava la necessitat de guardar
silenci, d’amagar el dol, mentre el règim franquista en feia
escarni amb el dolor de les víctimes.
Aquesta és una ferida oberta que no es cura amb el temps.
I encara menys amb l’oblit o el silenci, com voldria el Partit
Popular. Cal que coneguem la veritat, cal conèixer la ubicació de les fosses i garantir, si més no, la dignificació dels qui
allà són sepultats.

Cal que coneguem la veritat,
cal conèixer la ubicació de
les fosses i garantir, si més no,
la dignificació dels qui allà són
sepultats.
Durant aquesta legislatura hem aprovat la Llei de Fosses
i hem elaborat el mapa de fosses de Catalunya. L’objectiu
del mapa és conèixer les fosses que hi ha a Catalunya, de
quin tipus són i on es troben localitzades. En el moment de
la seva presentació se’n comptabilitzaren 179. Ja s’ha dut a
terme una exhumació d’una fossa a Gurb, com a prova pilot,
i la dignificació d’una altra fossa a Cervera. Aquestes experiències serviran de referència per a futures actuacions.
Amb aquesta llei, la Generalitat vol garantir el dret de la
ciutadania a saber què va passar, a conèixer el parador dels
seus familiars i a recuperar-ne les restes, si és el cas, o dignificar l’indret on es troben.
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CREACIÓ
DE L’INSTITUT
CATALÀ
INTERNACIONAL PER
LA PAU
Catalunya sempre ha destacat pel seu compromís pacifista
que s’ha posat de manifest en nombroses ocasions, la més
recent i sonada contra la guerra de l’Iraq. I compta amb un
ampli i dinàmic moviment per la pau. Però li faltaven suports i
referents institucionals. Des d’ICV-EUiA teníem la voluntat que
també des del govern de la Generalitat es promogués decididament la pau i els drets humans. Per això vàrem impulsar la
creació d’un organisme nou específicament dedicat al tema:
l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).
L’ICIP és la primera institució pública d’aquestes característiques a l’Estat espanyol. Entre les seves finalitats es troben promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit
internacional i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a
agent de pau en el món. L’ICIP compta entre les seves atribucions la formació de persones per a la intervenció en el terreny,
l’observació i la mediació de conflictes. I també col·labora amb
institucions i xarxes internacionals similars.
Fins ara es donava suport puntual a les iniciatives de
la societat civil, però no existia una iniciativa pròpia de
l’administració. Ara es crea aquest ICIP, amb finançament
públic però independent, de manera que suma amb la societat
civil i suposa un nou instrument en la promoció de la pau.
La seva actuació se centra en tres eixos:
• Recerca. Anàlisi de conflictes i de processos de pau, seguretat
humana, resolució i transformació de conflictes, actors de pau,
en especial incidència en el moviment per la pau) que permeti
transferència de coneixements i assessorament a les administracions, universitats, empreses i societat civil.
• Formació i difusió en cultura de pau, la no violència i la resolució pacífica de conflictes.
• Construcció de pau i prevenció de conflictes violents, amb la
identificació de les àrees geogràfiques i conflictes de les principals aliances, xarxes i socis, per tal de desenvolupar programes
orientats a prevenir, gestionar, resoldre i transformar conflictes
violents.
Així mateix des de l’Oficina per la promoció de la pau i els
drets humans del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació es continua donant ajuts a entitats i
ajuntaments per a projectes de foment de la cultura de la pau
amb diverses línies de subvenció.
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POLÍTIQUES
DE SEGURETAT DES
D’UNA ÓPTICA
D’ESQUERRES
Que ICV-EUiA portés Interior és el que menys va agradar
d’aquest govern a la dreta. Es creien que la seguretat era
patrimoni seu (fins i tot alguns d’esquerres havien arribat a
creure-s’ho). El cert és que en aquest camp havia predominat un discurs i una pràctica clarament conservadora, que
contraposa llibertat i seguretat i que manipula aquest tema
per generar una imatge de descontrol, en barrejar problemes
socials amb problemes d’incivisme i amb problemes de petita
delinqüència.
D’aquí la importància, i la urgència, de què la seguretat es
governés per l’esquerra i des de valors i principis d’esquerres
s’impulsessin polítiques públiques de seguretat al servei de
tota la ciutadania.
Amb ICV-EUiA al capdavant d’Interior s’ha demostrat que hi
ha una altra manera de fer política de seguretat basada en la
garantia dels drets i les llibertats de tothom, especialment dels
més vulnerables. Una política de seguretat integral que implica des de la lluita contra la delinqüència, a la lluita contra els
accidents a les carreteres que es cobren moltes vides, passant
per la prevenció de riscos i la gestió de les emergències, com
l’extinció dels incendis.
Dos elements transversals i modernitzadors han estat la
creació del Consell de Seguretat de Catalunya, per escoltar i
fer participar la societat civil en la definició de la política de seguretat: organitzacions municipalistes, sindicats, associacions
veïnals, comerciants, entitats, etc. I la creació de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, que funciona com a veritable
“universitat” per a la formació i la recerca en les diverses branques de la seguretat.
A més, s’ha creat, per fi, una Direcció General de Protecció Civil
destinada a prevenir, minimitzar i gestionar les emergències
des de la proximitat i la coordinació de tots els sectors afectats.
I en el cos de bombers s’ha fet la inversió més important dels
últims 15 o 20 anys, que ha suposat la modernització del seu
material per fer-lo digne del segle XXI. L’aposta per una mobilitat segura i sostenible i el compromís amb la reducció dels
accidents, ja s’exposa més àmpliament en un altre apartat
d’aquesta publicació.
Una menció més extensa mereix pròpiament l’acció duta a
terme en la direcció del cos de Mossos d’Esquadra. Durant
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aquests anys s’ha produït el salt definitiu en aquest gran
projecte de país que era i és la creació de la nova policia de
Catalunya, que substitueix la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de
Policia. Aquest procés de gran envergadura i tanta complexitat
s’ha fet en el calendari previst i avui els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya compten amb més de 15.000 agents d’una
policia millor preparada, més professional i propera al ciutadà.
Des de l’entrada d’ICV-EUiA a la Conselleria d’Interior s’han
realitzat accions inèdites fins ara que han representat un salt
modernitzador per a la nostra policia. Innovació, formació,
reforçament de l’estructura de comandament i de les unitats
d’investigació... També s’ha inaugurat recentment el Complex
Central, la millor icona d’aquesta nova policia de Catalunya.
La instal·lació de les càmeres a les comissaries dels Mossos
d’Esquadra fou una mesura que va portar fortes crítiques des
de diferents sectors. Una controvèrsia que es va anar difuminant fins que ja no se n’ha parlat més. I per què? Doncs perquè s’ha confirmat amb dades objectives que és una mesura
encertada amb la que s’ha aconseguit reduir de forma dràstica
les denúncies per maltractaments a les comissaries. Ha estat
una mesura que, a més, ha servit per protegir i dignificar la feina dels Mossos, ja que la gran majoria de les denúncies que es
produïen eren falses. Una mesura per la qual s’ha rebut el reconeixement públic d’entitats internacionals que vetllen pels
drets i les llibertats de les persones, com és el cas d’Amnistia
Internacional.
També s’ha creat el Comitè d’Ètica de la Policia i està en procés
d’aprovació el Codi d’ètica de la policia, unes iniciatives pioneres a Europa que neixen amb l’objectiu de fer més pròxima al
ciutadà la funció policial, permetre un major reconeixement,
respecte i confiança vers la policia i avançar en l’enfortiment
del model de policia europeu, modern i democràtic
Així mateix, s’ha implantat el Programa Contra la Violència Masclista en l’àmbit de la prevenció, detecció i atenció
a la dona, i s’han impulsat diferents operatius policials que
demostren el compromís amb la seguretat i amb les persones,
com ara l’acció contra les xarxes de prostitució i d’extorsió,
contra les xarxes d’explotació de treballadors immigrants, el
programa per prevenir la ciberdelinqüència, el protocol contra
agressions homòfobes, i un llarg etcètera.
Catalunya és ara, també, pionera en la prevenció de la tortura,
gràcies a l’aprovació de la Llei del Síndic de Greuges, que configura el síndic com a autoritat catalana de prevenció de la tortura i
els tractes cruels contra les persones privades de llibertat.
A destacar que, malgrat algunes veus catastrofistes, els
nivells de seguretat es mantenen a Catalunya en paràmetres
comparables als de les societats més avançades. Vivim en
una societat raonablement segura. De problemes de seguretat
n’hi haurà sempre, però després d’aquests anys de govern
d’esquerres, estem molt millor preparats per afrontar-los.
ICV-EUiA està demostrant que pot governar-ho tot. I a més
estem traient-li a la dreta la bandera de la seguretat. I estem
posant de manifest que hi ha una manera progressista de
garantir la seguretat que és millor per a la qualitat de vida dels
homes i les dones de Catalunya. Es garanteix millor el lliure
exercici de drets i llibertats i es reforcen les polítiques socials
d’atenció a les persones en situació de més vulnerabilitat.
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GESTIÓ DEL
TRÀNSIT:
PRIORITAT,
REDUIR LA
MORTALITAT
El Servei Català de Trànsit tenia l’encàrrec d’assolir
l’objectiu marcat per la Unió Europea de reduir el 2010
la mortalitat en un 50% en relació a l’any 2000. Dos anys
abans, l’objectiu s’ha assolit amb escreix però es continua
treballant en aquest sentit per tal de mantenir la línia de
descens de mortalitat i sinistralitat que s’ha aconseguit en
aquests darrers anys.
En aquest sentit, per tal de combatre la velocitat excessiva
o inadequada, ha estat decisiva la implantació del límit de
circular a 80 km/h a les vies d’accés a la ciutat de Barcelona (que ha suposat una reducció del 50% de mortalitat
en aquestes vies), la implantació del sistema de velocitat
variable en diferents vies catalanes per millorar la gestió del
trànsit i possibilitar el descens de la contaminació, així com
la instal·lació de nous radars a punts de la xarxa on hi ha
un índex de sinistralitat elevat. La reducció de mortalitat ha
fet que passéssim dels 333 morts de l’any 2007 als 287 del
2008 i als 269 de l’any 2009. El sistema de gestió de la velocitat variable aplicat pel Servei Català de Trànsit ha rebut
el primer premi en la categoria de “Millor Servei de Gestió
de Trànsit” que atorga la Direcció General de Transports i
Energia de la Unió Europea.
Altres actuacions destacades són: l’avaluació contínua dels
trams de concentració d’accidents, que permetrà realitzar
un mapa complet del risc d’accidentalitat a les carreteres i
autopistes per auditar els nivells de seguretat i poder aplicar
mesures correctores; la instal·lació de carrils bus-VAO (vehicles d’alta ocupació) als accessos de Barcelona (projecte
que es licitarà aquest any); el desenvolupament d’un Pla
director d’educació per a la mobilitat segura, amb l’objectiu
d’assolir un canvi social envers una mobilitat segura i responsable; accions específiques per combatre l’accidentalitat
relacionada amb la motocicleta, com la sol·licitud al
projecte EuronCAP, que avalua l’índex de seguretat dels
turismes perquè inclogui les motocicletes com a objecte
del seu estudi; la cooperació amb els governs locals en el
desenvolupament de plans locals de seguretat viària, amb
la finalitat de reduir la sinistralitat en les zones urbanes;
la lluita contra la conducció sota els efectes de l’alcohol o
les drogues; la potenciació de la recerca i investigació en
matèria de trànsit i de seguretat viària.
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
De participació ciutadana tothom en parla. Tothom la considera necessària, imprescindible, un dels principals temes del
nostre país. Hi estem d’acord. Però no va ser fins que ICVEUiA va arribar al govern que es va impulsar a Catalunya la
primera política pública de participació, una política pionera
a tot l’Estat que ha rebut l’any 2008 el Public Service Award
que atorga l’ONU.
En aquests anys s’han iniciat nombrosos processos de participació on milers d’entitats, associacions i persones a títol
individual, han pogut escoltar, informar-se, debatre, opinar i
fer arribar propostes al govern. Processos sobre l’Estatut, el
canvi climàtic, els serveis socials, la immigració, la infància
o la ubicació d’un equipament penitenciari.
També hem donat suport a més de 800 projectes per ajudar
a realitzar processos on veïns, veïnes i ajuntaments decideixen conjuntament com reformar una plaça, què fer amb
un equipament o quin ha de ser el futur del seu barri.

Hem reformat la Llei de
la Iniciativa Legislativa Popular
(la que permet els ciutadans
portar al Parlament els transgènics, o l’abolició de les corrides
de toros), tot fent-la més àgil
I hem reformat la Llei de la Iniciativa Legislativa Popular (la
que permet els ciutadans portar al Parlament els transgènics, o l’abolició de les corrides de toros), tot fent-la més
àgil, possibilitant que els majors de 16 anys i les persones
immigrades puguin donar-li suport i reduint el nombre de
signatures necessàries. En definitiva, ampliant la veu de la
ciutadania. No és casual que des de la reforma se n’estan
presentant més que mai.
La dreta només creu en un model de participació: la dels poderosos que amb una trucada imposen els seus interessos.
La participació que estem tirant endavant no és una política
espectacular, d’aparador. Són moltes hores de feina parlant
amb ciutadans, entitats i teixit associatiu, creient de debò en
el valor del diàleg i el consens.
Encara queda molt per recórrer, però estem construint
allò que els cínics deien que era impossible: la cultura
de la participació. O dit d’una altra manera, davant de
l’individualisme, la defensa de l’espai públic, davant del
“busca’t la vida”, el “la unió fa la força”.
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LA DIMENSIÓ
SOCIAL EN
LA POLÍTICA
SOBRE EL JOC
La Direcció General del Joc i d’Espectacles, depenent de la
Conselleria d’interior, ha apostat pel desenvolupament de
les polítiques socials en un sector que n’havia estat aliè
fins aleshores, el joc. L’objectiu ha estat, i és, d’una banda
afavorir la pràctica del joc de forma responsable i, d’altra,
minimitzar les possibilitats de desenvolupar conductes
addictives. És una obligació dels poders públics actuar
davant de realitats que, encara que afectin un nombre relativament petit de la ciutadania, poden tenir conseqüències
dramàtiques en la seva esfera personal i familiar.
Els principis que han guiat la nostra acció de govern no han
estat doncs, únicament, els de regular i controlar el sector
del joc privat a Catalunya i gestionar el joc públic de la Generalitat, sinó també, i de forma particular, actuar sobre les
dimensions socials que el joc té en la nostra societat. Amb
el Programa de Joc Responsable, Catalunya s’ha convertit
en la primera comunitat autònoma de l’Estat que introdueix aquestes polítiques. Loteria de Catalunya ha estat
una de les primeres loteries d’Europa en rebre l’acreditació
sobre joc responsable que atorguen European Loterries i World
Lottery.

Loteria de Catalunya ha estat
una de les primeres loteries
d’Europa en rebre l’acreditació
sobre joc responsable que
atorguen European Loterries i
World Lottery.
Cal destacar l’aprovació i implementació del Codi de Bones
Pràctiques subscrit per l’empresariat català del joc amb
l’Administració, a través del qual es desenvolupen mesures
com la formació al personal i als professionals de la indústria del joc catalana en matèria de joc responsable. També
s’ha dut a terme un projecte educatiu, en col·laboració amb
el Departament d’Educació, per portar la qüestió del joc responsable a les aules, i s’han elaborat i distribuït materials
informatius adreçats a les persones jugadores, al jovent, la
gent gran, etc.
També s’ha fet un esforç important en donar a conèixer a la
població la destinació a fins socials de tots els beneficis de
la Loteria de Catalunya, uns 16 milions d’euros a l’any.
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LA NOVA
CULTURA
DE L’AIGUA
La concepció de la Nova Cultura de l’Aigua ha guiat les nostres polítiques sobre l’aigua. Per això hem impulsat l’estalvi,
hem garantit l’abastament tot millorant les xarxes de distribució, hem recuperat aqüífers, hem impulsat el sanejament
i la reutilització de les aigües regenerades i hem apostat per
les dessalinitzadores. El volum d’inversió en política de l’aigua
2006-2010 és de 1.885,67 milions d’euros. Avui funcionen 365
depuradores a Catalunya, n’hi ha 49 en projecte i 142 més en
construcció, com les de Riudarenes, Dosrius, Figueres, Vidreres,
Maçanet de la Selva, les Borges del Camp, Solivella, Salàs de
Pallars, Àger, L’Aldea, Camarles, etc.

La dessalinitzadora del Prat,
la més gran d’Europa, produirà
prop del 24% del consum de
l’àmbit metropolità.
La dessalinitzadora del Prat, la més gran d’Europa, produirà
prop del 24% del consum de l’àmbit metropolità, donarà
servei a 4,5 milions d’habitants i garantirà l’abastament
enfront futures sequeres. És la segona dessalinitzadora que
entra en servei a Catalunya, després de la de Tordera, i hi
haurà dues dessalinitzadores més:Tordera 2 i Foix.
S’està reutilitzant l’aigua regenerada de la depuradora del
Llobregat mitjançant una canonada de 8 km de llargària que
porta aigua riu amunt per tal de garantir el manteniment
dels cabals ambientals al tram baix del Llobregat. I hi ha
projectes, actualment en execució o bé en tràmit, per a la
reutilització d’aigües regenerades dels terciaris a Tarragona i
a Vila-Seca Salou, per part de la petroquímica del camps de
Tarragona; o els projectes que també s’estan desenvolupant
a l’Escala, Sant Feliu de Llobregat, Gavà i Viladecans.
La posada en marxa de les diverses plantes dessalinitzadores, no solament garanteixen l’abastament d’aigua; també
recuperaran el cabal hidrològic dels rius. El Ter tornarà a ser
un riu viu. I això ho haurem fet sense el transvasament del
Roine, que hagués estat una barbaritat contrària a la sostenibilitat i que significava una forta agressió al medi.
Totes aquestes mesures, sumades a la creixent conscienciació de la gent, fan que la nova cultura de l’aigua es consolidi.
Des del 2003 fins al 2008 la població s’ha incrementat un 10%,
mentre el consum d’aigua en l’àmbit urbà ha disminuït el 4%.

El Ter tornarà a ser un riu viu.
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MILLORA DE
LA QUALITAT
DE L’AIRE
Per tal de millorar la qualitat de l’aire que respirem s’està
aplicant el Pla d’Actuació per la millora de la qualitat de
l’aire de 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest pla conté 73 mesures, orientades a prevenir
i reduir la contaminació i garantir els nivells de qualitat de
l’aire que estableix la Unió Europea. Són mesures de prevenció i sensibilització que incideixen en el transport terrestre,
el port, l’aeroport, les activitats industrials, l’energia, etc.
Podem destacar:
• La limitació de velocitat a 80 km/h en diferents vies
d’accés a la ciutat de Barcelona.
• Subvenció per l’ambientalització de vehicles pesants associats a serveis públics.
• Inversions milionàries per part d’empreses del ciment per
reduir la seva emissió de partícules, com CEMEX Sant Feliu
o Lafarge Cementos, SA.
• Adequació ambiental de la central tèrmica d’ENDESA a
Sant Adrià del Besòs, d’una banda en permetre només l’ús
de gas natural en comptes de fuel oil i, de l’altra banda, en
tancar els grups 1 i 3 de la central a partir de l’entrada en
funcionament del grup 5 de cicle combinat.
• Mesures per fomentar la reducció de les emissions domèstiques, com el Pla de renovació de calderes i escalfadors
domèstics, el Decret d’ecoeficiència en edificis i el Codi
tècnic de l’edificació.

Totes aquestes mesures (...)
estalviaran 1.200 morts prematures anuals i augmentaran la
qualitat i l’esperança de vida
en 5 mesos.
Totes aquestes mesures comportaran nombrosos beneficis
per a la salut dels habitants de l’àrea metropolitana de
Barcelona. En concret, s’estalviaran 1.200 morts prematures
anuals i augmentarà la qualitat i l’esperança de vida en 5
mesos, a més de reduir-se el nombre d’ingressos hospitalaris per afeccions pulmonars i cardíaques.
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GESTIÓ
SOSTENIBLE
DE RESIDUS
Catalunya és capdavantera en la recollida selectiva. Estem
en el 34%, Espanya se situa en el 17% i els països de l’OCDE
en el 30%. Volem arribar al 50% l’any 2012, fet que suposarà
avançar-nos a l’objectiu de la Unió Europea que estableix
un reciclatge del 50% per al 2020. Estem impulsant al cent
per cent la recollida separada, fins al punt que el gener del
2010 tots els ajuntaments de Catalunya hauran de fer la
recollida selectiva de la matèria orgànica. Per tal de garantir
el tractament de tots els residus orgànics recollits, l’Agència
de Residus de Catalunya està executant el Pla territorial
d’infraestructures de residus municipals, que preveu millores en 9 plantes de tractament de les 20 existents, així com
la construcció de 9 plantes més.

Catalunya és capdavantera en
la recollida selectiva.
Per una gestió sostenible dels residus calen plantes de tractament que facilitin la màxima recuperació de residus, que
minimitzin el màxim possible la fracció resta i assegurin
que cap residu vagi a destí final sense haver passat per un
tractament. L’instrument per garantir això es el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures, que contempla 109 actuacions arreu de Catalunya: 81 són plantes de nova construcció i 28 són millores i altres accions innovadores en plantes
existents. En aquests moments ja estan en funcionament
infraestructures derivades del Pla a Botarell, Granollers i
Cerdanyola del Vallès. En fase de construcció a Vacarisses,
Els Hostalets de Pierola, Mataró, Santa Coloma de Farners i
Lloret de Mar. I en fase avançada de tramitació, infraestructures al Gironès, al Segrià i a Osona–Ripollès.
Una altra actuació destacada per a la gestió sostenible
de residus és la creació de la Comissió de treball per la
substitució de la distribució gratuïta de bosses de plàstic de
nanses d’un sol ús. L’objectiu final és la reducció d’un 30%
de bosses de plàstic en 2 anys i del 50% el 2012.

Creació de la Comissió de treball
per la substitució de la distribució gratuïta de bosses de plàstic.
L’objectiu final és la reducció d’un
30% de bosses de plàstic en 2
anys i del 50% el 2012.
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LLUITA CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC
Catalunya té una estratègia per lluitar contra el canvi
climàtic. Aquesta estratègia quantifica la reducció de CO2
(5,33 milions de tones anuals d’aquí al 2012) que hem
d’assolir per acomplir el compromís del Protocol de Kyoto.
D’acord amb el gairebé miler de propostes rebudes de la societat catalana durant el procés participatiu de la Convenció
Catalana del Canvi Climàtic, l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic ha elaborat el Pla marc de mitigació del canvi
climàtic a Catalunya 2008-2012. A la vegada, està preparat
per incorporar els acords que s’estan negociant a Europa
per a la reducció dels gasos amb efecte hivernacle (GEH)
per al període 2013-2020. El cost global de la implementació
del Pla és d’uns 196 milions d’euros a l’any, sufragats per
l’Administració pública amb la col·laboració de les empreses i institucions de la societat civil. Això suposa un 0,1%
del PIB. Segons l’Informe Stern, la no lluita contra el canvi
climàtic suposaria que l’any 2050 hi hauríem d’invertir
forçosament, en el millor dels casos, 10.000 milions d’euros
(el 5% del PIB).

Catalunya té una estratègia per
lluitar contra el canvi climàtic.
El Pla marc de mitigació del canvi climàtic quantifica els
esforços a fer per cada sector i identifica les accions que
cal dur a terme per a la mitigació de les seves emissions. Hi
ha programes de reducció d’emissions en el sector agrari
(purins i biogàs, energia de biomassa, etc), en la construcció
i ús dels habitatges (eficiència de la climatització, dels aparells domèstics, etc), la indústria, el tractament de residus,
el transport i la mobilitat, etc.
Així mateix, fomenta el coneixement del fenomen del canvi
climàtic a través de la recerca, la sensibilització, la formació
i la participació. Com a exemple, s’ha elaborat l’Estudi de
base per a la prevenció i adaptació al canvi climàtic al Delta
de l’Ebre, que està en fase de consulta pública.
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ESPAIS
NATURALS
I BIODIVERSITAT
Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals. La
superfície dels espais catalans que formen part de la xarxa
Natura 2000 s’ha incrementat amb el nou Govern d’Entesa,
en arribar al 29,8% del territori català, un augment de més
del 50% respecte la superfície existent anteriorment (d’unes
619.000 ha a unes 957.000 ha). En el cas dels espais marins,
la superfície protegida es va multiplicar per 11 (d’unes 7.300
ha a unes 83.000 ha).
Actualment, s’està ultimant la proposta d’ampliació del
Parc Nacional d’Aigüestortes i del Parc Natural de Montserrat, s’acaba de declarar el nou Parc Natural del Montgrí,
Illes Medes i Baix Ter i es preveu declarar dos nous parcs: el
Parc Natural de les Muntanyes de Prades i el Parc Natural
de Collserola. També s’estan iniciant els tràmits per a la
serralada del Montsec.
Pel que fa al projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues, sobre el qual pesa una sentència adversa del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea a causa de l’impacte que
el projecte pot tenir sobre determinades poblacions d’aus
(conseqüència, en una bona part, de la manca de desenvolupament de les mesures previstes a la declaració d’impacte
ambiental, declarada en temps de govern de CiU), el govern
ha respost de manera unitària seguint dos principis bàsics:
cal garantir, d’una banda, la viabilitat del canal i cal també
donar compliment a la sentència de la UE. S’ha presentat
un escrit de resposta al Dictamen en la que es defineixen
noves mesures compensatòries i correctores per garantir la
conservació de les aus.
I és que des d’Iniciativa Verds–Esquerra Unida som més
conscients que ningú dels perills que per a la biodiversitat
suposen els accelerats canvis socials i econòmics de les últimes dècades, agreujats pel canvi climàtic. Tenim el deure de
contribuir a la conservació d’aquest patrimoni. Per això, el
Departament de Medi Ambient està impulsant la promulgació de la Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural.

S’acaba de declarar el nou Parc
Natural del Montgrí, Illes Medes
i Baix Ter i es preveu declarar
dos nous parcs: el Parc Natural
de les Muntanyes de Prades i el
Parc Natural de Collserola.
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DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
Tot sovint ens volen fer arribar el missatge que respecte pel
medi ambient i desenvolupament econòmic són conceptes
contraposats, excloents, i acusen la gent amb sensibilitat
ecològica de voler aturar el progrés. És aquella brama tan
recurrent de “els ecologistes volen deixar-nos a les fosques”.
Allò que de debò és contrari al progrés, i fins i tot al sentit comú i a l’ètica, és el model de creixement depredador
que només mira el guany immediat i hipoteca el futur, no
només ecològic sinó també econòmic, de les generacions
que vindran.

El desenvolupament sostenible
també vol dir creació de llocs
de treball.
Des del Departament de Medi Ambient estem elaborant
l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, un full de ruta que fixarà els objectius estratègics i les
línies d’actuació per garantir l’evolució de Catalunya cap
a una economia sostenible. Una economia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, respectuosa amb la
millora del benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i les
ciutadanes i en la cohesió social de les ciutats i pobles de
Catalunya. Un model basat en una menor dependència dels
recursos naturals i en la minimització dels impactes sobre
els ecosistemes i el clima. Una estratègia transversal que
basi la seva competitivitat en un model sostenible i innovador en matèria de mobilitat, construcció, producció agrària,
indústria, turisme, comerç, energia, residus, etc.
El desenvolupament sostenible també vol dir creació de
llocs de treball. El sector ambiental compta amb més de
2.000 empreses a Catalunya en la producció de béns i serveis ambientals, que ha creat més de 40.000 llocs de treball
directes i que exporta un 14% de la seva facturació. Un
sector que, en el context d’una recessió econòmica general,
ha aconseguit mantenir un creixement positiu del 3% l’any
2008, no ha destruït ocupació i,a més, es perfila com un dels
principals sectors econòmics de futur.

-22-

/ Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?

RECERCA I
DESENVOLUPAMENT
El govern de la Generalitat aposta per la recerca com a
garantia d’una economia catalana d’alt valor afegit, que
aporti riquesa a la nostra societat i qualitat al nostre mercat
de treball. I per tirar endavant de debò polítiques de país
tan estratègiques, és imprescindible el consens. El Pacte
Nacional per la Recerca i la Innovació, que compta amb el
suport d’empresaris, agents socials i món acadèmic, fa que
la Generalitat i les empreses invertim en R+D 89.500 milions
d’euros en els propers 11 anys, en passar de l’1,48% del PIB
el 2007 al 3,50% el 2020 (el 2008 ja s’ha incrementat fins a
l’1,60% del PIB).
Catalunya és una de les regions líders a Europa en recerca
biomèdica, agroalimentària, en supercomputació, física,
automoció o lluita contra el càncer. Des del govern, invertim en R+D+I com mai abans, hem impulsat l’excel•lència
investigadora gràcies a una política de construcció de nous
centres de recerca per tal de conservar el talent autòcton
i d’atraure investigadors de prestigi. L’any vinent tindrem
41 centres de recerca (9 més que el 2006) i comptem amb
45.000 investigadors; les universitats catalanes (UAB, UB i
UPC) són entre les millors d’Espanya.

El Pacte Nacional per la Recerca
i la Innovació (...) fa que la
Generalitat i les empreses
invertim en R+D 89.500 milions
d’euros en els propers 11 anys.
Igual o més important que desplegar la generació de recerca
és la seva aplicació. De la mà del sector privat, hem apostat
perquè la transformació de la recerca en innovació productiva sigui una realitat. El sector privat català concentra el
21,7% dels recursos en R+D+I privats a Espanya.
Altres dades significatives són:
• Catalunya aporta gairebé el 25% de la recerca científica de
l’Estat.
• Catalunya aglutina el major nombre d’empreses innovadores de l’Estat (10.500), 3.000 més que la segona Comunitat
Autònoma (Madrid amb 7.476).
• Al camp, la innovació aporta estalvis de fins un 40% de
consum d’aigua.
• En 3 anys, els recursos dedicats a R+D a Catalunya han passat de 2.614 milions d’euros el 2006 a 3.286 milions el 2008.
• Tot i la crisi, la Generalitat incrementa en un 21,7% els
recursos en recerca en el pressupost de 2010.
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MÓN LOCAL
Els ajuntaments són l’administració pública més propera
als ciutadans per solucionar els problemes quotidians, els
primers que han de garantir uns serveis públics de qualitat.
Són la referència diària dels ciutadans. Conscients d’això,
des del govern de la Generalitat estem ajudant els ajuntaments com mai s’havia fet. Garantim recursos suficients per
oferir més i millors serveis:
• Hem multiplicat per 4 les inversions en equipaments per
als ciutadans.
• Hem construït més de 500 equipaments per millorar
serveis.

Des del govern de la Generalitat
estem ajudant els ajuntaments
com mai s’havia fet.
• En 3 anys, hem augmentat un 48% les transferències al
món local.
• El Pla Únic d’Obres i Serveis garanteix una mitjana de 5
actuacions de millora a tots els municipis.
• En 3 anys, hem augmentat un 31% el Fons de Cooperació
Local.
• 800.000 persones es beneficien de les millores del Pla de
Barris.
• Més de 28.000 persones aturades reben suport per trobar
feina gràcies als Plans d’Ocupació local.
• Des de l’any passat, els alcaldes dels municipis de menys
de 2.000 habitants reben un sou pagat pel govern.
• Hem aprovat la Llei de governs locals, per donar més veu
als ajuntaments en les decisions del govern que els afecten.

Hem multiplicat per 4
les inversions en equipaments
per als ciutadans.
En 3 anys, hem augmentat
un 48% les transferències
al món local.
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LA LLEI
DE BARRIS
Malgrat que les viles i ciutats de Catalunya són avui, en
termes generals, espais més endreçats i més ben equipats
que els que es varen heretar de la dictadura, hi ha molts
barris encara afectats, en diversos graus, per dèficits de
qualitat urbana (problemes d’urbanització, ordenació,
equipaments o accessibilitat). Aquests dèficits afecten amb
particular intensitat els nuclis antics i les àrees d’expansió
urbana, on viu la meitat de la població de Catalunya. A més,
les carències urbanístiques van acompanyades, sovint, per
una acusada problemàtica social: atur, envelliment, baix
nivell de renda, baix nivell educatiu, pèrdua de població,
concentració de grups amb necessitats especials i dèficit de
transport públic.

Les carències urbanístiques van
acompanyades, sovint, per una
acusada problemàtica social.
La Llei de Barris té per objectiu que aquests barris superin d’una vegada aquests dèficits socials i urbans. Mitjançant aquesta llei el govern col·labora amb els projectes
d’intervenció integral que els municipis proposen i contribueix econòmicament en les accions que es duen a terme.
La inversió total és de 1.200 milions d’euros i beneficia
800.000 persones de 117 barris de Catalunya.

La inversió total és de 1.200 milions d’euros i beneficia 800.000
persones de 117 barris de Catalunya.
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INFRAESTRUCTURES:
MÉS SERVEIS
I MÉS SOSTENIBILITAT
El Pacte Nacional per a les Infraestructures és l’acord entre
els principals sectors econòmics, socials, polítics i institucionals de Catalunya, sobre les infraestructures que es
necessiten per al desenvolupament sostenible del país,
l’equilibri territorial i social, el benestar i la qualitat de vida
de la seva gent.
El Pacte s’estructura, per primera vegada, amb un enfocament integral i equilibrat de les infraestructures necessàries
en els àmbits de la mobilitat, l’aigua, els residus, l’energia,
les telecomunicacions, l’agricultura i el sòl per a activitats
productives. I ho fa amb respecte als valors ambientals i
ecològics del territori: cursos fluvials, espais naturals i connectors ecològics.

Es podria dir que aquest és
el pacte del tren, ja que la xarxa
ferroviària és la gran aposta.
Es podria dir que aquest és el pacte del tren, ja que la xarxa
ferroviària és la gran aposta, amb mesures com la creació
de serveis de rodalies a les principals àrees metropolitanes
de Catalunya (mitjançant trens convencionals, tramvies i
metro), la construcció de 1.000 quilòmetres de vies (desdoblament de les actuals línies i creació de línies noves)
i l’impuls dels traspassos a la Generalitat dels serveis de
rodalies i de regionals.
Una altra gran fita és l’L9 del metro, amb 47,8 km i 52
estacions. Serà la línia soterrada més llarga d’Europa, que
connectarà els municipis de Santa Coloma de Gramenet,
Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de
Llobregat, i donarà servei a una mitjana de 350.000 persones
al dia (uns 130 milions de passatgers l’any).

L’L9 (...) donarà servei a una
mitjana de 350.000 persones
al dia (uns 130 milions de
passatgers l’any).
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Pel que fa a la xarxa viària, el Pacte també parla sobre
el quart cinturó, ara anomenat Ronda del Vallès. Però el
més important no és el nom, sinó que hem dit no al quart
cinturó que proposava el Ministeri de Foment, una obra
insostenible, faraònica i obsoleta. Serà una Ronda que solucionarà la mobilitat entre els dos Vallès, però també una
via que doni prioritat a l’increment de l’oferta de transport
col·lectiu i de mercaderies de ferrocarril. Aquesta proposta,
precisament, va provocar que PP i CiU no firmessin el Pacte.

La Ronda del Vallès (...) serà
una Ronda que solucionarà
la mobilitat entre els dos
Vallès, però també una via que
doni prioritat a l’increment de
l’oferta de transport col·lectiu i
de mercaderies de ferrocarril.
Altres punts destacats del pla són:
• La integració tarifària a tot el territori l’any 2012. Actualment, ja s’han establert els sistemes tarifaris integrats del
Camp de Tarragona, Lleida, Girona, el Bages i l’Anoia.
• Assolir que la gestió de l’aeroport correspongui a un
consorci de majoria pública, participat en el seu òrgan
rector per la Generalitat, les administracions locals concernides, els agents econòmics i socials més representatius i
l’Administració general de l’Estat. I on el posicionament de
la Generalitat serà determinant.
• Traspàs i millora dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell.
Completar la xarxa d’aeroports amb el de Lleida-Alguaire.
• Reforçar l’autonomia de gestió dels ports de Barcelona i
Tarragona i connectar ambdós ports a la xarxa ferroviària
de mercaderies d’ample internacional.
• Qualificar i urbanitzar 3.000 hectàrees de sòl industrial i
logístic, tot prioritzant les grans àrees de Ponent i la Catalunya Central.
• Desenvolupar el Pla sectorial d’abastament d’aigua a
Catalunya que aportarà 300 hm3/any addicionals ja l’any
2012. Impulsar l’estalvi d’aigua i construcció de 1.209 noves
estacions depuradores per assegurar la qualitat de l’aigua
de rius i aqüífers.
• Protecció integral del Delta de l’Ebre: executar el Pla de
protecció, que preveu una inversió de 313,91 milions d’euros
fins el 2015.
• Desenvolupar el Pla territorial sectorial d’infraestructures
de residus municipals 2005-2012, que preveu la construcció,
adaptació i millora de 108 instal·lacions de residus, de les
quals 53 seran de nova implantació.
• Executar les infraestructures del Pla de l’Energia 20062015 i prioritzar les actuacions que incrementin el pes de
les fonts d’energia renovables i que diversifiquin les fonts de
producció energètica.
• Garantir l’accés a gas canalitzat de tots els municipis de
més de 2.000 habitants per a abans del 2012.
• Universalitzar l’accés als serveis de telecomunicacions.
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IMPOST
DE SUCCESSIONS: PER A
QUÈ SERVEIX
ICV-EUiA AL
GOVERN
Sense impostos no hi hauria serveis públics. No hi hauria
hospitals públics, ni escoles públiques, ni carreteres...Els
impostos han de ser justos, més alts per als qui tenen més,
més baixos o exempts per als qui tenen menys. El criteri
ha de ser que la redistribució equitativa de la riquesa faci
possible la cohesió social.
L’acord de govern signat per les forces d’esquerres ja tenia
previst la modificació de l’impost de successions per tal de
fer-lo més just. Quedava pendent acordar la lletra petita de
què volia dir exactament aquesta modificació més justa.
Els grups parlamentaris de PSC i ERC varen pactar una
modificació que suposava la pràctica desaparició de
l’impost. Estem parlant d’un impost que recapta centenars
de milions d’euros l’any, imprescindibles, com ja hem dit,
per fer escoles, hospitals, etc. No podíem estar-hi d’acord. La
proposta dels socis de govern estava més a prop de les tesis
de la dreta (CiU i PP volen abolir l’impost), que de l’Acord de
govern catalanista i d’esquerres.
Finalment, amb més soroll mediàtic del que ens hauria
agradat, hem aconseguit un acord dels tres socis de govern, hem signat un acord que fa que els treballadors i les
treballadores deixin de pagar l’impost, garantim la recaptació necessària per mantenir les polítiques socials i hem
derrotat CIU i PP, que volien suprimir l’impost i, de passada,
desgastar el govern.
Hi ha qui diu que tot plegat ha estat un “numeret” que han
muntat els d’ICV-EUiA per marcar perfil. Sent honestos,
podem arribar a tres conclusions:
• El fet que els socis de govern hagin anat, en aquest cas,
per lliure, ha acabat evidenciant (de rebot) que les posicions
d’ICV-EUiA i la nostra influència fa possible que el govern
sigui d’esquerres de debò.
• Preferiríem estalviar-nos donar carnassa a la dreta. És
evident que l’únic interès de CiU és desgastar el govern.
Altrament, haurien pactat amb PSC i ERC la quasi supressió
de l’impost.
• Per últim, el més important: les classes treballadores i
mitjanes deixaran de pagar l’impost i, al mateix temps,
l’impost de successions seguirà recaptant uns 500 milions
d’euros l’any per mantenir les polítiques socials.
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SEGURETAT
I SALUT
LABORAL
Des de l’any 2003 s’ha reduït la incidència dels accidents
laborals mortals, de 6,28 a 4,14 per 100.000 treballadors.
L’any 2003 van morir 151 persones en la jornada de treball,
mentre que el darrer any n’han mort 110. Des del govern

Des de l’any 2003 s’ha reduït
la incidència dels accidents
laborals mortals.
d’esquerres s’ha anat incrementant el pressupost de polítiques públiques adreçades a la seguretat i salut laboral a la
feina, com per exemple:
• Impuls a l’R+D+I en matèria de prevenció de riscos laborals.
• Increment de la formació en riscos laborals.
• Creació d’una línia d’ajuts a les empreses perquè inverteixin en maquinària que millori la seguretat dels seus
treballadors i treballadores.
• Creació del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals,
a través del qual es faran públiques les dades d’aquelles
empreses que cometin infraccions.
• La història clínica del treballador/a incorporarà els riscos
laborals als quals està exposat.
• Per últim, potser la mesura més important de totes: s’està
tramitant al Parlament la llei per a la creació de l’Agència
Catalana d’Inspecció de Treball, que reunirà sota un únic
organisme tota la inspecció laboral a Catalunya, que garantirà una major eficiència en la lluita contra la sinistralitat
laboral i en la garantia dels drets dels treballadors/es.

l’Agència Catalana d’Inspecció
de Treball (...) reunirà sota un
únic organisme tota la inspecció laboral a Catalunya, que
garantirà una major eficiència
en la lluita contra la sinistralitat laboral i en la garantia dels
drets dels treballadors/es.
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UNA GESTIÓ
MÉS TRANSPARENT
Una de les característiques més significatives del Govern
d’Esquerres no és només que intentem fer les coses millor,
és que fem coses que els governs de CiU no havien fet mai.
El 5 de novembre de 2008 es va aprovar la Llei de l’Oficina
Antifrau de Catalunya, prova que la lluita contra la corrupció és una prioritat d’aquest Govern. La finalitat de l’Oficina
Antifrau és prevenir i investigar possibles casos concrets
d’ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre
aprofitament irregular, i assessorar i fer recomanacions per
a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i
la transparència en l’exercici de les funcions públiques.

No és només que intentem
fer les coses millor, és que fem
coses que els governs de CiU
no havien fet mai.
En els últims temps els casos de corrupció han acaparat
portades a diaris i telenotícies. És una xacra que preocupa
la ciutadania i, lògicament, també el govern. El cas Palau,
per exemple, va provocar la ràpida reacció del govern de la
Generalitat, que va acordar un conjunt de mesures encaminades a augmentar la transparència i els requisits per a
l’obtenció de subvencions, així com reforçar els mecanismes
de control de la Intervenció General.
Un altre cas que ha anat apareixent a la premsa, tot i que
en menor escala, és l’encàrrec d’informes que fan els diversos departaments de la Generalitat. En aquest àmbit, el
govern ha elaborat el seu propi informe, que entre d’altres
coses possibilita el requeriment d’un avaluador extern, la
justificació obligatòria de la utilitat dels informes encarregats i el seguiment dels mateixos, la creació d’un registre
únic de tots els informes i dictàmens encarregats per
l’Administració, etc.
I, com a exemple claríssim de la vocació de transparència
del Govern d’Esquerres, un fet molt entenedor: ara se saben
quants alts càrrecs i assessors hi ha a la Generalitat, quines
són les seves funcions i quant cobren. Amb els governs de
Convergència i Unió, tot això es desconeixia totalment.
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MODERNITZAR
LA JUSTÍCIA
Hi ha pocs àmbits de la gestió pública amb un retard tan
greu i endèmic en el seu funcionament com la justícia. El
Pla d’inversions d’edificis judicials 2004-2010 expressa la
voluntat del govern d’apropar la justícia a la ciutadania,
modernitzant-la i fent-la més còmoda i accessible. Mai cap
govern, ni a Catalunya ni a Espanya, havia invertit tant en
la modernització de la justícia, com fins ara. El Pla inclou la
construcció de 26 edificis nous i la remodelació o ampliació
de 12 més, dels quals destaca la Ciutat de la Justícia a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

Mai cap govern, ni a Catalunya
ni a Espanya, havia invertit
tant en la modernització de
la justícia, com fins ara.
La Ciutat de la Justícia ha estat concebuda per prestar un
servei de qualitat a la ciutadania i, alhora, donar una resposta a les necessitats funcionals de l’Administració de Justícia,
amb aplicacions informàtiques d’alta tecnologia tant per a
les tasques de suport com per a l’activitat processal, sales de
vista per agilitar els processos judicials, etc.
L’altra pota del sistema de justícia, el sistema penitenciari,
patia d’un abandó històric per part dels governs de CiU que
l’havia dut a una sobreocupació molt perillosa. El govern
ha afrontat aquest problema amb la construcció de 8 nous
centres penitenciaris (6.500 noves places). Això permetrà endegar amb més garanties les polítiques de reinserció social.

El sistema penitenciari patia
d’un abandó històric per part
dels governs de CiU que l’havia
dut a una sobreocupació molt
perillosa.
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L’EDUCACIÓ,
PRIORITAT
D’UN GOVERN
D’ESQUERRES
El fet que votéssim contra la Llei d’Educació va posar en
marxa (un altre cop) la maquinària mediàtica que no veu
amb bons ulls la participació d’ICV-EUiA en el govern. Per
enèsima vegada es varen sentir veus de què l’única cosa
que interessa als partits petits és marcar perfil, que la política de coalició és una olla de grills, que per què no sortíem
del govern, etc.

El Departament d’Educació ha
duplicat el pressupost destinat
al sistema educatiu respecte als
governs de CiU.
El govern d’esquerres val la pena. I és molt millor que un
govern de dretes. Potser no sempre s’està d’acord amb els
socis, potser a vegades s’hi està radicalment en desacord,
però el balanç és absolutament positiu.
Sense anar més lluny, el propi Departament d’Educació ha
duplicat el pressupost destinat al sistema educatiu respecte als governs de CiU, fins arribar al 6% del PIB, estàndard
europeu. Ha construït el doble d’escoles (2 noves escoles
cada setmana). El temps de permanència als mòduls prefabricats (barracons) s’ha reduït de 5 anys (curs 2003-2004)
a menys de 2 anys. Mentre la població escolar ha crescut
un 16,4% el nombre de mestres s’ha incrementat un 32,2%,
amb 15.000 docents més. El 57% dels estudiants que acaben
FP troben feina del que han estudiat en menys de 6 mesos.
S’han posat en marxa 42.000 noves places públiques de
llar d’infants. Les beques i ajuts han passat de 15,5 milions
d’euros (curs 2003- 2004) a 83,2 milions d’euros ( curs 20092010), 5 vegades més.

Les beques i ajuts han passat
de 15,5 milions d’euros
(curs 2003- 2004) a 83,2 milions
d’euros ( curs 2009-2010),
5 vegades més.

-32-

/ Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?

LA LLEI
D’EDUCACIÓ:
DIR NO QUAN
CAL DIR NO
La LEC (Llei d’Educació de Catalunya) no defineix clarament
un model en el que tots els centres sostinguts amb fons
públics tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions,
no tanca les portes a la selecció d’alumnat per part dels
centres, a possibles “escoles de primera” i “escoles de segona”. Fins i tot fa possible que la Generalitat financi escoles
que segreguen nens i nenes. La LEC no estableix com a obligació de la Generalitat la creació d’escoles públiques allà
on hi hagi demanda de noves places escolars, ni reconeix
als ajuntaments les competències per intervenir de manera
més eficaç en l’equitat educativa i l’èxit escolar, ni assegura
el finançament públic suficient per situar-nos en la mitjana
de la despesa educativa de la Unió Europea.
La LEC traeix la lletra i l’esperit de l’Acord de govern catalanista i d’esquerres, a canvi de pactar amb Convergència i
Unió i amb el PP.
Encara més greu, la LEC traeix la lletra i l’esperit del Pacte
Nacional per a l’Educació, signat per la pràctica totalitat de
la comunitat educativa. No entenem que per culpa de la
LEC se segueixi subvencionant escoles que discriminen la
selecció d’alumnat per motius, fins i tot, de sexe. No entenem que la LEC perpetuï l’adoctrinament religiós que

La LEC (...) fa possible que
la Generalitat financi escoles
que segreguen nens i nenes.
practiquen alguns centres que reben finançament públic,
quan la base de l’ensenyament públic hauria de ser també
la laïcitat. Els 25 milions d’euros anuals que paguem a les
escoles concertades religioses d’elit servirien per a 47.000
beques menjador o per crear 1.600 places d’escoles bressol.
Iniciativa Verds-Esquerra Unida no ha votat contra els socis
de govern. Són més aviat els socis de govern els qui han votat una llei, amb la dreta, que va contra els pactes de govern
i contra l’acord amb el món educatiu de Catalunya.

-33-

/ Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?

LES INFRAESTRUCTURES
CULTURALS
La cultura ha estat, històricament, l’última de la cua de les
polítiques públiques a Catalunya. En 7 anys hem duplicat
el pressupost destinat a cultura (de 242,3 milions d’euros el
2003 a 453,2 milions el 2010) i hem multiplicat per quatre la
inversió anual en equipaments culturals (de 6,6 milions el
2003 a 25 milions el 2008). El Pla d’Equipaments Culturals
de Catalunya és l’instrument jurídic i tècnic de la Generalitat que té per objecte garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés a la cultura per a tota la població, assolir una distribució territorialment equilibrada dels equipaments culturals arreu de Catalunya, augmentar la qualitat i facilitar la
coordinació entre diferents àmbits culturals i territorials.
L’objectiu final és fer efectiu el dret de totes les persones a
accedir en condicions d’igualtat a la cultura, que reconeix
l’article 22 de l’Estatut d’Autonomia.

En 7 anys hem duplicat el
pressupost destinat a cultura
(de 242,3 milions d’euros
el 2003 a 453,2 milions el 2010).
El Pla estableix que correspondrà als municipis, en aplicació de l’autonomia local i el principi de subsidiarietat,
dotar-se dels equipaments definits com a bàsics (arxius,
biblioteques, museus, equipaments escènics i musicals,
equipaments d’arts visuals i centres culturals polivalents),
i que la Generalitat oferirà suport econòmic per fer-ho (el
50% del cost o aportacions superiors en casos com municipis petits o equipaments mancomunats). Així mateix, el Pla
preveu la possibilitat de concertar serveis amb equipaments
d’entitats privades que tinguin acords de cooperació amb
administracions públiques.
D’altra banda, el Pla de Museus de Catalunya, amb un pressupost de 28 milions d’euros per als propers 3 anys, i el nou
Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, amb 41,5 milions
d’euros, segueixen reforçant el teixit cultural arreu del país.

L’objectiu final és fer efectiu
el dret de totes les persones a
accedir en condicions d’igualtat
a la cultura.
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UN NOU
CONTRACTE
SOCIAL ENTRE DONES I
HOMES
En aquesta legislatura s’ha aprovat la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el Pla de Polítiques de
Dones 2008-2012, i el Pla estratègic dels usos dels temps a
la vida quotidiana. Tot aquest paquet legislatiu està servint
per avançar cap a un nou contracte social entre dones i homes que garanteixi la igualtat d’oportunitats i l’eradicació
de la violència masclista, tot reconeixent i recuperant les
aportacions femenines en la construcció de la societat.
I tot això està suportat per mesures com, per exemple en el
cas de la violència masclista, l’accés prioritari als habitatges
de promoció pública a les dones que es trobin en situació de
vulnerabilitat econòmica a causa de violència masclista, la
garantia del seu accés a la formació ocupacional i promoció
de la seva contractació, el dret a l’assistència jurídica, ajuts
i prestacions econòmiques en funció de les rendes individuals de cada dona i no dels de la unitat familiar, la creació
progressiva de serveis d’atenció i informació a les dones a
tots el ajuntaments i consells comarcals, etc. A més, la Conselleria d’Interior, a través del cos de Mossos d’Esquadra, ha
creat un Pla propi per a la prevenció de la violència masclista i l’atenció a les dones vulnerades.

Hem doblat el pressupost que
destinem a les polítiques de
dones, de 55 milions d’euros
l’any 2006 a 118 l’any 2009.
Hi ha indicadors que ens diuen que les coses estan millorant. Per exemple, la taxa d’ocupació femenina ha augmentat més que la masculina i s’ha reduït també la diferència
salarial, hi ha més empreses amb mesures de conciliació,
etc. El govern de la Generalitat afavoreix i promou aquestes
millores, per exemple, subvencionat empreses que promouen mesures d’igualtat. Enguany, se n’han subvencionat
149, les quals ocupen més de 100.000 persones. I això és
possible perquè hem doblat el pressupost que destinem a
les polítiques de dones, de 55 milions d’euros l’any 2006 a
118 l’any 2009.
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PERSONES
IMMIGRADES
El 2003, a Catalunya hi havien 543.000 persones estrangeres
empadronades. El 2009, 1.236.443. En temps de bonança
econòmica eren els qui desenvolupaven les tasques més
feixugues que ningú volia fer i eren els responsables que la
població no tingués un creixement negatiu i un envelliment
encara més acusat. Avui, en temps de crisi, són una de les
baules més dèbils de la societat.

El 2003, a Catalunya hi havien
543.000 persones estrangeres
empadronades. El 2009, 1.236.443.
La Llei d’Acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, el Pacte Nacional per a la Immigració
i el Pla de Ciutadania i Immigració impulsen polítiques de
ciutadania, d’igualtat d’oportunitats i d’autonomia personal
que afavoreixen la integració de la població nouvinguda
en una societat amb drets i deures per a tothom (fins i tot,
insta el govern de Madrid a donar-los dret a vot). Per fer-ho
possible, es crea un servei de primera acollida homogeni i
universal a través dels ens locals, amb un conjunt d’eines
formatives a l’abast dels usuaris, amb el català com a llengua comuna i vehicular d’acollida. Les persones immigrades
obtindran una acreditació dels coneixements adquirits en
la primera acollida, que els serà reconeguda pels agents
econòmics de cara a la inserció laboral i també els servirà
per demostrar de manera objectiva el procés d’arrelament.
També es promouen cursos de formació sociolaboral arreu
de Catalunya per a persones reagrupades, especialment
dones i joves en edat de treballar.
Una altra bona notícia en matèria d’immigració és que la
Generalitat de Catalunya exerceix des de l’1 d’octubre de
2009 les competències d’autoritzacions inicials de treball
de les persones estrangeres, en compliment de l’Estatut
d’Autonomia. Una competència que permet una millor
gestió des de la proximitat.

La Llei d’Acollida de les persones immigrades (...), el Pacte
Nacional per a la Immigració
i el Pla de Ciutadania i Immigració impulsen polítiques de
ciutadania que afavoreixen
la integració de la població
nouvinguda en una societat
cohesionada.
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MÉS I MILLOR
AUTOGOVERN
En tres anys el govern de la Generalitat ha desplegat
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya amb ambició, celeritat i
rigor. Ho hem fet sense permetre que el recurs que el PP va
presentar contra l’Estatut davant el Tribunal Constitucional
aturés el seu desplegament.
La defensa de Catalunya i del seu autogovern no és monopoli ni de CiU ni de cap força política. El Govern d’Entesa ha
demostrat que actua amb fermesa per defensar Catalunya,
amb constància i exigència per fer avançar l’autogovern,
amb negociacions llargues i dures com les del finançament
autonòmic i el traspàs de rodalies, que han culminat amb
un bon acord en ambdós casos.
Bona part del desplegament de l’Estatut que correspon
realitzar al govern de la Generalitat ja ha estat impulsat.
El Parlament de Catalunya ha aprovat o està tramitant 32
lleis de desplegament de l’Estatut. Lleis que enforteixen les
institucions catalanes, com la Llei del Consell de Garanties Estatutàries, la Llei del Síndic de Greuges, la Llei de la
Presidència i del Govern o la Llei de l’Agència Tributària
de Catalunya. Lleis que garanteixen drets a la ciutadania,
com la Llei del dret a l’habitatge, la Llei dels serveis socials,
la Llei d’Acollida de persones immigrades, la Llei del dret
de les dones a eradicar la violència domèstica o la Llei del
Memorial Democràtic. I lleis que amplien i concreten les
competències de la Generalitat, com la Llei de seguretat
industrial, la Llei d’aeroports, heliports de Catalunya i altres
infraestructures aeroportuàries, les lleis del Codi Civil o la
Llei d’avaluació i programes ambientals.
També s’ha avançat en les transferències que preveu
l’Estatut, algunes tan importants com la direcció i gestió del
servei ferroviari de rodalies, les autoritzacions inicials de
treball per a persones immigrants, l’ordenació i gestió del
litoral, l’Hospital Clínic o les funcions relatives a les empreses, centres de formació i activitats de seguretat privada,
entre d’altres. S’han aprovat divuit acords de traspassos,
dels quals onze es desprenen directament de l’Estatut. Properament es tancarà l’acord d’un altre traspàs emblemàtic:
la Inspecció de Treball.
El govern ha aconseguit èxits tan importants com el nou
acord de finançament (amb un increment per sobre dels
3.600 milions d’euros) i el compliment de les previsions de
l’Estatut en inversions en infraestructures (4.800 milions
d’euros el 2009), que dóna resposta al greuge que patia
Catalunya.
El principal objectiu del desplegament de l’Estatut és aprovar lleis i acords per resoldre els problemes quotidians de
les persones que viuen i treballen a Catalunya.
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UN NOU
MODEL DE
FINANÇAMENT PER A
CATALUNYA
La política del “peix al cove” de Convergència comportava periòdicament el linxament mediàtic de Catalunya (i
el consegüent victimisme pujolista) a canvi de resultats
econòmics ben magres. S’ha acabat. En compliment de les
previsions de l’Estatut, la Generalitat i el govern de l’Estat
han acordat, bilateralment, un nou model de finançament
que proporciona a Catalunya un increment per sobre dels
3.600 milions d’euros.

Un nou model de finançament
que proporciona a Catalunya
un increment per sobre dels
3.600 milions d’euros.
Els aspectes més destacats del nou model són:
• Els nous mecanismes d’anivellament comporten que els
recursos de la Generalitat se situïn, per primer cop, per
sobre de la mitjana després de l’anivellament. Catalunya
estarà cinc punts per sobre de la mitjana de les comunitats
autònomes en recursos per càpita.
• El sistema d’anivellament permetrà que part dels impostos que els catalans paguen per sobre de la mitjana reverteixi en més recursos i millors serveis per als ciutadans.
• El model conté elements essencials de bilateralitat: la
negociació ha estat de govern a govern; Catalunya fixa la
seva contribució a la solidaritat i reforça el finançament de
competències específiques.
• La variable bàsica per distribuir els recursos anivellats
serà la població; a més, la variació de la població en l’última
dècada juga un paper essencial en la distribució dels recursos addicionals. El model integra l’augment de població
registrat per Catalunya i reconeix els efectes del fenomen
migratori.
• El Govern disposarà de més capacitat de decisió sobre els
seus impostos.
Amb aquesta estructura, el finançament de Catalunya
avança cap a un model federal, amb clars elements de
bilateralitat, i el sistema defineix, per primer cop, un criteri
d’equitat i racionalitza la solidaritat interterritorial.
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L’1 de novembre de 2006 la pujada
d’ICV-EUiA de 9 a 12 escons va fer
possible el Govern d’Esquerres.
Des d’aleshores, s’ha fet molta feina,
que el soroll mediàtic i, per què no
dir-ho, una comunicació no prou bona,
han desdibuixat.
Aquest fullet vol ser una guia breu de
les polítiques més rellevants del govern en aquesta legislatura, ja siguin
pròpies dels departaments d’ICV-EUiA
o de qualsevol altre departament de la
Generalitat. Algunes són mesures que
hem impulsat nosaltres i que ningú
més hauria impulsat. D’altres són
mesures impulsades per departaments
gestionats pels altres socis de govern i
que han acabat cristal·litzant en la seva
forma definitiva per la nostra intervenció. Fins i tot n’hi ha algunes amb les
quals no hi hem estat d’acord i hi hem
votat en contra, i que finalment han
tirat endavant amb el suport dels vots
de la dreta.
En definitiva, un recull d’obra de
govern que reflecteix dues coses:
que val la pena que a Catalunya hi
hagi Govern d’Esquerres i que, quan
més força té ICV-EUiA, més polítiques
d’esquerres i ecologistes de debò es
poden fer.

