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• Aquesta informació no serveix per penjar-nos
medalles. No és un exercici autocomplaent per
dir: “mira que macos som”.
• És informació útil perquè puguis jutjar per tu
mateix 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 altres tipus de poder als que som molt
incòmodes... són poders que s’han esforçat
en desprestigiar el Govern d’Esquerres en
general, i ICV-EUiA en particular.
• Ara volem que puguis formar-te una idea
pròpia sobre l’acció de Govern dels últims
anys.

• Si vas votar ICV–EUiA, tindràs arguments per
fer balanç, per decidir si el teu vot ha valgut la
pena, malgrat el que digui el tertulià de ràdio
convergent de torn.
• Per explicar el que ha 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.

CONTRA LA CRISI
•

ICV–EiUA vam impulsar una actualització del Pacte d’Entesa que instés a
les forces del Govern a posar el focus en la crisi econòmica.

•

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, amb una inversió de 6.000M€.

•

Increment en 23M€ dels recursos destinats a beques menjador a les
escoles (de 27,9 a 50M€ per a aquest curs). Permetrà que 30.000 nens I
nenes més obtinguin un ajut de menjador aquest curs.

•

Increment en més d'un 23% dels recursos destinats a polítiques
actives d'ocupació (ex: 80M€ en cursos de formació).

•

100M€ en plans d’ocupació local. Establiment d’un ajut temporal per a
treballadors autònoms que perden la feina dotat amb 13M€. 77,2M€ en
mesures per a l'ocupació juvenil.

MÉS ESTAT DEL BENESTAR

• El Govern d’esquerres ha augmentat un 100% la
despesa social. De 9.698M€ el 2003 a 18.302M€
el 2010.
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MÉS SERVEIS SOCIALS
•

L’any 2003, el Govern de CiU destinava 323M€ a Serveis Socials,
mentre que l’any 2009 s’hi han destinat 1.954M€.

•

La partida presupostària per a la Renda Mínima d’Inserció ha passat
de 64M€ el 2006 a 100M€ el 2009 (increment del 56%). A més, el Govern
ha flexibilitzat els requisits per a accedir a la PIRMI.

•

El Govern reconeix els ajuts a les famílies monoparentals i les
equipara amb les nombroses. Catalunya és pionera a l'Estat en la creació
d'un carnet, gràcies al qual les famílies monoparentals podran gaudir
d'avantatges que fins ara no tenien.

•

Hem doblat els ajuts econòmics a les persones vídues (de 31M€ el
2003 a 63M€ el 2008), malgrat que les pensions són responsabilitat de
l’Estat, i que la Generalitat només pot complementar rendes

•

El 2010, hem augmentat un 33% el presupost per a l’atenció a les
persones dependents, arribant als 1.900M€. Quasi 100.000 persones
reben ja ajuts de la Llei de Dependència.

SALUT
•

El pressupost de Salut ha passat de 5.595,7M€ (2003) a 9.412,9M€
(2009), un 68,21% més.
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•

S’ha millorat l’accessibilitat geogràfica. El 97% de la població té un CAP a
menys de 10 minuts del seu domicili.

•

Des de 2004, el temps d’espera per operar-se s’ha reduït un 28’81% (de
5,3 mesos a 3,8 mesos).

•

Catalunya té 14 dels 20 millors hospitals de l’Estat.

HABITATGE
•

L’any 2003 es van invertir 65,7M€, i l'any 2009, 298,1M€ (+350%)
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•

El període 2004-2009 ha suposat 53.000 habitatges iniciats (+ 40% 6 anys
anteriors).
489.319 llars beneficiàries dels 988M€ en ajuts a la promoció i a l'accés, a
l'ús i a la rehabilitació d''habitatges.
Es posaran al mercat 62.000 habitatges desocupats, es rehabilitaran 300.000
habitatges i es concediran ajuts per a la instal·lació de 10.000 ascensors.
En matèria de lloguer, el 2009 s’han destinat 59M€ a ajuts al lloguer just
(+51% respecte 2008). Així es podrà donar cobertura a 28.000 llars.

CREACIÓ DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC
•

ICV-EUiA ha estat la impulsora de la creació del Memorial Democràtic,
que recupera, commemora i fomenta la memòria de la lluita per la
democràcia.

•

El Govern de la Generalitat ha indemnitzat 22.107 persones amb un
total de més de 51M€ pel temps que van ser privades de llibertat. Hem
aprovat la Llei de fosses i hem elaborat el mapa de fosses.

CREACIÓ DE L’INSTITUT INTERNACIONAL PER LA PAU
•

Des d’ICV-EUiA teníem la voluntat de què també des del Govern de la
Generalitat es promoguessin decididament la pau i els drets humans.

•

Hem impulsat la creació d’un organisme nou dedicat al tema: l’Institut
Català Internacional per la Pau (ICIP), la primera institució pública
d'aquestes característiques a l'Estat espanyol. Promou la cultura de la
pau a Catalunya i en l'àmbit internacional per fer que Catalunya tingui
un paper actiu com a agent de pau al món.

POLÍTIQUES DE SEGURETAT DES D’UNA
ÒPTICA D’ESQUERRES
•

S’ha finalitzat el desplegament del Mossos d’Esquadra a tot Catalunya. La
ciutadania puntua amb un notable la policia de Catalunya

•

La percepció de seguretat es manté estable des de fa 3 anys, 6,1 sobre 10.

•

Instal·lació de càmeres a les comissaries. Ha aconseguit reduir de forma
dràstica les denúncies per maltractaments i les denúncies falses contra els
Mossos. Amnistia Internacional ha reconegut aquesta mesura.

•

S’ha creat el Comitè d’Ètica de la Policia.

•

S’ha implantat el Programa Contra la Violència Masclista.

•

Acció contra les xarxes de prostitució i d’extorsió, d’explotació de
treballadors immigrants, o el protocol contra agressions homòfobes.

•

Catalunya és ara pionera en la prevenció de la tortura, la llei configura al
Síndic com a autoritat catalana de prevenció de la tortura.

GESTIÓ DEL TRÀNSIT: PRIORITAT, REDUIR LA
MORTALITAT
•

La reducció de mortalitat per accidents de trànsit ha fet que
passéssim dels 333 morts de l’any 2007 als 287 de 2008, i als 269 de
l’any 2009 (-20%).
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•

La implantació del límit de circular a 80Km/h a les vies d’accés a la ciutat de
Barcelona ha suposat una reducció del 50% de mortalitat en aquestes vies.

•

El sistema de gestió de la velocitat variable aplicat pel Servei Català de
Trànsit ha rebut el primer premi en la categoría de “Millor Servei de Gestió
de Trànsit” que otorga la Direcció General de Transports i Energia de la
Unió Europea.

NOVA CULTURA DE L’AIGUA
•

El volum d’inversió en política de l’aigua 2006-2010 és de
1.885,67M€. AvuI funcionen 365 depuradores a Catalunya, n’hi ha
49 en projecte i 142 més en construcció.

•

La dessalinitzadora d’El Prat, la més gran d’Europa, proveirà
prop del 24% del consum de l’àmbit metropolità, donarà servei a
4,5 milions d’habitants i garantirà l’abastament enfront futures
sequeres.

•

La posada en marxa de les diverses plantes dessalinitzadores no
solament garanteix l’abastament d’aigua, sinó que també farà
recuperar el cabal hidrològic dels rius. El Ter tornarà a ser un riu
viu. I aixó ho haurem fet sense el transvasament del Roine.

•

Totes aquestes mesures, sumades a la creixent conscienciació de
la gent, fa que la nova cultura de l’aigua es consolidi. Des de 2003
fins a 2008 la població s’ha incrementat un 10%, mentre el consum
d’aigua en l’àmbit urbà ha disminuït el 4%.

SOSTENIBILITAT
•

QUALITAT DE L’AIRE
El Pla d’Actuació per la millora de la qualitat de l’aire de la Regió Metropolitana
de Barcelona ha de servir per estalviar 1.200 morts prematures anuals, i
augmentar l’esperança de vida en 5 mesos.

•

RESIDUS
Catalunya és capdavantera en la recollida selectiva. Estem en el 34%, Espanya
es situa en el 17% i els països de l’OCDE en el 30%. S’ha estabilitzat la generació de
residus per càpita.
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.

•

PARC NATURALS
La superfície dels espais catalans que formen part de la xarxa Natura 2000 s’ha
incrementat amb el nou Govern d’Entesa, arribant al 29,8% del territori català,
un augment de més del 50%.
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.

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
•

Catalunya està fent els deures, té una estratègia per lluitar contra
el canvi climàtic: el Pla de Mitigació del Canvi Climàtic (el primer de
l’Estat).

•

Aquesta estratègia quantifica la reducció de CO2 (5,33 milions de tones
anuals d’aquí a 2012) que hem d’assolir per a acomplir el compromís
del Protocol de Kyoto.

•

Hem multiplicat per 18 la producció d’energia fotovoltaica, i per 6
l’eòlica.

•

El cost global de la implementació del Pla és d’uns 196M€ 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 n’hauríem d’invertir forçosament, en el millor dels casos,
10.000 milions d’euros (el 5% del PIB).

EDUCACIÓ
•

S’ha duplicat el pressupost destinat al sistema educatiu respecte
als governs de CiU, fins arribar al 6% del PIB, estàndard europeu.

•

S’han construït 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 ha
incrementat un 32,2%, amb 15.000 docents més.

•

S’han posat en marxa 42.000 noves places públiques de llar d’infants.

•

Les beques i ajuts han passat de 15,5M€ (2003-2004) a 83,2M€
(2009-2010), 5 vegades més.

INFRAESTRUCTURES: MÉS SERVEIS I MÉS
SOSTENIBILITAT
•

El Pacte Nacional per a les Infrastructues és el pacte del tren, la xarxa
ferroviària és la gran aposta.

•

Es preveu 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.

•

La L9 de metro ja està en marxa. Amb 47,8 km i 52 estacions. 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.

•

Actualment, el 87% de la població ja té sistemes tarifaris integrats, ara
ja arriba al Camp de Tarragona, Lleida, Girona, el Bages i l'Anoia. La
integració tarifària a tot el territori l'any 2012.

AUTOGOVERN I FINANÇAMENT
•

MÉS I MILLOR AUTOGOVERN
Bona part del desplegament de l’Estatut que correspon realitzar al Govern de la
Generalitat ja ha estat impulsat. El Parlament ha aprovat o està tramitant 32
lleis de desplegament de l’Estatut.
S’ha avançat en les 19 transferències que preveu l’Estatut, com ara
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, entre d’altres.

•

UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT PER A CATALUNYA
En compliment de les previsions de l’Estatut, la Generalitat i el Govern de l’Estat
han acordat el nou model de finançament, que proporciona a Catalunya un
increment de 3.600M€.
Gràcies a l’Estatut hem aconseguit una inversió històrica en
infrastructures. 34.746M€ fins a 2013 (Disposició Addicional 3a de l’Estatut).
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.

IMPOST DE SUCCESSIONS I LLEI D’EDUCACIÓ
•

IMPOST DE SUCCESSIONS: UN EXEMPLE DE PER A QUÈ SERVEIX
ICV-EUiA AL GOVERN
Amb més soroll mediàtic del que ens hauría agradat, hem aconseguit un
acord dels tres socis de Govern. La nostra influència fa possible que el
Govern sigui d’esquerres de debò.
Finalment, les classes treballadores i mitjanes deixaran de pagar
l’impost i, al mateix temps, 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.

•

LA LLEI D’EDUCACIÓ: DIR NO QUAN CAL DIR NO
ICV - EiUA no ha votat contra els socis de Govern. Són més aviat els
socis de Govern els qui han votat una Llei, amb la dreta, contra els
pactes de Govern i contra l’acord amb el món educatiu.
La LEC fa possible que la Generalitat financii escoles que segreguen
nens i nenes i que fan adoctrinament religiós. Els 25M€ 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.

•

L’1 de novembre de 2006, la pujada d’ICV-EUiA de 9 a 12
escons va fer possible el Govern d’Equerres. 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.

•

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. Fins i tot
hi ha algunes amb les quals no hi hem estat d’acord i les hem
votat en contra, i que finalment han tirat endavant amb el
suport dels vots de la dreta.

•

Però, sigui com sigui, l’obra de Govern 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.

