
Si fa set anys ens haguessin dit que sobre l’independen-
tisme pivotaria l’eix de la política catalana no ens ho hau-
ríem pas cregut. La societat catalana ja no es conforma 
només amb engrunes, ni amb la política del peix al cove. 
L’independentisme ha amarat amplis sectors de la po-
blació, s’ha fet més transversal. El dret a decidir ja no és 
avui una entelèquia i la independència ha deixat de ser un 
somni romàntic per esdevenir un objectiu tangible.

L’esquerra independentista ha governat i els resultats 
s’han notat, amb un fort impuls a les polítiques socials i 
amb una ambició nacional desconeguda allí on tot havien 
estat temors i renúncies. Ha estat necessari que Esquer-
ra fos al Govern per desplegar delegacions catalanes per 
tot el món, per fer una Llei d’acollida pionera i que esta-
blís el català com a llengua comuna, per blindar l’escola 
catalana, per impulsar la internacionalització de l’econo-
mia catalana, per ser conscients fins a quin punt l’espoli 
fiscal existeix i és un llast... I per arribar a la convicció que 
una Catalunya lliure no només és possible sinó indispen-
sable per al progrés del nostre país. 

Joan Puigcercós
Candidat a la Presidència
de la Generalitat

7 anys 
de Govern

EN 140
piuladEs
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El Pacte Nacional per a
la Immigració defineix un espai 
d’integració amb la cultura 
i la llengua catalanes

La Llei del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista 
subratlla la prevenció i detecció 

precoç com a principis bàsics

Hem consolidat les polítiques 
de dones garantint la incorporació 
de la perspectiva de gènere 
a totes les polítiques del Govern 

amb la Llei de serveis socials 
avancem cap a la universalització
dels serveis socials
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apostem per les polítiques de joventut: 
acord per l’ocupació juvenil, 

pla Nacional de Joventut i Xarxa 
d’oficines d’emancipació juvenil

El Títol de Famílies 
Monoparentals equipara 

aquestes amb les nombroses

s’ha elaborat el Pla estratègic sobre 
usos del temps, i s’han impulsat 

mesures per compaginar 
la vida laboral, familiar i personal

Hem creat 6 noves places 
de residència cada dia, 
avui en tenim: 26.580
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Hem recollit en un pla
les polítiques específiques
per a les persones homosexuals
i transsexuals

la Llei de polítiques de joventut
regula l’única competència 
exclusiva pendent de desplegar

La Llei d’acollida estableix 
el català com a llengua 

d’integració de la immigració

El llibre iV del Codi Civil català, 
reconeix la filiació de les parelles 
homosexuals i els mateixos drets
a totes les formes de parella
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la Llei de dependència ha permès 
atorgar 148.239 prestacions i crear 

223.000 nous llocs de treball

Hem aprovat la Llei dels drets 
i oportunitats de la infància

i l’adolescència, d’acord a les noves 
necessitats i circumstàncies

En sis anys hem passat de 17.605
places de residència per a gent gran

i 2.158 places de centres de dia, 
a 28.116 i 6.441 respectivament

el pressupost d’acció social 
i Ciutadania ha passat 
de 600,8 M€ a 1.706,2 M€,
augmentant un 283% en 6 anys
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des del 2005, el pressupost per 
lluitar contra la violència masclista 
ha augmentat en un 165%

som pioners en legislar pel 
dret a decidir, impulsant la Llei 

de consultes, que permet celebrar 
consultes a nivell nacional

Gràcies a la Llei de consultes, 
el parlament ha admès a tràmit 
la proposta d’un referèndum 
per la independència

Els alumnes als cursos de català 
per a associacions d’immigrants, 
han passat dels 1.945 inscrits el 2005,
als 9.798 el 2009
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Hem liderat la creació
de l’oficina antifrau, garantint
transparència en la gestió 
de partits i de l’administració

s’ha apostat per la col·laboració
 amb el món local amb la remuneració

d’alcaldes/esses de petits municipis

s’han aprovat la Llei de Vegueries 
i la de l’Àrea Metropolitana, 
amb l’objectiu d’organitzar 

el territori des de Catalunya

Tots els nuclis de població 
de més de 50 habitants tenen garantit 

l’accés a les TIC arreu



3228

sabies que s’han incrementat 
en un 21,7% els recursos en recerca 
en el pressupost 2010?

Gràcies al Pla Autocat, el sector
de l’automoció ha augmentat
la venda de vehicles en un 12%

s’ha assessorat a més de 
14.500 emprenedors/es i finançat 

a més de 200 persones autònomes

saps que gràcies a l’esforç negociador 
del Govern, Nissan i Seat mantenen 
la producció a Catalunya fins el 2012?
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s’ha signat el Pacte nacional 
per a la recerca i la Innovació que fixa 
la despesa en r+I per avançar cap a 
un model econòmic d’alt valor afegit

la Xarxa d’Oficines de Gestió 
Empresarial fa d’interlocutora entre 
administració i empresa per agilitzar 

les tasques administratives

s’han creat els Centres
d’Acolliment Turístics, que aposten 

per un model turístic de qualitat
que remarqui els trets identitaris

ACC10 fusiona competències del CidEM 
i el COpCa, per tal d’internacionalitzar 

l’economia catalana
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amb la Llei del comerç, 
s’ha defensat un model català 

de comerç: proper, urbà 
i generador d’ocupació i cohesió

El 2002 hi havia 951 establiments 
de turisme rural amb 7.774 places, 
i al 2010 ja hi ha 1.947 establiments
i 15.194 places

al 2002, la despesa en R+D a 
Catalunya era de 1.628.042 milers d’€.
al 2008, de 3.286.376 milers d’€

amb el programa NEXPIPE, 
250 empreses catalanes han pogut 
augmentar les seves exportacions
un 130%, i un 20% la seva facturació
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Mentre que al 2002 hi havia
20 centres de recerca, 

en set anys arribem als 39

Impulsem un espai nacional 
de Comunicació, amb l’aCn, 
el Baròmetre de la Comunicació 
i la Cultura i la reciprocitat de canals

sabies que hem donat suport 
a les activitats de cultura popular
i tradicional, passant de 6,36 M€

el 2003 a 11 M€ el 2010?

El Pla de Foment de la Lectura inclou 
subscripcions gratuïtes per generar 

l’hàbit de la lectura entre el jovent
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sabies que en els darrers 
set anys hem construït 
122 noves biblioteques?

el 2009, 17.000 joves s’han pogut 
beneficiar de les subscripcions 

gratuïtes per als joves de 18 anys

amb la Llei del Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts de la CCMa avancem 
cap a una gestió més participativa
de la cultura i els mitjans

des del 2003, gairebé hem doblat
el nombre de visites a museus
i col·leccions
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La Llei del cinema de 
Catalunya farà que el català 
passi de tenir una presència
del 2,7% actual al 50%

amb el Pla d’Equipaments Culturals, 
democratitzem la cultura, reduïm

les distàncies i modernitzem
les instal·lacions

sabies que cada mes 
s’estrenen 6 llargmetratges 

produïts a Catalunya 
gràcies a les ajudes de l’iCiC?

Mitjançant l’aCCd, hem signat convenis 
amb l’ONU i hem augmentat l’eficiència 

dels programes de cooperació
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per primer cop s’ha planificat 
la política exterior de la Generalitat, 
amb el primer Pla d’Acció Exterior 
i obrint delegacions a l’estranger

El Consorci per a la Normalització 
Lingüística ha passat d’oferir 
2.616 cursos de català el 2003,
a oferir-ne 4.359 el 2009

sabies que el nombre
de parelles lingüístiques 
ha augmentat de 4.600 el 2004 
a 10.510 el 2009?

Hem projectat la cultura catalana 
a la Fira de Frankfurt, de 

Guanajuato i la biennal de venècia, 
amb l’Institut ramon Llull
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abans del 2004 només hi havia 
3 federacions esportives catalanes 
reconegudes internacionalment. 
avui ja en tenim 17

Hem passat de 10 a 61 
Borses Joves d’Habitatge, 

i cada dia s’hi han signat 5 contractes 
de lloguer i 8 joves s’han emancipat

Catalunya és pionera amb
l’EsportParc, un parc tecnològic 

per reforçar la sinergia 
entre esport i empresa

amb l’acolliment lingüístic, 
l’Optimot i el parla.cat, el català 

s’ha convertit en pilar d’integració
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sabies que s’ha apostat per
l’esport com a motor 
de l’economia catalana?

la limitació a 80km/h ha reduït 
els accidents de trànsit i el nombre 
de ferits greus ha baixat a la meitat

sabies que un 37% dels reclusos
estan matriculats en ensenyaments 
reglats i que 2.948 interns 
estan treballant?

Hem acabat de desplegar 
els Mossos d’esquadra 

a tot el territori
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s’han creat itineraris històrics
a tot el territori i s’ha elaborat 

un cens de desapareguts a 
la Guerra Civil i del franquisme

s’ha aprovat la Llei del memorial 
democràtic, que vetlla pel

coneixement i el manteniment de
la memòria històrica de Catalunya

L’aprovació de la Llei de fosses 
garanteix el dret de la ciutadania
a conèixer el parador dels seus 
familiars i dignificar-los

l’Oficina de Promoció 
de la Pau i drets Humans 

dóna resposta a les demandes 
de la societat civil en aquest àmbit
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El comitè d’Ètica de la Policia 
de Catalunya i el Consell de seguretat 
de Catalunya, són pioners a Europa; 
la transparència com a objectiu

la Llei de salut pública de Catalunya 
amplia els drets de la ciutadania
i consolida els serveis i prestacions
que ha de donar el sistema

Traspàs dels permisos inicials
de treball per a estrangers, 
i acord per participar en les 
decisions estatals sobre immigració

s’ha fet la major inversió dels
últims 15 anys en renovació dels 

parcs de bombers: de 7,77 M€ 
el 2003 a gairebé 32 M€ el 2008
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El nou finançament sanitari 
permet que es destinin 1.250€ 

a la salut de cada ciutadà/ciutadana,
un 45,3% més respecte el 2003

Gràcies al Govern d’entesa, 
els infants de 7 a 15 anys 
gaudeixen de dentista gratuït

la recerca biomèdica 
a Catalunya ha captat el 30% 
dels fons estatals de recerca

s’ha millorat l’assistència sanitària 
aplicant el diagnòstic ràpid 

en alguns tipus de càncer i reduint 
el temps d’espera a les proves



8076

des del 2009, les persones 
diabètiques o amb malalties vasculars 
gaudeixen d’atenció podològica 
com a prestació pública

la Llei de l’Institut Català 
de la Salut garantirà una atenció 
més ràpida i amb més professionals

Els governs territorials de salut
ens porten cap a un model sanitari 
més proper, que permet la participació
del món local en la sanitat

La despesa mèdica per
persona i any ha augmentat 

de 860€ el 2003 a 1.250€ el 2008



8076

la ràtio d’habitants 
per metge/metgessa ha passat 

a 250 pacients menys 
per professional que fa 5 anys

8 de cada 10 ciutadans/es
té hora en menys de 48 hores.

Reducció de les llistes d’espera
a 14.00 persones

Hem signat l’Acord de Mesures 
d’Ocupació Juvenil, que recull 68

mesures concretes i que compta amb 
200 M€ per fer front a l’atur juvenil

Hem liderat el Pacte
nacional per a l’Habitatge,
que garanteix l’accés 
a un habitatge digne
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Garantim l’ús social de l’habitatge 
gràcies al preu concertat, al lloguer 
social amb opció de compra, a 
la cessió d’habitatge o a l’avallloguer

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
ha rehabilitat el parc d’habitatges, 
mirant de canviar la tendència 
especulativa de la construcció

94 Àrees Residencials Estratègiques 
edificaran habitatges en 80 municipis, 
donant resposta a les futures 
necessitats d’augment de població

el Pacte nacional per a l’Habitatge 
suposa 150 M€ per a la millora 

de 48.000 habitatges i un augment
del 136% d’habitatges protegits
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s’ha desenvolupat la competència 
exclusiva en matèria d’habitatge,

assumint les competències i el 
finançament que corresponien a l’Estat

impuls a la Xarxa de Mediació
per al Lloguer Social, amb

Borses d’Habitatge que treballen 
per una política de lloguer just

s’ha aprovat el nou Codi Civil Català, 
que adapta la legislació a les noves 

realitats de parella, parentiu i família

aprovació de la Llei del dret a
l’habitatge, exercint la competència
exclusiva en matèria d’habitatge 
atorgada per l’estatut del 2006
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La Ciutat de la Justícia 
fa més còmoda, accessible a la 

ciutadania i modernitza la justícia

Aposta per la mediació 
per tal de resoldre els conflictes 
jurídics, descongestionant
la justícia i guanyant agilitat

aprovació del Pla de qualitat
lingüística per promocionar
i consolidar el català a la justícia

e-justicia.cat és un dels passos 
per a la creació de l’Oficina
Judicial en línia
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En 3 anys s’han construït 3 presons, 
mentre que en els 23 anys anteriors 

només se n’havien fet dues

L’aprovació de la LeC blinda 
el català a l’escola i consagra 
la igualtat de drets i deures 
d’escoles públiques i privades

Millora de l’anglès a les escoles 
mitjançant l’elaboració de plans 

per a la intensificació de l’anglès

El ii pla General d’Fp té com 
a objectiu potenciar un model 

de formació flexible i obert 
a les necessitats de les empreses



136132

El 2005 es van atorgar 36.580 
beques menjador, per el 2010 
es preveu arribar a 50.000 ajuts

s’ha continuat el desplegament 
del mapa de llars d’infants passant 
de 465 places el 2003 a 718 el 2008

Millorem qualitativa
i quantitativament l’FP 
augmentant el pressupost destinat 
i desenvolupant l’Fp a distància

Implementació de les aules 
d’acollida i els plans educatius 

d’entorn, que permeten 
integrar els nouvinguts 
a les escoles catalanes
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sabies que des del 2004 s’han creat

31.000 places d’escola bressol 
i actualment n’hi ha 15.000 en procés?

al 2003 no hi havia cap 
aula d’acollida per a alumnes 

nouvinguts. actualment n’hi ha 1.181

assumpció de diverses competències 
que atorga l’estatut: Centres 

especials de Treball, integració 
laboral de persones discapacitades...

el pressupost destinat 
a educació ha augmentat
en un 76,39% respecte el 2003
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El projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball 
desplega les competències 
de l’Estatut en aquesta matèria

s’han multiplicat per 3,5
els recursos destinats a la 

formació ocupacional i s’ha 
desenvolupat el Pla Qualifica’t 

per a les persones aturades

Hem destinat 45 M€ a l’associacio-
nisme juvenil, que han permès 
la construcció o reforma de 119 
equipaments i més de 2.000 projectes

Suport a l’emprenedoria amb el 
pla avalis, que facilita el crèdit a nous 
projectes o el Nosaltres Empresàries 
per a dones emprenedores
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l’Estratègia Catalana de
Seguretat i Salut Laboral 2009-2012 

ha fet disminuir la sinistralitat
laboral en un 10% respecte el 2003

s’ha aprovat la Llei d’aeroports
i el Pla d’aeroports i s’ha
construït el primer aeroport 
de la Generalitat a alguaire

El traspàs de Rodalies permet 
a la Generalitat regular horaris 
i freqüències, així com l’atenció 

al client i la informació

Hem potenciat els ports, mitjançant
el Pla de ports, que ha permès 

ampliar el port de Barcelona
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La nova Llei de barris
ha permès invertir 

1.350 M€ per a la millora
integral de barris

s’han fet 55 km d’autovies gratuïtes
i quan s’acabin totes les obres 
en execució se n’hauran construït 269

la realització de Plans Territorials
ens permet articular el territori
de manera equilibrada sobre
la xarxa de ciutats i pobles

El pla de transport de viatgers 
2008-2012 preveu invertir 
un total de 840 M€ per a la millora 
del transport públic per carretera
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Obertura de línies de subvencions 
als ajuntaments, per tal de millorar

les urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics

El Pacte Nacional per a les Infraes-
tructures preveu 130 mesures, amb una
 inversió de 100 M€, que donaran servei 

a 8 milions de persones al 2020

El Govern d’entesa ha estat pioner a 
Europa, creant una estratègia catalana 

per lluitar contra el canvi climàtic

sabies que s’han protegit 
300.000 hectàrees 
i s’ha incrementat la recollida 
de residus en un 48,9%?
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s’ha apostat per una nova cultura
de l’aigua: accions d’eficiència,
estalvi, dessalinització, millora 
de les xarxes i reutilització d’aigua

el Govern d’entesa
ha declarat 9 nous parcs

naturals, i ha doblat el nombre
d’hectàrees protegides

El programa de sanejament d’aigües 
residuals urbanes beneficia més
de 500 municipis de Catalunya
i el 95% de la població

la Llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats vetlla 
perquè l’activitat empresarial
no perjudiqui el medi ambient
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La recollida selectiva 
de residus municipals
ha augmentat prop del 50%
en els darrers 5 anys

limitar la velocitat a 80 km/h 
als accessos de Barcelona 

ha suposat un benefici directe per a 
la salut d’1,35 milions de persones

Hi ha noves denominacions d’origen 
protegides, com la pera de lleida,

la mongeta del ganxet del Vallès-
Maresme o l’oli de l’Empordà

l’esforç en la promoció de 
productes agroalimentaris catalans 

ens ha permès impulsar noves
denominacions d’origen protegides
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L’observatori agroalimentari 
de Preus de Catalunya garanteix 

la transparència informativa 
sobre els preus agraris

Hem treballat per un model
d’agricultura més sostenible, 
aprovant un programa pilot 2009 de 
Desenvolupament Rural Sostenible

la Llei de contractes de conreu
ens permet executar una política 
agrària pròpia i ajustar el dret 
a la realitat del camp català

El Programa Leader Catalunya i el 
programa de desenvolupament Rural 
han servit per impulsar l’emprene-
doria en el camp de l’agricultura
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Hem obert 12 oficines de la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil i està 

previst arribar a les 64 l’any 2015

El pla d’ajust pressupostari 
blinda la prestació de serveis 

socials i la recerca, i redueix l’impacte 
en les finances públiques

L’aprovació de la Llei del Codi 
de Consum ens dóna més
einesper defensar els drets
dels usuaris i usuàries

Creació de l’Autoritat Catalana 
de la Competència, organisme

autònom i independent en matèria de 
promoció i defensa de la competència
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sabies que, per superar la crisi, 
s’han flexibilitzat les condicions 
dels préstecs de l’ICF i millorat 
l’accés de les pimes al crèdit?

Hem aconseguit un finançament
que aprofita al màxim les

possibilitats de l’estatut, reduint
en un terç el dèficit fiscal català

som els artífexs de la reforma de 
l’Impost de Successions i donacions, 
que permetrà que el 94% de la
població catalana en quedi exempta

Barcelona és seu de la 
secretaria General de la Unió per 
la Mediterrània, esdevenint el puntal 
en la construcció euromediterrània



Si fa set anys ens haguessin dit que sobre l’independen-
tisme pivotaria l’eix de la política catalana no ens ho hau-
ríem pas cregut. La societat catalana ja no es conforma 
només amb engrunes, ni amb la política del peix al cove. 
L’independentisme ha amarat amplis sectors de la po-
blació, s’ha fet més transversal. El dret a decidir ja no és 
avui una entelèquia i la independència ha deixat de ser un 
somni romàntic per esdevenir un objectiu tangible.

L’esquerra independentista ha governat i els resultats 
s’han notat, amb un fort impuls a les polítiques socials i 
amb una ambició nacional desconeguda allí on tot havien 
estat temors i renúncies. Ha estat necessari que Esquer-
ra fos al Govern per desplegar delegacions catalanes per 
tot el món, per fer una Llei d’acollida pionera i que esta-
blís el català com a llengua comuna, per blindar l’escola 
catalana, per impulsar la internacionalització de l’econo-
mia catalana, per ser conscients fins a quin punt l’espoli 
fiscal existeix i és un llast... I per arribar a la convicció que 
una Catalunya lliure no només és possible sinó indispen-
sable per al progrés del nostre país. 
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