L’ESCÀNER
Dades, xifres i repercussions de les propostes
electorals
Número 1

TRILINGÜISME

Mas diu que oferirà una desgravació fiscal a l’IRPF per les
persones que acreditin un títol en una tercera llengua, com
a mesura destinada a convertir Catalunya en una societat
trilingüe

Però CiU amaga que...
!" La proposta de CiU és inequitativa: es vol gastar els recursos en aquells que ja
saben anglès, quan en realitat, cal fer l’esforç en aquells que encara no en
saben.
!" Mas proposa reduir els ingressos i per tant invertir menys. Quins serveis retallarà el
Sr. Mas? Potser l’ensenyament públic?
!" En termes socials, és una mesura regressiva, perquè l’estalvi fiscal beneficiarà
principalment a les rentes altes.
!" La proposta és imprecisa: desgravació sobre la quota o sobre la base?
!" És una proposta que convida al frau.

La proposta del PSC
Objectiu

Crear una societat trilingüe, gràcies que tots els alumnes finalitzin l’educació
obligatòria amb un domini de l’anglès similar al d’altres països on aquesta llengua
està plenament incorporada en la vida laboral i quotidiana.
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Propostes concretes

!" Impartir en anglès una assignatura troncal de Primària i Secundària.
!" Revisar i reforçar l’anglès en els estudis de magisteri.
!" Valorar l’anglès en les convocatòries públiques d’ocupació pels mestres.
!" Fomentar la participació dels mestres en projectes europeus i estades a
l’estranger.
!" Incrementar la presència de programació en versió original anglesa en els
mitjans de comunicació (TV, Cinema), especialment per al públic infantil.

Què ha fet el Govern d’Esquerres?
!" El Govern ha incorporat 350 mestres d’anglès nous al sistema educatiu públic.
!" S’han triplicat el nombre de centres que participen en el Pla experimental de
llengües estrangeres, passant de 100 a 320.
!" S’han creat 26 noves Escoles Oficials d’Idiomes en 3 anys.

Què va fer el Govern de Dretes?
!" En 23 anys el Govern de CiU només va construir 16 Escoles Oficials d’Idiomes.
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XECS

Mas proposa la següent política de xecs:

#" 100 € mensuals per infants que vagin a guarderies,
fins als tres anys d’edat (amb un cost de 244,4 M€)

#" xec de 1.000 € a fons perdut per cada naixement,
adopció o acolliment (amb un cost de 82 M€)

#" dotació de 4.000 € anuals a partir del 3er fill o
successius fins als 6 anys (amb un cost de 42,7 M€)

Extracte del Diari AVUI del 05/10/2006
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Però CiU amaga que...
!" La proposta de Mas sobre les “guarderies” està calculada sense fonaments.
Mas no coneix el nombre de places públiques (tenim 31.431 places públiques i
no 29.000).
!" Mas no sap comptar, calcula com si els anys
(244.400.000€ / [100€ x 189.000 nens]= 13 mesos).

tinguessin

13

mesos

!" Mas tracta igual l’Escola Bressol reglada i de qualitat i les “guarderies”
sense garantia de continguts pedagògics de qualitat.
!" Mas proposa donar 100 €/mes per alumne, quan actualment els alumnes
d’escola bressol ja reben un suport de 200 €/mes, als que s’ha d’afegir 5.000
€ d’inversió per alumne:
Concepte

Anual

Prestació per infants de 0-3 anys
Manteniment Escola Bressol/alumne

Mensual

600,00 €

50,00 €

1.800,00 €

Suport total a infants 0-3 anys

150,00 €
200,00 €

!" Mas passa la responsabilitat d’un tema prioritari i delicat com és la primera
etapa educativa al mercat.
!" Mas no inverteix en una educació pública universal de qualitat, amb un
professorat especialitzat i una formació adequada.
!" Mas renuncia a donar una educació pública.
!" La proposta de Mas és pròpia d’un partit de dretes que no té cap interès en
l’Estat del Benestar.
!" La proposta de Mas de donar un xec de 1.000€/naixement s’afegeix als 1.800 €
que dóna actualment el govern per naixement (el Govern dóna 600 €/any per
tots els infants de 0 fins a 3 anys)? O potser és una proposta substitutòria?
!" La proposta de Mas de donar xecs de 4.000 € tindrà un cost real de 259,4M€,
que són 216,7M€ més que el que diu CiU.
Xecs 3er fill i successius
Població

1

Import

64.873 4.000 €

Cost total
259.492.000 €

Cost Real

42.708.000 €

Cost CiU

216.784.000 €

Diferència

1

Nombre actual d’infants beneficiaris d’ajuts de la Generalitat per ser 3r
fill/a o successiu.

!" La proposta de Mas té sentit si només dóna xecs als 3rs fills que neixin a
partir d’ara. Què farà el Sr. Mas amb els 64.873 infants que actualment reben
ajuts de Benestar i Família? És a dir, s’establirà una desigualtat injusta i
discriminatòria cap a les famílies que ja tenien un 3er fill que no veuran ni un
euro més.
!" A dia d’avui el Departament de Benestar i Família ja dedica pràcticament la
mateixa quantitat de diners que es vol gastar Mas. Si CiU incrementa
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l’import d’aquesta ajuda (de 700€ a 4.000€), vol dir que arribarà a menys
famílies.
!" Mas fa propostes socials però vota en contra de la Llei de la Dependència a
Madrid, el passat 05 d’octubre, que garantirà la universalització dels serveis
socials, i de l’altra, bloqueja l’aprovació del projecte de Llei de Serveis
Socials de la Generalitat de Catalunya. Mas promet moltes coses però a
l’hora de la veritat boicoteja les polítiques socials dels Governs.
!" Mas fa una política de repartir diners sense crear equipament socials
públics, un cop gastats els diners no queda res i s’ha de començar de nou.
El PSC inverteix en serveis públics i crea infraestructures perdurables en el
temps.

Les propostes del PSC
!" Construir 15.000 places d’escola bressol, per garantir una educació infantil de
més qualitat i fomentar amb un cost d’inversió de 75 M€ i un cost de
manteniment de 27 M€.
Núm. Places noves

15.000

Cost inversió

5.000,00 €

75.000.000,00 €

Cost manteniment/any

1.800,00 €

27.000.000,00 €

!" Impulsar serveis educatius (escoles bressol, serveis d’educació en el lleure...),
que permetin alliberar les famílies de les seves càrregues i facilitar la
convivència.
!" Executar una política de creació de riquesa, ja que les escoles bressol
fomenten l’ocupació i garanteixen la millor base educativa infantil.
!" Mantenir l’ajut de 1.800 €/naixement (600 €/any per infants de 0 a 3 anys)
i actualitzar-lo amb l’IPC.
!" Polítiques de redistribució per les unitats familiars més febles: Reconeixem
les dificultat de determinades famílies i, per això, garantim que aquestes tinguin un
suport major.

Altres propostes relacionades
!" Incrementar l’import de les Beques menjador, per tots els alumnes de 3 a 16
anys en centres educatius finançats amb fons públics, amb un cost total de 62
M€, i es passarà de 36.580 a 99.000 alumnes amb beca menjador.
!" Les Beques menjador garanteixen la cohesió social, mitjançant el seu efecte de
reducció de les desigualtats socials. Les Beques menjador ajuden al
dinamisme del mercat laboral.
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!" Gratuïtat dels llibres de Text per la població escolar de l’ensenyament
obligatori (de 6 a 16 anys) en 4 anys. Aquest proposta té un cost anual
estimat de 29,7 M€:
Cost estimat
Lot Primària
Lot Secundària

Total
160,00 €
200,00 €

Cost Primària (cost lot x alumnes)
Cost Secundària (cost lot x alumnes)
Suma Costos
5% despeses d'administració
Cost total anual estimat

Anual (4 anys)
40,00 €
50,00 €

Alumnes Curs 06/07
6-12 anys
382.833
12-16 anys
260.690

15.313.320,00 €
13.034.500,00 €
28.347.820,00 €
1.417.391,00 €
29.765.211,00 €

Què ha fet el Govern d’Esquerres?
!" El Govern ha posat en marxa la creació de 23.938 noves places en tres anys,
que permetrà passar d’un 33% de l’escolarització de 0-3 anys a un 50%.
!" El Govern ha incrementat en 69 M€ la inversió anual en Escoles Bressol, de
39 M€ l’any 2003 a més de 100 M€ l’any 2006.
!" El Govern ha incrementat els ajuts als ajuntaments, gairebé doblant els recursos
destinats a la creació de places públiques de 0-3 anys
Última legislatura CiU

Govern Actual

2.800€/alumne construcció

5.000€/alumne construcció

1.100€/alumne i any per manteniment

1.800€/alumne i any per mantenment

Total recursos 3.900€/alumne

Total recursos: 6.800€/alumne

!" El Govern de la Generalitat ha incrementat les prestacions econòmiques per
infants a càrrec a Catalunya de 360,61 €/any a 600 €/any pel període 20002006, i de 600 € per famílies nombroses a 700 € pel període 2003-2006.
!" Cal esmentar l’aprovació de la Llei de Conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques, com un pas
important de cara al foment de la natalitat.
!" En 3 anys, la mitja de famílies beneficiades per les prestacions econòmiques ha
estat de 267.940 l’any, mentre que al llarg de l’anterior legislatura la mitja
era de 100.207 famílies/any, és a dir, hi ha hagut un 167% d’increment de
famílies ateses.

Què va fer el Govern de Dretes?
!" Fins l’any 2003 el Govern de CiU no elimina la barrera del nivell de renda en
les prestacions a les famílies (mentre el PSC plantejava la universalitat de
les mateixes).
!" Fins l’any 2003, el darrer del mandat convergent, CiU no va crear una prestació
econòmica directa per famílies nombroses fins als 6 anys dels infants.
!" No va considerar les Famílies Monoparentals dins del grup de famílies
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necessitades d’ajuts.
!" En 23 anys el Govern de CiU només va crear 30.000 places d’Escoles Bressol.
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de les prestacions econòmiques per infants a càrrec a Catalunya
2000

restació 0-

360,61
€/any

2001
375,63
€/any

2002

de famílies
ries

2004

2005

2006

480,81
€/any

525 €/any

550 €/any

575 €/any

600 €/any

625 (famílies
nombroses i
monoparentals)

650 (famílies
nombroses i
monoparentals)

700 (famílies
nombroses i
monoparentals)

No

No

No

restació 0nivell de

2003

0,00 €

0,00 €

0,00 €

600 (famílies
nombroses)

Sí.
21.035 €

Sí.
21.035 €

Sí.
36.000 €

No

28.106

38.269

111.502

222.950

247.188

260.633

296.000

Govern de la Generalitat de Catalunya va començar a concedir prestacions econòmiques directes per infants a càrrec amb caràcter no universal i no va ser fins l’any 200

Govern de l’Estat (PP) va introduir un nou ajut, de caràcter no universal, per a mares treballadores (que estan donades d’alta a la seguretat social o mutualitat) amb fills

nuals) per cada fill. Aquest ajut es pot aplicar com a deducció en la declaració de la renda o es pot cobrar anticipadament (de forma directa)

nº1

Mas diu “No pactarem amb el PP”
Però CiU amaga que li falta temps per fer-ho quan en
té ocasió.

$"
Una llarga tradició
Ni notaris ni promeses buides. Tothom coneix la llarga tradició de l’estret lligam
entre CiU i PP, que inclou com a element central que, quan s’acosten unes
eleccions, es negui qualsevol possibilitat d’acord entre ells. No oblidem que ja van
dir que no pactarien amb el PP en tres ocasions:

1. Joaquim Molins el 1996 (eleccions al Congrés) va
dir que no pactarien amb el PP

Anunci en premsa. 1 de març de 1996.
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Quatre dies abans de les eleccions ho mantenien:

La Vanguardia, 01/03/1996.
Pàgina 17.

Fins i tot després de les eleccions, CiU repetia i repetia que mai no pactaria amb
el PP.

La Vanguardia, 05/03/1996. Pàgina 21.

La Vanguardia, 05/03/1996.
Pàgina 21.

Però finalment...
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La Vanguardia, 21/04/1996. Portada.
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2. Jordi Pujol el 1999 (eleccions al Parlament) va dir
que no pactarien amb el PP

La Vanguardia, 15/10/1999. Pàgina
21. Entrevista a Jordi Pujol.

Però, després de les eleccions...

La Vanguardia, 15/11/1999. Pàgina 14.

Finalment, a l’hora de la veritat...

La Vanguardia, 17/11/1999. Portada.

A canvi de què?

La Vanguardia, 17/11/1999. Portada.
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3. Xavier Trias el 2000 (eleccions al Congrés) va dir
que no pactarien amb el PP

La Vanguardia, 08/03/2000. Pàgina 16.

La Vanguardia, 06/03/2000.
Pàgina 18.

La Vanguardia, 11/03/2000. Portada.

Però, passades les eleccions, tot canvia... per tercera vegada.

La Vanguardia, 18/03/2000.
Pàgina 15.
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I acaben donant suport al PP, que ja tenia majoria absoluta.

Convergència i Unió ratifica el sí a Aznar
Després que les dues direccions de Convergència i Unió obtinguessin el vist i plau per
donar el sí a la investidura d’Aznar, s’ha reunit el Comitè d’Enllaç d’ambdues formacions.
En aquesta trobada s’ha ratificat la decisió presa abans per separat.

Segons el president del Comitè de Govern d’Unió Democràtica,
Josep Antoni Duran i Lleida, el fet que siguin les cúpules les que
decideixin el suport a Aznar facilita les coses. Duran i Lleida també
ha destacat la necessitat d’explicar a l’opinió pública el sentit del vot
durant la investidura i la voluntat de demanar explicacions al Ministre
Portaveu per les seves declaracions a favor de la reforma de la Llei
de Política Lingüística.
La Malla.net, 10/04/2000

$"
Compartint programa... i candidat?
De fet, el tàndem CiU-PP continua demostrant cada dia com en són, de coincidents,
en els seus plantejaments i en les seves opinions. Un bon exemple és la
coincidència en la proposta de crear xecs escola bressol i xecs escolars.
No només el PP s’apunta gustosament a la idea de convertir la Generalitat en una
expenedora de xecs, sinó que fins i tot ja demanen el vot per a Mas. Per exemple,
Jaume Matas (PP), president de Balears, ha afirmat (La Vanguardia 05/10/2006):
«... lo mejor que le podría podría pasar a Cataluña es que triunfase la
alternativa de Convergència i Unió». I si Matas ho té tan clar, per alguna cosa
deu ser...

$"
L’Estatut impedeix que CiU i PP se surtin amb la seva
El que no ha triomfat és la petició que CiU i el PP van coincidir a presentar
perquè se suspengués la campanya institucional de la Generalitat per a les
eleccions de l'1 de novembre i que, amb data 5 d’octubre, ha estat
desestimada per la Junta Electoral. La Junta s'ha emparat en el nou Estatut
d’Autonomia de Catalunya (EAC), que permet al Govern fomentar el vot als
comicis, cosa que fins ara era prohibida.
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L’article 43.3 de l’EAC diu: «Els poders públics han de procurar que les campanyes
institucionals que s'organitzin en ocasió dels processos electorals tinguin com a
finalitat la de promoure la participació ciutadana i que els electors rebin dels
mitjans de comunicació una informació veraç, objectiva, neutral i respectuosa del
pluralisme polític sobre les candidatures que concorren en els processos electorals.»
Mas i Piqué tenen un nou interès compartit: que no es promogui la participació
ciutadana a les eleccions al Parlament. Potser esperen que serà més fàcil
aconseguir els seus objectius amb un alt percentatge d’abstenció? Sigui com sigui,
aquesta nova empresa conjunta CiU-PP ha fracassat, gràcies a la claredat de
l’Estatut i a la voluntat democràtica del Govern de Catalunya.
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