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Primer aniversari de Torra

Adormits en l’àmbit social
Les entitats denuncien que l’Executiu català, amb pressupost prorrogat, no té un
projecte clar H Metges i professors exigeixen revertir les retallades aplicades amb la crisi
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Mentre les entitats socials que
treballen amb menors continuen tenint problemes per rebre
les aportacions de la Generalitat
a final de mes, metges i mestres
continuen reclamant, de moment amb poc èxit, que es reverteixin les retallades que els van
ser aplicades durant la crisi. El
balanç social del primer any de
Quim Torra al capdavant del Govern és paupèrrim, asseguren els
col·lectius implicats. Tant en sanitat com en educació, vivenda i,

sobretot, assumptes socials, l’acció de l’Executiu ha sigut més
aviat inacció. «És un Govern
adormit», lamenten.

SANITAT

Contractar personal
i reduir les esperes
Sense avanços polítics. Així valoren els col·lectius sanitaris
aquest últim any. «La falta de planificació ha fet que augmentessin totes les llistes d’espera», assenyala Josep Maria Puig, de Met-

ges de Catalunya (MC). «Seguim
amb mil milions d’euros menys
que el 2010».
Per a Marea Blanca, la mesura
prioritària és augmentar els
pressupostos, «sobretot en primària». Les males condicions
han fet impossible contractar
aquests 251 metges de família
als quals Salut es va comprometre després de la vaga del novembre. «Encara que s’ha augmentat
la plantilla d’infermeres a l’ICS,
no és suficient. La ràtio d’Europa
és de vuit infermeres per a mil
habitants: a Catalunya no arri-

ben a cinc», explica David Carbajales, del sindicat Satse. Falten
7.000 infermeres. «Sobretot en
primària», afirma.
Antoni Sisó, president de la
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària, opina
que el Govern «ha donat continuïtat a l’Enapisc [l’estratègia
nacional de l’atenció primària i
salut comunitària] de l’anterior
conseller, Toni Comín, però fa
11 mesos que el consell assessor
no es reuneix». I la Plataforma
per una Atenció Sanitària a Catalunya (Pasucat) denuncia que,

malgrat que el PSOE va aixecar
a l’octubre el veto del Tribunal
Constitucional a la llei catalana
de la sanitat universal, aquesta
llei continua sense aplicar-se
perquè el Govern «no ha desplegat el reglament». Va prometre fer-ho el setembre del 2017.
BEATRIZ PÉREZ

ASSUMPTES SOCIALS

Més mitjans contra
la pobresa crònica
Les entitats socials no veuen una
aposta real en polítiques socials
de l’actual Executiu català. Demanen mesures concretes per
frenar la pobresa estructural,
que consideren una autèntica
«emergència». És un «Govern
adormit», el defineix la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, Francina Alsina. El
seu balanç el primer any de mandat de Quim Torra, assenyala

Reunió del Consell Executiu de la Generalitat, el 28 de maig.

L’oposició retreu a Torra
la «inacció» del seu Govern
b Cs i PP l’acusen de

deixar-se «manejar
des de Waterloo» i de
falta d’agenda social
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’oposició veu el Govern ancorat en el relat. Després de 12 mesos al Palau de la Generalitat, el
president Quim Torra no ha
aconseguit convèncer de la seva

b ERC el defensa i

argumenta que s’han
aconseguit revertir
els efectes del 155
gestió els grups que no formen
part del seu Executiu. Ciutadans i el PP li retreuen que «es
deixi manejar des de Waterloo».
El PSC se centra en la seva «falta
de capacitat proposada» i els comuns, en la seva «improvisació

permanent». La CUP, per la seva
banda, carrega contra el seu discurs «maximalista i de retòrica
republicana» perquè afirma
que «no concorda amb la seva
pràctica governamental».
Tots els grups que no combreguen amb el Govern recorden la seva negativa a presentar
els pressupostos en seu parlamentària. Segons el seu parer,
és una mostra que evidencia la
«inexistència» d’una agenda social. «Catalunya és la comunitat

autònoma amb pitjors llistes
d’espera en sanitat, amb més
nombre de barracons i greus
problemes en ajuts a la dependència», assegura la diputada i senadora de Ciutadans Lorena Roldán.
A la reflexió se suma el líder
del PSC al consistori barceloní,
Jaume Collboni, que manté que
en l’actualitat s’ha arribat a posar «els serveis públics al límit,
sense planificació política, sense recursos, fiant-ho tot a la res-

ponsabilitat dels treballadors
públics, que continuen prestant el millor servei en les
pitjors condicions». El líder del
PP català, Alejandro Fernández,
rebla la seva impressió assegurant que Torra «degrada» la figura de la presidència de la Generalitat: «Assistim al Parlament que menys legisla i estem
davant del Govern de menys
producció de la història».
TRES LLEIS / La seva iniciativa legislativa –set projectes de llei,
només tres aprovats a l’hemicicle, i tretze decrets llei–, també enutja la CUP. El seu diputat Carles Riera apunta que, a
més, algunes decisions s’han
traçat al marge dels moviments socials o les administracions locals i sí, en canvi, amb
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LLL
una de les mesures estrella, la
renda garantida, que no acaba
d’arribar a les llars que la necessiten, i les nul·les mesures davant la pobresa infantil. «Esperàvem amb ànsies aquest Govern però no hem avançat res»,
assenyala la responsable de la
Taula d’Entitats del Tercer Sector. Diosdado Toledano, de la comissió promotora de la renda garantida, acusa la Generalitat de
«denegar el dret per falta de
pressupost». Les entitats lamenten el baix nombre de beneficiaris i que no hi hagi encara un reglament de la llei.
«No han apostat per les polítiques socials», assegura Sonia
Fuertes, presidenta d’ECAS, que
demana fons per garantir la correcta acollida dels menors migrants. «Falta calendari però és
que hi ha entitats que fa mesos
que no cobren», lamenta. La mateixa crítica és la que fa Save The
Children, que demana ajuts per

fill a càrrec a les llars desfavorides.
«Un de cada quatre nens està en
risc d’exclusió. Hauria de ser una
prioritat», diu la seva coordinadora, Emilie Rivas. ELISENDA COLELL

EDUCACIÓ

La lluita contra la
segregació escolar
El gir que ha fet el conseller Josep
Bargalló al capdavant del Departament –ara anomenat– d’Educació
no ha sigut suficient per acontentar mestres i professors, que fa escassament dues setmanes van
anar a la vaga en l’escola pública
per exigir la reversió de les retallades aplicades el 2012. Les aules, especialment en educació secundària, suporten concentracions
d’alumnes amb ràtios superiors a
les dels anys de precrisi i els docents més grans de 55 anys reclamen reduir la càrrega lectiva.
Però la gran assignatura pen-

dent del Govern de Torra és la
lluita contra la segregació escolar, acabar amb la bretxa entre
alumnes rics i alumnes fills de
famílies vulnerables. Només
així, diuen els experts, es combatrà de soca-rel la desigualtat social. Bargalló ha anunciat que al
gener presentarà dos decrets per
combatre-la. El sector està expectant sobre la seva efectivitat.

UNIVERSITATS

Millora urgent
en el finançament
Les universitats catalanes continuen, mentrestant, reclamant
una millora del sistema de finançament, abocades com estan a una situació de precarietat extrema, va denunciar ahir
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). La
pròrroga pressupostària les penalitza a l’hora de renovar plan-

tilles, mantenir equips de recerca i conservar el patrimoni,
al·leguen.

VIVENDA

Elevar la inversió
en pisos socials
La vivenda no ha sigut una prioritat per a Torra, com no ho havia sigut per als seus antecessors.
En els últims vuit anys la inversió de la Generalitat en vivenda
protegida ha caigut un 40% sense que aquesta tendència s’hagi
revertit després de la crisi i davant de l’aparició de noves necessitats vinculades a l’augment
desbocat dels preus del lloguer.
La falta de dotació econòmica
ha provocat, per exemple, que
l’organisme encarregat de fer
front a l’emergència habitacional a la capital catalana, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, hagi estat infradotat, amb

una llista d’espera de 500 famílies que han de viure en pensions
que finança l’ajuntament. Segons els estatuts del consorci, el
Govern hauria d’aportar el 60%
del finançament, però en realitat només n’ha transferit el 20%.
Deu a Barcelona l’equivalent a
mil pisos socials.
En matèria regulatòria, les
coses no han anat gaire millor.
La Conselleria de Territori va intentar torpedinar la reserva per
a vivenda assequible del 30% de
les promocions privades aprovada per l’Ajuntament de Barcelona. L’última iniciativa empresa
per la Generalitat, el decret que
permet als ajuntaments fixar límits als preus del lloguer, ha sigut considerada una «farsa» pel
Sindicat de Llogaters, que exigeix mesures que siguin realment eficaços. És molt probable, a més, que el decret tampoc
sigui convalidat pel Parlament.
MANEL VILASERÓ
ALBERT BERTRAN

immobiliàries i administracions de finques».
Per la seva banda, la dirigent
dels comuns, Jéssica Albiach,
destaca que «en només un any
han convertit la Generalitat en
un símbol de la paràlisi i el bloqueig». «Han incomplert les seves promeses, i han generat desafecció i s’han oblidat de la resta», postil·la.
Quant a la seva gestió del
conflicte català, es polaritzen
les visions. Ciutadans i el PPC
critiquen que Torra hagi dedicat esforços «únicament» a «omplir l’espai públic amb llaços
grocs i pancartes a favor dels colpistes i escapats de la justícia».
«El to dels seus escrits és hostil i
despectiu cap a la meitat dels catalans, i perjudica la convivència», assenyala Fernández.

La visió de la CUP és totalment diferent: Riera creu que
«no s’ha debatut sobre les limitacions de l’autonomia» i que tant
el Govern com el Parlament han
sigut «incapaços de plantar cara
a la repressió de l’Estat per mantenir l’autonomia de la Cambra». «[El Govern] està totalment
allunyat de totes les polítiques
sobiranistes que podrien fer
avançar en el camí de l’exercici a
l’autodeterminació i de garantir
els drets socials bàsics», al·lega.
LA CRISI DEL 155 / En resposta a les
crítiques sobre la inacció, el president del PDECat, David Bonvehí, al·lega que el Govern ja «ha
agafat velocitat» després de
l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució, i assegura que els
diferents departaments estan «a

Els comuns afirmen
que la Generalitat
s’ha convertit
en «símbol de
paràlisi i bloqueig»
La CUP carrega
contra el president per
utilitzar una retòrica
«republicana» que
«no concorda» amb la
seva acció de govern

punt» de portar projectes de llei
al Parlament. Albert Batet, de
JxCat, evita l’autocrítica i acusa
l’Estat de continuar aplicant
una cotilla contra les iniciatives
socials del Govern, amb una voluntat «no democràtica». La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, contextualitza també l’any transcorregut: «Ha sigut un any marcat per la repressió i per les mil
formes en què s’ha intentat torpedinar l’acció de l’Executiu,
així com la vida parlamentària,
però aquest Govern va posar fi a
l’aplicació del 155 i està revertint els danys soferts».
L’explicació no els basta als comuns. «Precisament per aquesta
excepcionalitat hi ha més que
mai un Govern fort i amb idees
clares», exigeix Albiach. Bonvehí
nega que l’agenda social estigui

relegada a un segon pla. Tot i les
protestes dels últims mesos de
sectors com l’universitari, o reptes com el dels menors migrants
no acompanyats o la renda de
ciutadania, afirma que «la Generalitat ha posat la directa i té
l’agenda social en primera
instància». «Malgrat la inestabilitat i la pròrroga pressupostària»,
afegeix Vilalta, «el Govern ha dut
a terme iniciatives importants,
en el capítol de la justícia social i
els drets i llibertats».
En aquest capítol, la portaveu
d’ERC recorda la injecció de més
de 800 milions a la tresoreria de
la Generalitat, malgrat no haver
pogut aprovar els comptes, i mesures «a favor de les famílies,
d’ajuda als menes i de pagament
als funcionaris de les seves pagues extres endarrerides». H

