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A.- Acció de Govern 
 

Aquest primer apartat vol donar compte de totes les actuacions en positiu que el Govern ha 

realitzat durant els seus primers 100 dies. Deixant de banda les retallades –decisions en 

negatiu-, aquesta llista ha estat elaborada amb vocació d’avaluar l’acció del Govern, a partir 

dels documents explicatius dels seus acords setmanals i de les notes de premsa que emeten 

diàriament els departaments. 

 

S’han consignat totes les iniciatives reals pròpies del nou govern i que tenen una base 

material tangible. No hi consten doncs declaracions d’intencions, reflexions generals, línies 

de subvencions anuals idèntiques a edicions anteriors, inauguracions d’obres finalitzades en 

aquests mesos, decisions administratives que deriven directament de decrets, ni altres 

elements propis de l’activitat del Govern però que no computen a efectes d’acció de 

Govern, com jornades i conferències. Altrament dit, hem incorporat només allò que té 

l’empremta política expressa del nou Govern. 

 

L’anàlisi quantitativa i qualitativa permet dir que l’acció efectiva i material de Govern ha 

estat molt incipient i per tant escassa en resultats, i en molts àmbits mancada d’ambició. Tot 

sovint, amb més intenció de desfer iniciatives en curs que posant-ne en marxa de noves. 

Han primat, en definitiva, les paraules – i els grinyols- sobre el registre tangible de fets. 

 

Algunes poques actuacions tenen sentit i cal reconèixer que són un avenç puntual en els 

seus àmbits, però aquests pocs exemples no són ni de bon tros capaços de construir un relat 

alternatiu al relat global de les retallades, que ha constituït l’eix central de cent dies que els 

ciutadans han viscut més en termes de marxa enrere que no d’esperança. 

 

Tot nou govern, quan accedeix a l’exercici de les seves noves facultats, porta amb ell un 

bagatge de plantejaments i compromisos acumulats durant la tasca d’oposició 

parlamentària, que habitualment permet prendre moltes decisions ràpides, i demostrar el 

seu nou esquema de prioritats. El Govern de CiU ni tan sols ha complert aquesta principi 

habitual de l’alternança entre forces polítiques al capdavant d’una administració.  

 

L’abast menor de la feina feta queda encara més palès per comparació, recordant les 

decisions més rellevants preses durant els primers 100 dies del Govern d’Entesa (també 

amb pressupost prorrogat), l’any 2004. 
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El Govern no ha avançat en la presa de decisions actives contra la crisi, ni per 

fer costat a les empreses ni per atendre les persones que més la pateixen. 

 

El Govern no ha creat un clima de confiança per l’activitat econòmica. 

 

El Govern no ha fet passes endavant per seguir desplegant l’Estatut. 

 

El Govern de CiU no lidera i no duu la iniciativa del país a través de les 

polítiques públiques. 

 

El govern de CiU només té un relat: retallar, empetitir els serveis públics. A 

canvi, ofereix només la promesa, sense cap garantia, d’un nou pacte fiscal. 

 

Per tots aquests motius, 

 

els primers 100 dies de Govern es 

resumeixen en una sola paraula:  

 

DECEPCIÓ 
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A.1 RESUM D’ACTUACIONS (27 /12/10 – 31/3/11) 

 

acció normativa 
 

Lleis i decrets-llei 

» Llei 1/2011 d’autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries durant el 

període de pròrroga pressupostària. (Aprovació per lectura única) 

» Decret llei 1/2011 de modificació de la llei 18/2002 de Cooperatives 

 

Decrets dispositius 

» Decret de criteris d’aplicació de la pròrroga pressupostària 

» Decret d’Ordenació de la Formació Professional (idèntic a l’elaborat pel govern anterior, 

amb l’afegit de l’extensió de l’ensenyament d’anglès) 

 

Anuncis amb compromís de properes accions normatives 

» Pla de racionalització normativa (que comportaria la derogació de 246 disposicions) 

» Pla de reducció de les estructures departamentals 

 

decisions d’abast transversal 
 

Decisions en matèria pressupostària 

» Reducció d’un 10% de la despesa real dels pressupostos 

» Adjudicació en concurs públic de l’auditoria externa de les finances de la Generalitat  

 

Decisions en matèria de funció pública 

» Reducció de 23% d’alts càrrecs i eventuals. 

» Límitació del nombre màxim d’eventuals a 130 

 

Licitacions de serveis 

» Acord marc de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació 

 

relacions amb la societat i les forces polítiques 
 

Acords polítics o socials 

» Cimera Anti-Crisi 

» Proposta genèrica d’un Acord nacional per la Cultura 

» Acord Marc per lluitar contra el fracàs escolar (anunci) 

 

Creació de Consells Assessors 

» Creació del CAREC 

» Creació del CASPSS 
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» Creació del CAPSF 

 

desplegament estatutari i relacions amb altres institucions 
 

Desplegament estatutari  

» Nomenament JA Duran Lleida al capdavant de les 4 comissions mixtes bilaterals. 

» Reunió VCP Ortega – VCP Chaves de 10/3 

» Reunió Consellera Fdez Bozal – Ministre Caamaño sobre el traspàs de mitjans personals en 

matèria de justícia, així com la creació del consell de justícia (24/2) 

 

Relacions amb l’AGE 

» Pla de Reequilibri Econòmic i Financer de la Generalitat per al 2011 (en negociació) 

» Estudis dels costos ocults en la legislació estatal (encàrrec) 

» Esmenes presentades al Reglament de la Llei d’Estrangeria  

 

Relacions amb el Món Local 

» Creació d’una comissió Generalitat - Món Local per les polítiques culturals 

» Reunions de diferents consellers amb les entitats municipalistes i amb alcaldes i alcaldesses 

 

Conflictes i contenciosos jurídics 

» El Govern es persona en el recurs presentat per l’Estat contra la Llei de consultes 

» El Govern planteja conflicte de  competències sobre l’acreditació mediambiental de 

productes 

» Requeriment d’incompetència davant l’Estat pel Pla de socors del Túnel del Pertús de la línia 

d’alta velocitat Perpinyà-Figueres 

 

activitat sectorial de departaments 
 

POLÍTIQUES SOCIALS 

Educació 

» Nous criteris de desempat en la preinscripció escolar 

» Anunci d’un nou model de Formació Professional (que donarà caràcter executiu a les 

decisions en matèria de planificació estratègica, l’avaluació i la coordinació de les polítiques 

a la ja existent Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professional) 

» Desmantellament de les zones educatives coma  estructura de desplegament de la LEC 

» Suspensió de la setmana de vacances d’hivern 

» Suspensió del programa de realització d’instituts escola 

» Suspensió del programa de digitalització d’aules 

» Convocatòria d’oposicions de 1.250 places de professors d’ensenyament secundari, per 

cobrir places actualment ocupades per interins. 

» Aprovació de la despesa per assegurar les gratificacions per les jubilacions anticipades de 

funcionaris docents 
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Benestar 

» Pla especial d’actuacions a Salt  

» Aprovació de plans pilot als barris de Salt, Hospitalet de Llobregat, Badalona i Terrassa per 

reforçar la cohesió social (en conveni amb l’AGE) 

» Esforç per posar al dia el pagament de la prestació per fill a càrrec 

» Increment del 37% en les places del programa “L’estiu és teu” 

 

Salut 

» Pla de Xoc del Departament de Salut (anunci) 

 

POLÍTIQUES ECONÒMIQUES 

» Aprovació de la planificació de mesures per a la implantació de la Finestreta Única 

Empresarial en el període 2011-2014 

» Programa Genera, per a l’economia corporativa 

» Pla Estratègic del Turisme 2011-2015 (encàrrec) 

» Licitació de la connexió amb fibra òptica de l’Anella Científica 

» Impuls de Healthequity, un nou fons de capital risc via ICF per promoure els projectes 

innovadors en l’àmbit de la Salut 

 

POLÍTIQUES INSTITUCIONALS 

» Derogació del Codi d’Ètica de la Policia 

» Reducció d’efectius en la nova promoció de mossos (600) 

 

POLÍTIQUES TERRITORIALS 

» Modificació dels PDU de la Val d’Aran, del Pla de Bages i de la Serra de Rodes 

» Modificació de les limitacions de velocitat als accessos a Barcelona 

» Via lliure a la finalització de regadius Garrigues Sud i Conca de Tremp 

» Autorització de la contractació de personal durant la campanya forestal 

» Pla pilot per a convalidar l’experiència de pagesos joves en titulacions professionals 
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A.2 COMPARATIVA:100 DIES DE LA LEGISLATURA D’ENTESA.   
22/12/03 A 30/3/04. 
 

Aquestes són algunes de les decisions preses durant els primers 100 dies del Govern d’Entesa, entre 

gener i març de 2004. La situació era igualment de pròrroga pressupostària i els nous consellers i 

secretaris generals no tenien cap experiència prèvia dins l’administració de la Generalitat. 

 

Publicitat dels nomenaments i salaris dels eventuals, que fins aleshores eren opacs. 

 

Creació de les subdelegacions del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran i a la Catalunya 

Central, com a signe de l’organització del país en set territoris. 

 

Increment de 60 milions d’euros en la dotació quadriennal del PUOSC, alhora que es doblava la 

dotació del Fons de Cooperació Local, com a decisions immediates de millora en la transferència de 

recursos cap al món local. 

 

Inici del procés de concertació amb patronals i sindicats per a l’elaboració de l’Acord Estratègic, 

com a demostració de treball unitari per la reforma de les bases de l’economia del país. 

 

Creació de l’Agència Catalana d’Inversions, per professionalitzar els instruments de captació 

institucional d’inversions privades. 

 

Pla de Xoc per reduir les llistes d’espera a la Sanitat pública, i nova dotació de 160 metges i 

pediatres a l’atenció primària, com a mesures per pal·liar el dos principals dèficits del sistema. 

 

Nou decret de matriculació i creació de les Oficines Municipals d’Escolarització, iniciant 

l’acostament del sistema educatiu als ajuntaments i a les famílies i agrupant l’escola pública i 

concertada en un espai únic de servei públic. 

 

Redacció d’un pla per a l’alumnat nouvingut, que va tenir per efecte la creació de les aules 

d’acollida. Fins aleshores l’administració no havia donat respostes transversals a la nova composició 

de l’alumnat. 

 

Ampliació dels ajuts a famílies per infant a càrrec, i equiparació de les famílies monoparentals a les 

famílies nombroses. Les famílies monoparentals eren les grans oblidades dels governs de CiU. 

 

Nou mapa d’equipaments judicials, per construir nous jutjats i reformar els existents. El fonament 

del procés que ha conduit a la modernització generalitzada dels equipaments judicials de Catalunya. 

 

Adquisició de 58 nous vehicles de bombers, per poder amortitzar progressivament els vehicles 

anomenats egipcis, que disminuïen la capacitat operativa del cos de bombers. 

 



 

 
8 

Acord per a l’avançada del desplegament dels Mossos d’Esquadra. Tot i la complexitat funcional 

(promocions més grans, construcció de més comissaries per any, etc..) es va resoldre escurçar els 

terminis per tal d’assegurar les millors condicions en la prestació del servei de seguretat. 

 

Aprovació de la llei que permetia la incorporació als Mossos d’Esquadra d’agents procedents 

d’altres cossos policials. Fins aleshores, per criteri polític, no se n’havia previst la possibilitat. 

 

Projecte de Llei de Millora de Barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial. La llei 

de Barris que avui és una de les polítiques públiques que millor valora el conjunt del territori. 

 

Acord per a construir l’eix Vic-Olot per Bracons, amb menys impacte ambiental.  

 

Elaboració del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, que va protegir 56km de costa. La 

primera figura de planificació d’ordenació integral urbanística de la costa catalana. 

 

Pla de Xoc de senyalització viària, dotat amb 21 milions d’euros. Una resposta a la demanda general 

de millor senyalització a les vies interurbanes, a la que s’adjudicava part de la responsabilitat en la 

sinistralitat. 

 

A.3 BALANÇ EN L’ÀMBIT ECONÒMIC 
 

La principal promesa de CiU i del candidat Artur Mas era que la seva entrada al Govern generaria 

confiança, i que aquesta confiança era l’ingredient que li mancava a l’economia catalana per tornar a 

créixer amb força. 

 

Repassem quines han estat les principals accions del Govern, per valorar si la confiança s’ha estès 

entre els empresaris i els consumidors. 

 

1) El Govern ha posat l’èmfasi en el compliment del dèficit i no en la sortida de la crisi i la lluita 

contra l’atur. El veritable problema del dèficit és la caiguda d’ingressos i no una pretesa 

disbauxa en la despesa. La prioritat del Govern haurien de ser les mesures per incentivar la 

reactivació i aconseguir crear ocupació el més aviat possible. En aquest sentit la, Cimera 

Anti-Crisi, tot i suposar la consecució d’acords puntuals en diferents matèries, no ha suposat 

en cap cas un punt d’inflexió en la concertació i posada en marxa d’un programa de mesures 

i reformes a curt termini. 

 

2) El Govern ha decidit no presentar els Pressupostos de la Generalitat fins després de les 

Eleccions Municipals, per motius estrictament partidistes. Això manté la gestió del dia a dia 

de la Generalitat aturada. La pròrroga pressupostària , obligatòriament estricta, genera 

desconcert i paralització en la gestió dels afers rutinaris i no rutinaris de la pròpia 

Administració. 

 

3) El Govern ha presentat un Pla de Reequilibri Financer que és insostenible, tant des del punt 

de vista dels ingressos com en les despeses: 
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a. Ni són certs avui mateix alguns dels ingressos amb els que compta el Pla de 

reequilibri per assolir el nivell de dèficit fixat per 2011 

b. Ni són creïbles altres fonts d’ingressos que es pretenen obtenir a través de la 

alienació d’inversions que ara per ara no són propietat de la Generalitat 

c. Ni és tampoc gens probable poder realitzar una retallada de la despesa del 10% en 

any. Es suggereix que disposarem d’un escenari pressupostari poc fictícia que 

acabarà, irremeiablement, per no complir-se. 

 

4) Tot i l’escenari de retallades pressupostàries, el Govern decideix de forma autista una 

supressió l’impost sobre successions i donacions. Aquesta disminució dels ingressos 

arrossega la necessitat de retallades encara més escandaloses en l’àmbit de les polítiques 

socials i de les inversions. La societat no entén que tothom hagi de fer sacrificis però que les 

grans fortunes rebin un regal fiscal.  

 

5) Des del Govern i des del Grup Parlamentari de CiU, s’han sentit veus en públic i en privat que 

han posat en qüestió la solvència de les finances de la Generalitat. Es tracta d’una actitud, 

alarmista que no respon a la veritat i és totalment irresponsable. Tant per la situació en la 

que posa a la institució com perquè eleva el cost final a pagar en els mercats per col·locar 

deute.  

6) El conseller d’Economia eludeix els debats. No rectifica els errors comesos pels seus 

companys de Govern o de partit, ni tampoc els dóna la raó. No emet missatges que generin 

confiança en la nostra economia i en la situació de les nostres finances. El conseller 

d’Economia, a més, queda desautoritzat en l’àmbit més formal. Té un Consell d’Assessors 

que fixen les premisses del Govern per sortir de la crisi i un diputat al Congrés que li fa de 

president de la Comissió Bilateral  de relació i negociació entre Governs que tracta els temes 

fiscals i financers 

7) El Govern no ha tingut capacitat de resposta davant els anuncis d’ERO d’empreses industrials 

(especialment al sector de la motocicleta) que plantegen abandonar l’activitat a Catalunya. 

En situacions similars (sector de l’automòbil), els governs d’esquerra van ser capaços de 

trobar solucions de viabilitat per les empreses, que han sortit d’aquesta crisi amb 

perspectives pel seu futur. En canvi, el Conseller Mena va afirmar que això eren situacions 

irreversibles. 

 

8) Els nivells d’atur registrat s’han incrementat en els dos primers mesos en 30.000 aturats 

més. No es pot en cap cas fer directament responsable el Govern d’aquest increment, però 

el que sí és segur és que el Govern de CiU no ha fet alterar les grans tendències de 

l’economia i el seu reflex en el mercat del treball. 

 

Tots aquests elements permeten dir que el balanç econòmic del Govern és 

pràcticament inexistent. Ni ha definit l’horitzó pressupostari, ni ha contribuït a 

l’ordenació del sector financer, ni ha liderat la situació dels sectors productius. 

La inactivitat econòmica del Govern corre el risc d’esdevenir un llast pel país. 
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B. 100 dies de retallades 

 
El Govern, abans de tenir el pressupost aprovat, ha aplicat tota la seva energia a donar la màxima 

publicitat a retallades de pressupost en les activitats i els serveis públics. Aquest és l’únic missatge 

que han percebut els ciutadans. Unes retallades expressades sense prioritats, traslladant a les 

catalanes i catalans una desconfiança en el futur dels serveis públics.  

 

La llista de retallades, malauradament, és molt més important que la llista d’accions de Govern en 

positiu. El portaveu Francesc Homs ha defensat que aquestes retallades no lesionaven el cor dels 

serveis públics. La simple lectura del quadre de retallades deixa veure que resulta inútil aquest intent 

d’amagar l’abast desmembrador del que es planteja . 

 

SALUT 

Menys activitat assistencial  

Despesa farmacèutica limitada 

Concentració de serveis en menys centres 

Congelació d’inversions en nous equipaments 

Reducció d’estructura administrativa 
Tancament d’àrees i rescissions de contractes en grans hospitals 

  

BENESTAR SOCIAL 
Els ajuts per a famílies amb fills, només per a rendes baixes 

Retard en el desplegament de la llei de la dependència 

 
EDUCACIÓ 

Congelació del pla de digitalització de les aules 

Limitació de les despeses corrents als centres 

Aturar la construcció de centres educatius compromesos amb els ajuntaments 

Reducció de la convocatòria d'oposicions 

Minimització dels ajuts a la setmana blanca 

  

UNIVERSITAT 
No hi ha conselleria d’universitats, tot i el que va prometre el candidat Artur Mas 
Menor finançament per les universitats pels propers anys 

Augment dels preus dels estudis universitaris en certs casos 

Proposta d’equiparar progressivament els preus de la FP de grau superior als dels estudis 
universitaris 

Reordenar el mapa de titulacions en clau de reducció dràstica d’oferta d’estudis 

  
 

RECERCA 

Impuls a les fusions entre centres de recerca per reduir el total d’assignacions 
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INFRAESTRUCTURES 

Cap obra nova fins al 2013 

Fre a l’ampliació de l’aeroport de Lleida 

Aturada en les ampliacions del metro 

Estacions de la L9 del metro a l’aire 

Començar de zero la ronda del Maresme 

  

MEDI AMBIENT 

Dessalinitzadores al calaix. En canvi, es torna a parlar del transvasament del Roina. 
 

INTERIOR 

Reducció del 25% de places de Mossos en aquesta convocatòria 

Paralització d’obres ja previstes 

Ajornament de les noves dotacions de places de bombers 

Menor inversió de la prevista en polítiques de trànsit 

 
JUSTÍCIA 

S’assoleix una situació límit als jutjats per no cobrir les baixes 

S’afirma que cal repensar les inversions 

Paralització de la  la implantació de la Nova Oficina Judicial 

Els recursos per al torn d’ofici, reduïts un 10% 

Retard en la construcció de Centres Penitenciaris. Es posa en dubte el projecte que permetrà 
tancar la Model a Barcelona. 

  

CULTURA 

Menys exposicions i catàlegs al MNAC 

Preus més cars al Liceu 

Al Lliure, la retallada es notarà en la programació 

Menys produccions pròpies al TNC 

Canvi de model al Mercat de les Flors 

  

COMUNICACIÓ 

Sous més baixos a TV3 i Catalunya Ràdio 

Reducció de plantilla de la CCMA 

  

ESPORTS 

Congelació d'inversions 

Subvencions més restrictives 

Equipaments a mig construir pels ajuntaments veuen perillar la subvenció de la Generalitat 
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C. 100 dies de desastres polítics i 

comunicatius 
 

A banda de les retallades, allò que més ha marcat els 100 primers dies de Govern ha estat la 

cataracta de relliscades, descoordinacions comunicatives, decisions d’anada i tornada, 

avergonyiments i disculpes públics, i altres embolics. 

 

Aquí també el simple llistat agregat de coses que han passat –en només tres mesos!- deixa palesa la 

manca d’alçada institucional i de capacitat política amb el que s’ha estrenat el Govern de CiU. 

 

- El Cas Crespo. Un nomenament frustrat, per raons desconegudes, que va conduir a la 

pèrdua de la plaça de Secretari de Seguretat, per 

- Impost de Successions i Donacions .Discrepàncies públiques Duran-Gordó-Pelegrí-Mas per 

l’abast de la reforma. 

- La velocitat de 80 Km/h en els accessos a Barcelona. Una decisió que no s’aguantava es va 

haver de matisar tres vegades. El govern va acabar fent allò que el PSC propugnava en el seu 

programa electoral. 

- El Cas Palau. CiU va aprofitar el seu accés al Govern per modificar unilateralment la posició 

en el procediment judicial del Consorci del Palau de la Música. El temps li ha dut vents 

contraris: els jutges han decidit primer fer peça separada del presumpte finançament 

irregular de CiU i després imputar Daniel Osàcar, ex-tresorer de Convergència Democràtica. 

- El CV adulterat de Joana Ortega. La Vice-Presidenta va haver de corregir un defecte per 

excés en el seu Currículum Vitae. Un defecte que s’arrossegava des de feia temps. Les 

disculpes presentades en seu parlamentària permeten tancar el tema, però suposen una 

esmena a la totalitat a aquell eslògan de marketing del govern amb el tema de “els millors”. 

- La Consellera Fdez. Bozal i les consultes per la independència. Després d’haver conduit com 

a advocada de l’estat un recurs contra la primera consulta a Arenys de Munt, en el que es 

formulava una comparació d’aquella consulta amb les manifestacions de recolzament a 

etarres, la consellera dóna a entendre que votarà a les consultes, atorgant carta de viabilitat 

jurídica a la seva celebració. 

- Problemes a rodalies, silencis i tweets. En el primer episodi de problemes laborals amb 

efectes sobre el servei, la Generalitat no va creure necessari preocupar-se per la qualitat del 

servei i de la informació als usuaris, que durant dos dies van estar desemparats. En noves 

ocasions d’afectació del servei, el propi conseller ha actuat d’informador des del seu compte 

de Tweeter. 

- Cultura: primera manifestació de protesta. La inquietud generalitzada del sector cultural 

s’ha traduït en una primera manifestació pública que ha deixat palesa la manca de 
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plantejament d’alternatives per un sector en part fràgil i que alhora té un gran potencial com 

a creador d’ocupació i riquesa. 

- Els càrrecs acumulats de Duran. Josep Antoni Duran i Lleida ha acumulat càrrecs, sent el 

representant de CiU a Madrid també ho és de les Comissions Bilaterals Estat –generalitat, 

representant la Generalitat i alhora coordinant la seva política d’Exteriors. Això l’ha permès 

seure com i quan ha volgut a les reunions del Govern de la Generalitat. Tanmateix el dia de 

la Cimera Anticrisi va optar per no assistir, atès que tenia un compromís familiar que 

l’obligava a agafar un vol al migdia. 

- Els vint mil funcionaris sobrers de Pilar Pifarré. La secretària general de Funció Pública va 

causar una alarma general entre els funcionaris al qualificar-ne un nombre indeterminat 

entre quinze i vint mil d’ells com a “greix excessiu” que caldria eliminar. Una afirmació tan 

mal documentada com mal justificada, que va fer sortir urgentment la seva consellera a dir 

que s’havia mal interpretat, que es tractava de “reubicar-los” cap a altres llocs. 

- Oriol Pujol i les nòmines. El president del Grup Parlamentari de CiU va obrir una via d’aigua 

quan en ple procés de recerca de finançament privat per part del Govern, va deixar anar que 

la Generalitat estava a punt de no poder pagar les nòmines. El conjunt del Govern va sortir a 

desmentir-lo, tot espetegant en privat de la seva imprudència. 

- Radars amb afany recaptatori. El Conseller Puig ha endegat una campanya d’arrel populista 

contra els radars que detecten els excessos de velocitat. Es pot imaginar les cares d’esglai a 

les seus de les entitats contra els accidents de trànsit. Ell mateix va acabar dient que de 

radars n’hi hauria més, però...”més ben posats”. 

- Llengua i Immigració. El portaveu del Govern va omplir un dimarts la roda de premsa de 

Govern amb una pretesa obligació dels immigrants de parlar el català. Llàstima que 

l’ordenament jurídic en vigor no ho preveu. Tant el Govern de l’Estat com el propi Conseller 

Cleries van reconduir prudentment el tema cap on ha de ser, és a dir en la previsió de 

l’estímul actiu de la Generalitat a l’aprenentatge de la nostra llengua. 

- Barris Rojos a Barcelona. El Conseller Puig va ensenyar les seves cartes en matèria de 

prostitució, afirmant que era valent el qui deia que calia regular-la i mostrant-se favorable a 

la creació d’un barri roig (sobreentès, a Barcelona). No va indicar el lloc, és clar, potser 

conscient que hi ha propostes que es formulen alegrement però que no seran mai 

concretables. 

- Un Conseller que parla en japonès però no resol problemes. El Conseller Mena va 

demostrar al Parlament el seu envejable domini del japonès. Llàstima que es va mostrar 

incapaç de respondre al repte de consolidar la indústria de la motocicleta a Catalunya, 

davant l’anunci de dues multinacionals de tancament de les seves plantes. Els treballadors 

implicats encara es freguen els ulls 

- Companyies aèries “que cauen”. El portaveu de Govern va justificar una injecció de recursos 

a la companyia Spanair afirmant que de no fer-ho la companyia cauria. Precisament, la 

paraula tabú en qualsevol companyia d’aquest sector. 
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- Un Conseller de Benestar que confon les dades de la Dependència. El Conseller Cleries va 

fregar el ridícul tècnic quan va reclamar a l’administració de l’estat una quantitat de recursos 

calculada en base a les persones que des de l’inici de l’aplicació de la llei han rebut recursos, 

quan havia de fer-ho només pels que romanen vius. Malauradament, en aquest col·lectiu 

són xifres força diferents. 

- Un Conseller d’Agricultura massa agosarat. Després d’afirmar que retallaria l’aportació de la 

Generalitat en el cofinançament d’ajuts que venen de la UE i de l’Estat, el Conseller Pelegrí 

va haver de rectificar de ple, atès que sense el cofinançament de la Generalitat, les altres 

administracions tampoc aporten les seves quantitats. O totes o cap. 

- I per acabar, caceres de senglars amb arcs i fletxes a Collserola. La proposta del Medi 

Natural de permetre la cacera del senglar a Collserola només amb arcs i fletxes, tot i tenir 

origen tècnic, havia d’haver estat aturada al primer gabinet de comunicació. 

 


