
les qualificacions

JOAN
TAPIA

Suspès

PERIODISTA

No sabem si estem a la meitat o al 
final. El Govern de la Generalitat s’ha 
centrat en una aposta tan ambiciosa 
com arriscada –el dret a decidir i la 
independència– que ha generat 
il·lusió, tensió, conflictivitat... i cap 
resultat concret.

Sobiranisme i 
supervivència

La consulta i l’avanç de 
l’independentisme, bandera 
del president davant la crisi

FIDEL MASREAL
BARCELONA

va exigir fixar la consulta el 2014–, 
va pactar la data i les preguntes de 
la històrica cita (en un encaix pro-
pi del més hàbil dels convergents) i 
va aconseguir filar encara més prim 
canviant la consulta per un «procés 
participatiu» sense trencar del tot la 
vaixella dels acords. El Govern de la 
Generalitat ha fixat el marc mental 
en el sobiranisme, entre altres raons 
perquè, com afirma un alt càrrec, és 
l’únic terreny en què gairebé sense 
diners es poden aconseguir èxits i 
generar il·lusió, mentre que centrar 
el debat polític en la crisi i l’atur hau-
ria estat letal perquè al Palau diuen 
que disposen de molt poques eines 
per fer-los front.
 Vist en positiu per a CiU, el pro-
cés ha permès al Govern català so-
breviure a les retallades, a diferència 
de bona part dels governs europeus. 
En negatiu, encarar les eleccions del 
2012 en clau messiànica va fer per-
dre a Mas 12 escons i ho va deixar en 
mans d’ERC, que ara es nega a cedir 
als plans del president sobre els co-
micis plebiscitaris. Mas va tenir un 
èxit el 9-N, a l’aconseguir que l’ac-
titud contundent del Govern del PP 
fes recuperar temporalment la uni-
tat perduda aquí. 
 El sobiranisme, ara al divan, ha 
posat en crisi diversos partits i ha ge-
nerat una tensió també inèdita amb 
el Govern del PP, partit que recolza-
va Mas al Parlament el 2010. La falta 
de diàleg entre governs ha generat 
una tensió també sense precedents. 
La intenció de Mas és la de no frenar 
en el procés, però el president, que 
pilota en solitari aquesta nau mal-

grat les evidents incomoditats que 
genera en el seu soci d’Unió, Josep 
Antoni Duran Lleida, vol gestionar 
els temps. «Uns són independentis-
tes i els altres volem la independèn-
cia», resumeixen fonts de Conver-
gència. Continuarà.

CRISI I POLÍTICA SOCIAL

Tisorades fins que 
va arribar el FLA
«Algú ha de fer lo que altres no han 
fet, encara que no sigui una tasca 
agradable», proclamava Mas a l’ini-
ci del seu mandat del 2010, per car-
regar contra la gestió del tripartit 
i vendre les retallades socials. És la 
vella teoria política dels dos sobres: 
un governant dóna al seu anteces-
sor dos sobres tancats per quan arri-
bi el moment en què les coses es po-
sin lletges. El primer diu: culpa’n el 
teu antecessor. El segon (que Mas no 
ha usat encara) resa: prepara dos so-
bres. Les tisorades en educació, sani-
tat, polítiques socials bàsiques, retri-
bucions dels funcionaris i en la ges-
tió de la Generalitat van ser severes 
durant els dos anys del primer man-
dat. I van generar nombroses protes-
tes ciutadanes davant les quals Mas 
va respondre afirmant que en tot Eu-
ropa la reducció del dèficit era una 
necessitat. No hi havia alternativa.
 Però després del pacte amb ERC, 
les retallades han quedat congela-
des, si el FLA ho vol. I fins i tot es va 
poder incrementar la pressió fiscal 
amb l’aplicació de noves taxes o la 
recuperació parcial de l’impost de 

Les retallades, aplicades amb 
orgull a l’inici, no han anat a 
més amb el pacte amb ERC

FERRAN NADEU

R
epassar el discurs d’inves-
tidura d’Artur Mas el de-
sembre del 2010 permet 
apreciar que en tan sols 

quatre anys gairebé cap de les coor-
denades de llavors és aplicable a l’ac-
tualitat: ni la reducció a la meitat de 
l’atur, ni el pacte fiscal, ni la pràctica 
absència de referències al descrèdit 
del sistema polític. En quatre anys, 
l’estratègia convergent de suprimir 
l’eix esquerra-dreta i centrar el mis-
satge en la qüestió nacional (amb la 
inestimable ajuda del neocentralis-
me estatal) ha fet salts endavant. Pe-
rò els avanços en la ruta cap a la inde-
pendència no han tapat el marte-
lleig de la crisi, l’atur i la desigualtat 
creixents. Les retallades han estat la 
resposta, atenuada en aquests dos 
últims anys de pacte amb ERC. La 
corrupció i la desafecció també han 
distorsionat els plans. I ara ocupen 
part de l’escenari.

PROCÉS SOBIRANISTA

Un salt endavant i 
un gran interrogant
L’estratègia de Convergència està de-
finida des de fa bastants anys. Però el 
salt del pacte fiscal a l’independen-
tisme ha accelerat els terminis. I en 
aquest període, a l’escalf d’una crei-
xent mobilització independentis-
ta sense comparació en tot Europa, 
Mas ha fet passos inèdits per part de 
qualsevol dels seus antecessors: de la 
mà del pacte amb ERC el 2012 –que 

Junqueras i Mas dialoguen 
al Parlament, el mes de 
desembre passat.

JOAQUIM
COLL

Suspès

HISTORIADOR

Anticipi o no novament les eleccions, 
Mas és sens dubte el pitjor president 
de la democràcia. Desatén els 
problemes reals, mentre dedica els 
seus esforços a la mera agitació i 
propaganda per sobreviure als seus 
reiterats fracassos.

TERESA 
CRESPO

No presentat

PRESIDENTA ECAS

Les circumstàncies són difícils per la 
crisi i la relació amb Madrid. Però el 
Govern català no ha prioritzat els 
temes socials. Hi ha hagut absència 
de realitats en àmbits com la pobresa, 
la reforma de la renda mínima o les 
polítiques actives d’ocupació.

MARÇAL
SINTES

Notable

PERIODISTA

No es pot avaluar res sense consi-
derar el context i les circumstàncies, i 
un i altres difícilment podrien ser 
pitjors per al Govern de Mas. No és el 
mateix navegar plàcidament que en 
plena tempesta. Per això resulta just 
ponderar a l’alça l’actual Executiu.

JAUME 
MARFANY

Notable alt

VICEPRESIDENT ANC

Els canvis han estat extraordinaris. 
Hem passat del pacte fiscal a estar a 
punt de declarar la independència. 
A l’espera que ara es convoquin 
eleccions, el cert és que el president 
Mas s’ha posat de líder i ha tirat 
endavant.

Tema del diumenge Quatre anys de 
Govern de Mas
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les qualificacions

successions, que va ser el primer 
que Mas va suprimir el 2010, quan 
la crisi ja feia discutible prescindir 
d’aquests ingressos, procedents de 
les rendes més altes.
 La política social va tenir en els 
primers anys aires de gran insensibi-
litat, com l’episodi del llavors conse-
ller Mena amb la Renda Mínima en 
ple agost, al queixar-se que els per-
ceptors tenen televisió per satèl·lit 
i luxes similars. Les entitats socials 
assumeixen que a la caixa del Go-
vern de la Generalitat hi ha pocs di-
ners i segueixen a l’espera de mesu-
res anunciades: la reforma de la ren-
da mínima, el fons per lluitar contra 
la pobresa energètica o el pacte con-
tra la pobresa. No solament això, els 
deutes del Govern català amb resi-
dències de la tercera edat, farmàcies 
i centres socials avui segueixen pen-
dents.
 La gran paradoxa d’aquest capí-
tol la va escriure el Govern del PP: va 
retallar, amb l’ajuda del Constituci-
onal, la tímida aposta del Govern de 
la Generalitat per regular la pobresa 
energètica.  

DESAFECCIÓ

Llei de transparència i 
consultes populars
Llums i alguna ombra, en aquest ter-
reny. Les llums: el procés sobiranis-
ta ha fet possible l’aprovació d’una 
llei que avança en la participació de 
forma notable: la llei de consultes. 
Pensada òbviament per al 9-N, obre 
la porta a la participació a nivell lo-
cal i català. Però el Govern del PP la 
va portar al Constitucional, amb la 
qual cosa ara la norma està suspesa. 
L’altre gran avanç: la llei de transpa-
rència. Ha costat, perquè els treballs 
es van iniciar en la legislatura 2010-
2012, i finalment aquest desembre 
va veure la llum. L’esquerra encara  
la veu insuficient però la va recolzar. 
Obre les portes a controlar més el 
destí dels diners públics, crea un re-
gistre de lobbies i inclou sancions.
 Les ombres en aquest terreny vé-
nen de la mà d’una vella assignatu-
ra pendent: la llei electoral. Una al-
tra vegada, els partits han estat in-
capaços d’acordar una norma que 
obri les portes de les llistes electo-
rals i permeti fórmules d’implicació 
ciutadana més importants, especi-

alment a la vista de l’exigència crei-
xent de la ciutadania en aquest ter-
reny després del 15-M. 

CORRUPCIÓ

L’ombra del ‘cas Palau’ 
i la bomba Pujol
Sens dubte pesarà sobre Artur Mas la 
primera valoració que va fer al cau-
re la bomba de la confessió de l’ex-
president Pujol sobre la seva fortu-
na oculta en comptes a l’estranger. 
«Un assumpte personal i familiar», 
es va limitar a afirmar el president. 
Aquest escàndol no va fer sinó inten-
sificar el focus sobre el finançament 
de Convergència i els casos oberts 
que afecten, entre d’altres, el que va 
ser mà dreta de Mas a CDC i fill del 
expresident, Oriol Pujol.
 En aquest terreny, l’actuació go-
vernamental ha estat mínima i a re-
molc. Cap actuació proactiva com 
a Govern davant l’escàndol Pujol, 
més enllà de permetre a contracor 
la compareixença de l’expresident 
al Parlament. En el terreny de la cor-
rupció, CiU i PSC van fer pinça a la 
Cambra catalana fa uns mesos per 
suavitzar les compareixences en la 
comissió d’investigació creada amb 
aquesta finalitat. Finalment, davant 
la pressió de la resta de partits, van 
accedir a obrir la llista de comparei-
xents.
 Aquest terreny, juntament amb 
la desafecció, ha anat prenent cada 
vegada més pes al Govern català, en 
els partits, en les institucions i al car-
rer. Les respostes inicials, tímides, 
han donat pas a un autèntic malde-
cap als despatxos institucionals.
 En aquesta situació, Mas inten-
ta guardar els equilibris: no vol que 
l’onada li passi per sobre però tam-
poc pot aparèixer com un revolu-
cionari perquè va ser precisament 
Pujol, juntament amb la seva famí-
lia, qui el va empènyer, el va bene-
ir i el va nomenar. CDC ha entrat en 
un procés de refundació de futur 
creixent. El finançament dels par-
tits, l’obertura de les seves llistes i 
els seus debats i la veracitat de la re-
novació de lideratges i limitació de 
mandats són una exigència que pe-
sa i pesarà. Gairebé tant com el sobi-
ranisme que ha salvat el Govern ca-
talà durant aquests quatre anys de 
ser sepultat per la crisi. H

ALBERT BERTRAN / FERRAN NADEU

FERRAN NADEU

Mas i la seva dona 
voten durant la 
consulta del 9-N.

Pujol es dirigeix a la 
Cambra catalana per 
explicar la seva confessió 
sobre comptes a l’exterior.

JOAN
RIDAO

A l’espera

PROFESSOR DRET

Després d’un període en què s’ha fet 
hegemònic el debat sobre el futur 
polític de Catalunya, ara es creuen 
l’horitzó col·lectiu dibuixat pel 
«procés» i la incertesa per la falta 
d’acord entre els partits catalans i el 
bloqueig de Rajoy.

JOSEP 
GONZÀLEZ

Pros i contres

PRESIDENT PIMEC

Hi ha hagut simplificació 
administrativa i una llei nova de 
contractació, interès per la formació 
dual. I en reindustrialització hi ha 
hagut passos però falten decisions 
concretes. Falta invertir en innovació i 
internacionalització.

JOSEP MARIA 
ÀLVAREZ

Suspès

SECR. GENERAL UGT

En politica social i ocupació s’han 
seguit les consignes del Govern 
espanyol i la UE. Estem en una 
situació dramàtica. No es genera 
ocupació de qualitat i l’atur segueix a 
nivells inacceptables. El Govern català 
avala el dret a decidir dels catalans.

JOSEP M. GAY 
DE MONTELLÀ

Recuperació

PRESIDENT FOMENT

Si volem crear llocs de treball més que 
fer valoracions de passat el que ens 
toca és treballar a fons i cadascú, des 
de la seva posició, contribuir al 
dinamisme econòmic i empresarial. 
Vivim una època d’inestabilitat, però 
de recuperació.

JOAN CARLES 
GALLEGO

Suspès

SEC. GRAL CCOO

La situació és de precarietat, 
pobresa i desigualtat creixents, 
resultat d’una acció de govern que 
no ha intervingut amb polítiques 
econòmiques i industrials actives i 
ha abandonat els serveis públics i la 
protecció social.

DOS
MITJOS 
MANDATS 

1 Mas va ser investit el 23 de 
desembre del 2010 al guanyar les 
eleccions. CiU va obtenir 62 escons.

2 El clam independentista de la 
Diada del 2012 va abocar Mas a  
convocar nous comicis.

3 El 25 de novembre del 2012 
CiU es va quedar en 50 diputats i ERC 
es va convertir en segona força amb 21.
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Campions de la tisorada

SALUT 3 ASSISTÈNCIA MINVANT

Serveis de menor qualitat i 
més càrrega per al sanitari
Amb perícia quirúrgica per 
no destrossar cap servei vital 
–tots ho són en el sistema sa-
nitari públic–els tècnics de 
la Conselleria de Salut han 
anat aprimant la xarxa as-
sistencial en els últims qua-
tre anys fins a ajustar-la a un 
pressupost gairebé un 20% 
inferior al del 2010. Tots els 
serveis se n’han ressentit, i 
ha empitjorat el seu accés. 
La retallada soferta ha estat 
de magnitud colossal en un 
sistema que abans de la crisi 
ja es caracteritzava pel baix 
sou del personal que s’hi de-
dica, i que està obligat a ac-
tualitzar la seva caríssima 
tecnologia per optimitzar 
l’assistència i evitar el mate-
rial obsolet. 
 La despesa sanitària pú-
blica destinada a cada ciuta-
dà va ser de 1.095 euros l’any 
passat a Catalunya –150 eu-
ros menys que el 2006–, la 
tercera xifra més baixa d’Es-
panya, lluny dels 1.558 eu-
ros per habitant del País 
Basc o dels 1.340 euros d’Ex-
tremadura. Catalunya va 
encapçalar des del 2009, en 
temps i quantitat, les reta-
llades sanitàries sofertes en 
el conjunt d’Espanya, fins 

que el 2012 el president, Ar-
tur Mas, va proclamar que les 
pèrdues en la sanitat pública 
catalana havien «tocat os». I 
en aquest os segueix el siste-
ma. Sostingut per l’esforç i 
l’eficàcia d’uns professionals 
que han perdut el 28% del seu 
poder adquisitiu, i subjecte a 
una escassetat de personal i a 
una retallada en els contrac-
tes d’activitat de la xarxa con-
certada –als centres de l’Ins-

 Salut ha intentat protegir 
les malalties més greus i mor-
tals –càncer i cardiovascu-
lars–, i els serveis d’urgènci-
es, en perjudici dels milers de 
processos que no s’ajusten a 
aquestes circumstàncies. Les 
llistes d’espera quirúrgica no 
han baixat de les 170.000 per-
sones afectades per les demo-
res, i 200.000 més esperen la 
prova diagnòstica que ha de 
confirmar o descartar l’afec-
ció que ha motivat aquesta 
petició. Entre aquests últims 
es troben, sens dubte, nom-
brosos malalts afectats per 
processos greus que el retard 
diagnòstic oculta. 
 Els quatre anys sanitaris de 
Govern de Mas, sota la direc-
ció de Boi Ruiz, han destacat 
per una transformació qui-
rúrgica que l’usuari agraeix 
–el 50% de la cirurgia ja no re-
quereix hospitalització– i per 
una constant pessigada al sis-
tema, que, sense perdre les 
prestacions d’origen, pateix 
creixents deficiències que li 
van traient qualitat: menys 
metges als CAP suposa, mol-
tes vegades, setmanes d’espe-
ra per accedir a un facultatiu 
que abans rebia diàriament. 
ÀNGELS GALLARDO  H

JOSEP GARCIA

titut Català de la Salut (ICS) 
aquesta  funció reduccionista 
l’exerceixen els gerents– que 
difícilment es podrà suportar 
durant més temps. Això, a la 
pràctica, significa menys ac-
tes mèdics atesos. El 2012, el 
conseller de Salut, Boi Ruiz, 
va dir que «les retallades per-
judiquen la qualitat de vida, 
però no la salut». Va separar 
els dos aspectes. 

Menys doctors 
als CAP suposa 
setmanes d’espera 
per accedir al 
metge de família

Metges residents en vaga a la Vall d’Hebron, el febrer passat.

BENESTAR SOCIAL 3 ATENCIÓ  AMENAÇADA

Ajust màxim general 
amb retallades d’estiu
Benestar Social i Família fa 
uns quants anys que està blo-
quejada, tapant forats, do-
nant males notícies. Pel que 
fa a pressupost, els números 
s’han mantingut amb petits 
descensos i límits infranqueja-
bles. El 2011 van començar les 
retallades. La primera va ser 
la de la renda mínima d’inser-
ció, que es va saldar amb l’ex-
pulsió de titulars i el bloqueig 
de la prestació: permetre que 
seguís entrant gent suposa-
va una despesa inassumible, 
va afirmar el Govern d’Artur 
Mas. A partir de llavors, hi va 
haver impagaments i retalla-
des imprevistes. Un mes es dei-
xava d’abonar el concert soci-
al. L’altre, es pagava  la meitat 
d’un ajut.
 Cada final de curs, entre el 
juliol i l’agost, les entitats so-
cials han patit una queixala-
da. El 2011, va ser la retallada 
de la RMI. El 2012 no es va abo-
nar a les entitats el concert 
del juliol: es va pagar un any 
després. El 2013 li va tocar a 
les prestacions econòmiques 
vinculades a residència, una 
ajuda clau perquè les famíli-
es poguessin mantenir un fa-
miliar en un centre. Amb el 
temps, aquesta retallada es va 

tornar definitiva. 
 Quan semblava que l’estiu 
del 2014 podia quedar lliu-
re de càrregues addicionals, 
i faltaven hores per a la tar-
dor, el Govern va anunciar un 
altre ajornament en el paga-
ment de la seva nòmina men-
sual, en aquest cas d’un 25%.
 La consellera, Neus Mun-
té, que va rellevar Josep Llu-
ís Cleries el 2012, s’ha passat 
aquests dos anys recordant 

el primer de no complir amb 
el 50% de la inversió. No obs-
tant, només l’autonòmic es-
tà obligat a igualar la inver-
sió del central, i no al revés. 
Una norma que perjudica la 
Generalitat, ja que l’aplica-
ció de la llei a Catalunya, per 
part del tripartit, va ser espe-
cialment ambiciosa.
 Per culpa d’una admi-
nistració o altra, hi ha ha-
gut retallades en pràctica-
ment tots els àmbits, de la 
salut mental a la discapaci-
tat intel·lectual, passant per 
la formació ocupacional. La 
Generalitat ha sol·licitat di-
ners retroactivament a fa-
mílies amb dependents acu-
sades de disfrutar ahora, i 
injustament, d’un taller 
ocupacional i un cuidador 
professional.
 La falta de diners ha estat 
marcant la paràlisi i la reta-
llada en política social, però 
a moltes entitats socials no 
els satisfà l’explicació que 
diu que la caixa està buida. 
Sempre hi ha més coses per 
impagar abans que la políti-
ca social, argumenten. Però 
no han aconseguit convèn-
cer gaire l’Executiu català. 
TONI SUST H

MARINA LÓPEZ / ACN

que la falta de recursos econò-
mics és culpa del Govern es-
panyol i anunciant els supo-
sats beneficis que la indepen-
dència portaria a la política 
social, com fa el mateix Mas, 
que al seu dia va sol·licitar a 
les entitats socials que bus-
quesin  diners privats.
 Els dependents han patit 
les retallades del Govern cen-
tral i del català, que sol acusar 

La conselleria, 
com el Govern 
en el seu conjunt, 
culpa Espanya del 
que ha retallat

Protesta a Girona per la retallada de la RMI, l’agost del 2011.
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L’Executiu convergent va ser pioner en l’estratègia de les re-
tallades de l’estat del benestar a Espanya. En aquest punt, va mar-
car el camí que un any després seguiria l’Executiu de Mariano Ra-
joy. En camps com ara la sanitat pública o la universitat, les tisora-

des del Govern nacionalista català han resultat ser més intenses i 
transcendents que les del central. I invariablement han estat fetes 
atribuint la responsabilitat a Espanya, al crit que la independència 
portaria l’abundància.

EDUCACIÓ 3 NOMÉS L’ENSENYAMENT OBLIGATORI 

Tres mil professors menys 
per a 28.000 alumnes més
Un engranatge que atén 
més d’un milió i mig d’usu-
aris (en aquest cas, alum-
nes) i que cada mes paga 
més de 80.000 nòmines dels 
seus treballadors ha d’estar, 
per força, ben greixat. I amb 
la retallada de prop del 20% 
que ha patit aquests últims 
quatre anys el pressupost 
de la Conselleria d’Ensenya-
ment, amb 3.000 docents 
menys impartint classes 
a l’escola pública –en què 
aquest curs hi ha 28.500 
estudiants més respecte al 
2011–, el sistema educatiu 
català segurament s’hauria 
ensorrat si no hagués estat 
per l’empenta dels seus pro-
fessionals.
 La consellera Irene Ri-
gau, que no té cap mania a 
reconèixer l’esforç perso-
nal que aquests anys han fet 
els mestres, ho ha tingut fà-
cil per culpar de la majoria 
dels mals del sector el minis-
tre d’Educació, José Ignacio 
Wert, amb qui ha tingut so-
nades desavinences, a pro-
pòsit de la llei orgànica per a 
la millora de la qualitat edu-
cativa (LOMCE) i les sentèn-
cies judicials sobre l’ús del 
castellà.

 Les polèmiques amb Wert 
han servit a Rigau per pro-
moure aliances al Parlament 
amb tots els partits polítics 
(excepte el PP i Ciutadans) en 
defensa del model d’escola 
catalana i per córrer una es-
pessa cortina sobre retallades 
com les que ha practicat so-
bre les guarderies, la forma-
ció del professorat i l’escola 
inclusiva, entre altres. «Totes 
les ensenyances no obligatò-

30% aquests anys. I això que 
Catalunya ha estat l’única 
comunitat (juntament amb 
Madrid) a aplicar l’augment 
màxim autoritzat per Wert 
en les taxes de matrícula uni-
versitària. Els estudiants, que 
ara paguen un 67% més en re-
lació amb el 2010, han estat, 
en definitiva, els grans dam-
nificats, cosa que ja s’ha co-
mençat a traduir en un des-
cens –encara lleu, això sí– de 
matriculats.
 Les retallades han afectat 
també el món de la ciència, 
especialment en sectors que 
depenen, pel que fa al pres-
supost, més directament dels 
plans nacionals d’investiga-
ció del ministeri, que s’han 
reduït fins un 40%. Han reper-
cutit menys en aquells cen-
tres que han aconseguit bus-
car-se fons alternatius a Euro-
pa, a l’empresa privada o en 
el patrocini, com ara alguns 
instituts molt punters de la 
xarxa Cerca de la Generalitat. 
La situació és crítica al CSIC i 
en alguns departaments uni-
versitaris, amb grups molt 
envellits. Malgrat això, el ren-
diment dels professionals en 
el sector no ha deixat de créi-
xer. M. J. IBÁÑEZ / A. MADRIDEJOS H

RIcARD cUGAT

ries han anat desapareixent. 
Rigau s’ha limitat a mante-
nir, i en precari, només el 
que la llei l’obliga a conser-
var», critica Montse Ros, se-
cretària d’Educació de CCOO 
a Catalunya.
 Més dura ha estat, si es pot 
dir així, la tisorada a la uni-
versitat, que ha vist com les 
aportacions de la Generali-
tat es reduïen en més d’un 

Les polèmiques 
amb Wert han 
servit a Rigau per 
desviar l’atenció de 
les seves retallades

Manifestació a Barcelona durant la vaga d’ensenyament, l’octubre del 2013.
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Brisa a favor després  
d’un rècord de desocupats 
El Govern dels millors, com 
li agradava anomenar-lo a 
Artur Mas, va entrar trepit-
jant fort el gener del 2010 
en el terreny laboral i indus-
trial. Mas va optar per confi-
ar les polítiques d’ocupació i 
de reactivació industrial a un 
equip d’acadèmics indepen-
dents encapçalats pel profes-
sor d’Esade Francesc Xavier 
Mena, que va fer seu el repte 
expressat pel president  de re-
duir la desocupació a la mei-
tat durant la legislatura. 
 La singladura de Mena va 
tenir nombrosos obstacles: 
tancaments industrials so-
nats com els de la fàbrica de 
Yamaha i el de Spanair preci-
pitat per l’acabament de les 
ajudes de la Generalitat, unes 
oficines d’ocupació desborda-
des i un qüestionament crei-
xent de la política de l’Execu-
tiu dels agents socials.
 En poc temps es va veure 
que la forta tendència a la des-
trucció de llocs de treball fa-
ria impossible el compliment 
de l’eslògan de la reducció de 
l’atur a la meitat en la legis-
latura. Dels 659.800 aturats 
comptabilitzats per l’enques-
ta de població activa (EPA) al 
final del 2009 es va passar a 

705.200 el 2010, 804.100 el 
desembre del 2011 i al rècord 
de 949.600 del primer tri-
mestre del 2013. La primera 
legislatura de CiU es va aca-
bar amb 144.000 desocupats 
més, un increment del 22%. 
 En la segona legislatura, 
Mas va enterrar els compro-
misos concrets de reducció 
de l’atur i va canviar la solu-
ció independent davant la 
crisi per la d’un pes pesant 

regulació d’ocupació (ERO).
 Els contactes entre els 
agents socials i el Govern es 
van intensificar amb la fina-
litat de buscar una continu-
ació o, com a mínim, una al-
ternativa a l’Acord Estratè-
gic per la Competitivitat de 
l’Economia heretat del tri-
partit. Després de pactar 
les bases d’una complicada 
negociació, Mas va firmar 
l’any passat amb els líders 
sindicals i empresarials un 
pacte amb un full de ruta. 
 Mentrestant, l’econo-
mia catalana es beneficiava 
d’una brisa a favor i s’esta-
bilitzava amb vista a iniciar 
una incipient millora. La in-
flexió en la col·locació es va 
registrar a partir del segon 
trimestre del 2013, quan la 
xifra de desocupats va co-
mençar a baixar fins a ar-
ribar als 726.100 del tercer 
trimestre del 2014 (66.300 
més, un 10%, que fa quatre 
anys). Aquest descens ha do-
nat una treva a Mas i Puig 
davant les creixents acusa-
cions per part de sindicats 
i patronals que els compro-
misos s’havien quedat en 
foc d’encenalls per falta de 
recursos. ANTONI FUENTES H

FERRAN NADEU

del partit com és Felip Puig. 
Els sindicats i les patronals 
van rebre alleujats el canvi 
després de les desavinences 
que havien tingut amb l’an-
terior conseller i amb l’espe-
rança que Puig faria gala de 
la seva capacitat negociadora 
per intentar frenar la sagnia 
de la desocupació i de tanca-
ments empresarials amb una 
xifra rècord d’expedients de 

La xifra d’atur a 
catalunya supera 
en 66.300 persones 
la que hi havia 
al final del 2009

Protesta dels treballadors de l’empresa Newco, al  Prat.
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