
Les	  100	  dades	  del	  Canvi	  Real	  
Els	  fets	  del	  President	  Montilla	  

	  
	  
	  
Àmbit:	  Serveis	  Socials	  
	  

1. 132.000	  PERSONES	  ja	  reben	  al	  2010	  un	  ajut	  o	  servei	  gràcies	  a	  la	  Llei	  de	  Dependència	  
2. 92.900	  FAMÍLIES	  ja	  tenen	  reconeguda	  al	  2010	  	  la	  seva	  feina	  com	  a	  cuidadors	  gràcies	  a	  la	  Llei	  de	  

la	  Dependència	  
3. Hem	  TRIPLICAT	  les	  hores	  d'atenció	  domiciliària	  

2087	  hores	  al	  2003	  i	  5915	  al	  2009,	  mitjana	  d’hores	  atenció	  domiciliària	  setmanal	  (en	  milers	  
d’hores)	  

4. Hem	  DOBLAT	  la	  renda	  mínima	  d'inserció,	  perquè	  no	  deixem	  ningú	  enrere	  
54,2	  M	  euros	  el	  2003	  i	  109,5	  M	  euros	  el	  2009	  

5. S'ha	  DOBLAT	  el	  nombre	  de	  persones	  que	  reben	  la	  renda	  mínima	  d'inserció	  
25106	  al	  2003	  i	  49.633	  al	  2009	  

6. Hem	  TRIPLICAT	  els	  recursos	  per	  garantir	  els	  drets	  socials	  
739	  M	  euros	  el	  2003,	  2218	  M	  el	  2010,	  de	  pressupost	  en	  serveis	  socials	  

7. En	  7	  anys	  hem	  construït	  3	  PLACES	  DE	  RESIDÈNCIA	  CADA	  DIA	  
20837	  el	  2003	  i	  29477	  el	  2009	  

	  
Àmbit:	  Educació	  
	  

8. En	  4	  anys	  hem	  construït	  2	  ESCOLES	  PER	  SETMANA	  
410	  entre	  el	  2007	  i	  el	  2010	  

9. En	  7	  anys	  hem	  fet	  15	  PLACES	  D'ESCOLA	  BRESSOL	  CADA	  DIA	  
23.833	  el	  2003	  i	  63521	  el	  2010	  

10. En	  7	  anys	  hem	  construït	  5	  ESCOLES	  BRESSOL	  CADA	  MES	  
395	  el	  2003	  i	  837	  el	  2010	  

11. En	  7	  anys	  contractem	  17.900	  MESTRES	  NOUS.	  
49162	  el	  2003	  i	  67.054	  el	  2010/2011	  

12. En	  4	  anys,	  	  5	  MESTRES	  NOUS	  AL	  DIA	  
59829	  el	  2006	  i	  67.054	  el	  2010/2011	  

13. X	  4	  els	  ajuts	  escolars	  	  
21020	  el	  2003	  i	  79373	  el	  2010	  (milers	  d’euros	  en	  ajuts	  i	  beques)	  

14. En	  7	  anys	  INVERTIM	  UN	  79%	  MÉS	  
208	  el	  2003	  i	  372	  el	  2010	  M	  d’euros	  d’inversió	  en	  centres	  

15. MIG	  MILIÓ	  D'ALUMNES	  ja	  reben	  més	  formació	  en	  altres	  idiomes	  
16. 8	  DE	  CADA	  10	  ALUMNES	  ara	  finalitzen	  l'ESO.	  9	  punts	  més	  que	  fa	  7	  anys	  

	  
Àmbit:	  Universitats	  
	  

17. Hem	  DOBLAT	  els	  recursos	  per	  a	  estudiants	  universitaris	  
4447	  el	  2003	  i	  8701	  el	  2009	  

18. Hem	  DOBLAT	  els	  recursos	  per	  a	  les	  universitats	  públiques	  catalanes	  
530	  el	  2003	  i	  1042	  el	  2010,	  M	  euros	  de	  finançament	  a	  les	  universitats	  públiques	  

	  
Àmbit:	  Salut	  
	  

19. En	  4	  anys	  hem	  construït	  1	  CENTRE	  DE	  SALUT	  CADA	  DOS	  SETMANES	  
123	  entre	  el	  2007	  i	  el	  2010	  

20. En	  4	  anys	  hem	  construït	  2	  HOSPITALS	  CADA	  ANY	  
8	  hospitals	  nous	  entre	  el	  2007	  i	  el	  2010	  

21. En	  7	  anys	  contractem	  4.600	  METGES/SSES	  NOUS	  
20691	  el	  2003	  i	  25303	  el	  2009	  



22. En	  4	  anys,	  2	  METGES	  NOUS	  AL	  DIA	  
22365	  el	  2006	  i	  25303	  el	  2009	  

23. En	  7	  anys	  AUGMENTEM	  UN	  76%	  ELS	  RECURSOS	  en	  salut	  
5600	  el	  2003	  i	  9900	  el	  2010,	  M	  euros	  de	  pressupost	  en	  salut	  

24. La	  Generalitat	  inverteix	  430	  €	  més	  en	  salut	  per	  ciutadà	  
860	  euros	  per	  càpita	  el	  2003	  i	  1297	  el	  2010	  

25. 15.800	  PERSONES	  MENYS	  EN	  LES	  LLISTES	  D'ESPERA	  per	  intervencions	  quirúrgiques	  
66568	  el	  2003	  i	  50705	  el	  2009	  

26. El	  TEMPS	  D'ESPERA	  per	  una	  intervenció	  quirúrgica	  ÉS	  DE	  3’8	  MESOS,	  fa	  7	  anys,	  era	  quasi	  de	  
mig	  any	  

27. Més	  de	  2	  MILIONS	  DE	  PACIENTS	  ja	  no	  han	  d'anar	  al	  metge	  a	  buscar	  receptes,	  gràcies	  a	  la	  
recepta	  electrònica	  

	  
Àmbit:	  recerca,	  desenvolupament	  i	  investigació	  (R+D+i)	  

	  
28. Destinarem	  el	  2%	  DEL	  PIB	  EN	  RECERCA.	  	  
29. TRIPLIQUEM	  els	  recursos	  públics	  destinats	  a	  Recerca	  

371	  el	  2003	  i	  1015	  el	  2009	  M	  euros	  
30. Ja	  tenim	  50.000	  PROFESSIONALS	  dedicats	  a	  la	  recerca	  a	  Catalunya	  
31. Hem	  MULTIPLICAT	  PER	  18	  els	  recursos	  públics	  destinats	  a	  la	  recerca	  privada	  

9	  el	  2003	  i	  165	  el	  2009	  M	  euros	  	  
32. Tenim	  el	  TRIPLE	  DE	  CENTRES	  DE	  RECERCA	  biomèdics	  que	  fa	  7	  anys	  

7	  el	  2003	  i	  20	  el	  2009	  
33. Hem	  doblat	  els	  recursos	  destinats	  en	  recerca	  agroalimentària	  

20,5	  el	  2003	  i	  42	  el	  2010,	  M	  euros	  pressupost	  
	  

Àmbit:	  Aeroports	  
	  
34. X4	  ELS	  VOLS	  INTERCONTINENTALS	  des	  d’	  Aeroport	  del	  Prat	  

11	  el	  2003	  i	  44	  el	  2010	  
	  
Àmbit:	  Seguretat	  
	  

35. En	  7	  anys	  hem	  contractat	  7.600	  MOSSOS	  NOUS,	  un	  92%	  més	  	  
8283	  el	  2003	  i	  15882	  el	  2010	  

36. En	  4	  anys,	  3	  MOSSOS	  NOUS	  CADA	  DIA	  
11766	  el	  2006	  i	  15882	  el	  2010	  

37. Hem	  DOBLAT	  EL	  NOMBRE	  DE	  POLÍCIES	  PER	  HABITANTS	  
1’2	  policies/	  mil	  hab	  el	  2003	  i	  2	  el	  2009	  

38. En	  7	  anys	  hem	  fet	  UNA	  COMISSARIA	  CADA	  2	  MESOS	  
53	  entre	  el	  2004	  i	  el	  2010	  

39. Tenim	  prop	  de	  5.000	  BOMBERS.	  
40. Reducció	  a	  la	  MEITAT	  els	  ACCIDENTS	  MORTALS	  

453	  el	  2003	  i	  206	  el	  2009	  
41. 45	  %	  REDUCCIÓ	  MORTS	  EN	  CARRETERA	  

751	  el	  2003	  i	  411	  el	  2009	  
	  

Àmbit:	  Justícia	  
	  

42. En	  7	  anys	  hem	  posat	  en	  marxa	  120	  NOUS	  JUTJATS,	  UN	  	  24%	  MÉS	  
492	  el	  2003	  i	  612	  el	  2010	  

43. En	  4	  anys	  hem	  construït	  UN	  PALAU	  DE	  JUSTÍCIA	  CADA	  TRIMESTRE	  
18	  entre	  el	  2007	  i	  el	  2010	  

44. En	  7	  anys	  hem	  INCREMENTAT	  L'ESPAI	  PER	  A	  EQUIPAMENTS	  JUDICIALS	  en	  20	  camps	  de	  fútbol	  
310398	  m	  quadrats	  el	  2003	  i	  517320	  metres	  quadrats	  el	  2010	  

45. APOSTEM	  PER	  LA	  REINSERCIÓ	  SOCIAL	  de	  les	  persones	  condemnades.	  La	  prova	  són	  les	  més	  de	  
15000	  MESURES	  PENALS	  ALTERNATIVES	  de	  l'any	  2010	  .	  



46. En	  7	  anys	  HEM	  TRIPLICAT	  el	  nombre	  de	  presos	  que	  estan	  en	  procés	  de	  REINSERCIÓ	  SOCIAL	  
1263	  persones	  el	  2003	  i	  3778	  el	  2009	  

47. En	  7	  anys	  HEM	  DOBLAT	  els	  RECURSOS	  per	  càpita	  destinats	  a	  Justícia	  
43	  euros	  el	  2003	  i	  77	  euros	  el	  2009	  

	  
Àmbit:	  Transport	  Públic	  
	  

48. En	  4	  anys	  hem	  construït	  1	  ESTACIÓ	  DE	  METRO	  CADA	  3	  MESOS	  
18	  estacions	  noves	  en	  4	  anys	  

49. En	  7	  anys	  hem	  DOBLAT	  EL	  NOMBRE	  DE	  KM	  DE	  METRO	  fets	  per	  CiU	  en	  23	  anys	  
24	  el	  2003	  i	  52	  el	  2010	  

50. En	  7	  anys	  hem	  ADAPTAT	  1	  ESTACIÓ	  DE	  TREN	  CADA	  MES	  
90	  el	  2003	  i	  185	  el	  2010	  

51. Fa	  7	  anys,	  no	  hi	  havia	  ni	  la	  meitat	  de	  les	  ESTACIONS	  ADAPTADES.	  Ara,	  8	  DE	  CADA	  10	  HO	  ESTAN	  
	  
Àmbit:	  Carreteres	  

	  
52. En	  7	  anys	  hem	  construït	  90	  KM	  D'AUTOVIES	  LLIURES	  DE	  PEATGE	  

167	  en	  2003	  i	  258	  en	  2010	  
53. En	  aquesta	  legislatura	  hem	  DOBLAT	  LA	  INVERSIÓ	  EN	  CONSERVACIÓ	  DE	  CARRETERES,	  per	  

garantir	  més	  seguretat	  en	  el	  trànsit	  
79	  M	  euros	  d’inversió	  en	  2003,	  141	  M	  en	  2009	  

54. En	  7	  anys	  3	  VEGADES	  MÉS	  VEHICLES	  gaudeixen	  de	  DESCOMPTES	  EN	  ELS	  PEATGES	  
28.000	  al	  2003,	  i	  més	  de	  101.000	  al	  2009	  

55. En	  7	  anys	  hem	  incrementat	  en	  28	  PUNTS	  EL	  PERCENTATGE	  DE	  TRÀNSIT	  QUE	  TÉ	  DESCOMPTES	  
en	  els	  peatges	  

	   Del	  19’5%	  en	  2003	  al	  47’6	  %	  el	  2009	  
	  
Àmbit:	  Aigua	  

	  
56. En	  4	  anys	  hem	  multiplicat	  PER	  7	  L'AIGUA	  DESSALINITZADA.	  	  

De	  10	  hm	  cúbics	  el	  2003	  a	  70	  el	  2010	  
57. Ara	  TOTS	  ELS	  CATALANS	  TENEN	  GARANTIA	  D'AIGUA	  FRONT	  A	  1	  ANY	  DE	  SEQUERA.	  Fa	  7	  anys	  

no	  arribaven	  ni	  a	  l'equivalent	  a	  la	  població	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  
1	  milió	  al	  2003,	  més	  de	  7	  milions	  al	  2010	  

58. Aigües	  netes,	  tenim	  MÉS	  DE	  400	  DEPURADORES	  per	  tot	  Catalunya	  	  
De	  297	  al	  2003	  a	  404	  el	  2010	  

59. X8	  el	  nombre	  de	  persones	  que	  poden	  VEURE	  AIGUA	  GRÀCIES	  A	  LA	  DESSALINITZACIÓ	  
De	  190.000	  el	  2003	  a	  1.600.000	  el	  2009	  
	  

Àmbit:	  Habitatge	  
	  

60. En	  7	  anys	  hem	  multiplicat	  PER	  5	  ELS	  RECURSOS	  PER	  GARANTIR	  EL	  DRET	  A	  L'HABITATGE	  
De	  65	  M	  euros	  de	  pressupost	  el	  2003	  a	  350	  el	  2010	  

61. El	  2009	  EN	  VAREM	  INICIAR	  PROP	  DEL	  DOBLE	  D’HABITATGES	  SOCIALS	  QUE	  EL	  2003	  
De	  5000	  al	  2003	  a	  9000	  el	  2009	  

62. 102.000	  NOVES	  FAMÍLIES	  tenen	  un	  SUPORT	  DEL	  GOVERN	  per	  tenir	  un	  habitatge	  millor	  
Hi	  havia	  58.000	  al	  2003,	  ara	  hi	  ha	  160.000	  al	  2010	  

63. Ara	  tenim	  el	  DOBLE	  D'HABITATGES	  REHABILITANT-‐SE	  amb	  el	  suport	  del	  Govern	  que	  al	  2003	  
24.358	  al	  2003	  i	  43.422	  

64. Hem	  multiplicat	  X60	  LES	  FAMÍLIES	  REBEN	  UN	  AJUT	  PEL	  LLOGUER	  O	  EL	  PAGAMENT	  de	  la	  
hipoteca.	  	  
1.300	  al	  2003	  i	  63.000	  el	  2010	  
	  

Àmbit:	  Món	  Local	  
	  

65. X3	  ELS	  RECURSOS	  TRANSFERITS	  al	  món	  local	  



De	  371	  el	  2003	  al	  1106	  el	  2010	  M	  euros	  
66. X2’5	  els	  recursos	  per	  al	  FONS	  DE	  COOPERACIÓ	  LOCAL	  

De	  63	  el	  2003	  a	  158	  el	  2010	  
67. Més	  D’1	  MILIÓ	  DE	  PERSONES	  es	  beneficien	  de	  les	  millores	  en	  els	  141	  BARRIS	  DEL	  PLA	  DE	  

BARRIS	  
68. X3	  els	  recursos	  destinats	  al	  PLA	  ÚNIC	  D'OBRES	  i	  serveis	  dels	  ajuntaments	  

De	  256	  M	  euros	  en	  el	  període	  2000-‐2003	  a	  	  815	  el	  període	  2008-‐	  2012	  
	  

Àmbit:	  Finances	  públiques	  
	  

69. Hem	  REDUÏT	  EN	  MÉS	  DE	  2.200	  M€	  LA	  DESPESA	  desplaçada	  d'anys	  anteriors	  de	  la	  Generalitat	  
De	  2900	  M	  euros	  el	  2003	  a	  638	  el	  2009	  

70. En	  el	  primer	  any	  de	  NOU	  FINANÇAMENT,	  hem	  MULTIPLICAT	  PER	  7,4	  el	  finançament	  de	  
Catalunya	  
De	  289	  M	  euros	  el	  2003	  a	  2153	  el	  2009	  
	  

Àmbit:	  Treball	  
	  

71. En	  aquests	  dos	  anys	  de	  crisis,	  mig	  MILIÓ	  D'ATURATS	  HAN	  REBUT	  FORMACIÓ	  OCUPACIONAL	  
72. Més	  D'1,3	  MILIONS	  DE	  TREBALLADORS	  han	  REBUT	  FORMACIÓ	  en	  aquest	  dos	  anys	  de	  crisi	  
73. Al	  2003,	  la	  FORMACIÓ	  DE	  LA	  GENERALITAT	  només	  arribava	  al	  28%	  dels	  aturats,	  ARA	  ARRIBA	  

AL	  50%	  
74. En	  7	  ANYS	  S'HAN	  CREAT	  PROP	  DE	  100.000	  EMPRESES	  a	  Catalunya	  
75. En	  7	  anys	  REDUCCIÓ	  DEL	  40	  %	  ELS	  ACCIDENTS	  mortals	  laborals.	  	  

De	  151	  el	  2003	  a	  88	  el	  2010	  
	  

Àmbit:	  Agricultura	  
	  

76. En	  4	  anys	  HEM	  MODERNITZAT	  EL	  DOBLE	  D'HECTÀREES	  DE	  REGADIU	  que	  en	  el	  darrer	  Govern	  
de	  CiU	  
De	  16.501	  el	  2003	  a	  34.658	  el	  2010	  

77. Aquest	  Govern	  HA	  DOBLAT	  EL	  NOMBRE	  D'HECTÀREES	  DE	  REGADIU	  que	  el	  darrer	  Govern	  de	  
CiU	  
De	  11.802	  el	  2003	  a	  22.130	  el	  2009	  

78. Aquest	  Govern	  HA	  TRIPLICAT	  EL	  NOMBRE	  DE	  KM	  DE	  CAMINS	  RURALS	  CONSTRUÏTS	  que	  el	  
darrer	  Govern	  de	  CiU	  
De	  200	  km	  posats	  en	  servei	  el	  2003	  a	  632	  el	  2010	  

79. Aquest	  Govern	  ha	  INVERTIT	  5	  VEGADES	  MÉS	  EN	  AGRICULTURA	  que	  el	  darrer	  Govern	  de	  CiU	  
De	  70	  M	  euros	  el	  2003	  a	  354	  el	  2009	  

80. Ara	  els	  AGRICULTORS	  REBEN	  74	  M€	  MÉS	  en	  ajuts	  que	  fa	  7	  anys	  
De	  212	  M	  euros	  d’ajuts	  directes	  a	  la	  producció	  agrària	  el	  2003	  a	  286	  el	  2010	  
	  

Àmbit:	  Joventut	  
	  

81. Gairebé	  X6	  LES	  BORSES	  D’HABITATGE.	  
De	  10	  al	  2003	  a	  57	  el	  2009	  

82. Estem	  AJUDANT	  A	  MÉS	  DE	  41.500	  JOVES	  A	  EMANCIPAR-‐SE	  AMB	  AJUTS	  AL	  LLOGUER.	  Al	  2003,	  
CIU	  NO	  DONAVA	  CAP	  AJUT	  pel	  lloguer	  jove	  	  

83. A	  POLÍTIQUES	  D'OCUPACIÓ	  JUVENIL	  destinem	  10	  vegades	  més	  que	  Ciu.	  AL	  2010,	  N'HEM	  
DESTINAT	  150	  M€	  

84. Destinem	  100	  M€	  MÉS	  ANUALS	  DE	  MITJANA	  EN	  POLÍTIQUES	  DE	  JOVENTUT	  que	  fa	  7	  anys	  
De	  212	  M	  euros	  al	  2003	  a	  317	  el	  2009	  
	  

Àmbit:	  Immigració	  
	  

85. Tenim	  MÉS	  DE	  1.000	  AULES	  D'ACOLLIDA	  perquè	  els	  alumnes	  nouvinguts	  s'adaptin	  al	  sistema	  
educatiu	  Català.	  CIU	  NO	  TENIA	  CAP	  aula	  d'acollida.	  



	  
Àmbit:	  Igualtat	  
	  

86. Destinem,	  de	  promig,	  20	  M€	  EN	  LLUITAR	  CONTRA	  LA	  VIOLÈNCIA	  DE	  GÈNERE	  
87. Destinem,	  de	  promig,	  100	  M€	  EN	  POLÍTIQUES	  DE	  DONES	  

	  
Àmbit:	  Infància	  
	  

88. Ara,	  el	  Govern	  destina	  el	  DOBLE	  DE	  RECURSOS	  PER	  INFANTS	  AMB	  RISC	  D'EXCLUSIÓ	  SOCIAL	  
que	  el	  darrer	  Govern	  de	  CiU	  
De	  11.100	  al	  2003	  a	  19.700	  el	  2010	  

89. Prop	  de	  100	  M€	  MÉS	  EN	  POLÍTIQUES	  DE	  SUPORT	  ALS	  INFANTS	  AMB	  RISC	  D'EXCLUSIÓ	  SOCIAL	  
que	  el	  Govern	  de	  CiU	  
De	  68	  M	  euros	  el	  2003	  a	  160	  el	  2010	  

90. En	  7	  anys	  hem	  AUGMENTAT	  UN	  40%	  EN	  AJUTS	  A	  FAMÍLIES	  AMB	  INFANTS	  
De	  135	  M	  euros	  el	  2003	  a	  189	  el	  2010	  
	  

Àmbit:	  Català	  
	  

91. X2	  ELS	  RECURSOS	  DESTINATS	  A	  LA	  POLÍTICA	  LINGÜÍSTICA	  
De	  17,2	  M	  euros	  de	  pressupost	  el	  2003	  a	  39,2	  el	  2010	  
	  

Àmbit:	  Energia	  
	  

92. X134	  LA	  POTÈNCIA	  FOTOVOLTÀICA	  INSTALADA	  (en	  MW)	  
El	  2003	  teniem	  1,3	  MW	  d'energia	  fotovoltaica	  produïda.	  El	  2010	  en	  tenim	  175	  MW	  

93. X9	  LA	  POTÈNCIA	  EÒLICA	  INSTALADA	  (en	  MW)	  
El	  2003	  teniem	  86	  MW	  d'energia	  eòlica	  produïda.	  El	  2010	  en	  tenim	  775	  MW	  
	  

Àmbit:	  Cultura	  	   	  
	  

94. En	  6	  anys	  hem	  construït	  VUIT	  VEGADES	  MÉS	  BIBLIOTEQUES	  
De	  3	  noves	  biblioteques	  el	  2004	  a	  24	  el	  2010	  
	  

Àmbit:	  Cooperació	  internacional	  
	  

95. En	  6	  anys	  HEM	  DOBLAT	  ELS	  RECURSOS	  DESTINATS	  A	  L'AJUT	  AL	  3ER	  MÓN	  
De	  25’7	  M	  euros	  d’ajuda	  a	  oficial	  el	  2003	  a	  57’8	  el	  2009	  
	  

Àmbit:	  Turisme	  
96. Hem	  més	  que	  DOBLAT	  ELS	  RECURSOS	  DESTINATS	  AL	  TURISME	  QUE	  FA	  7	  ANYS	  

De	  19’5	  M	  euros	  el	  2003	  a	  46’5	  el	  2010	  
	  

Àmbit:	  Residus	  
97. En	  7	  anys	  X3’5	  LA	  INVERSIÓ	  EN	  INFRAESTRUCTURES	  DE	  GESTIÓ	  DE	  RESIDUS	  

De	  17’5	  el	  2003	  a	  61	  el	  2009	  
	  

Àmbit:	  Inversió	  
	  

98. La	  GENERALITAT	  INVERTEIX	  MÉS	  DEL	  DOBLE	  que	  fa	  7	  anys	  
De	  2450	  M	  euros	  el	  2003	  a	  5645	  el	  2010	  (i	  6.581	  el	  2009)	  

99. L'ESTAT	  INVERTEIX	  A	  CATALUNYA	  EL	  DOBLE	  que	  fa	  7	  anys	  
De	  2.557	  M	  euros	  pressupostats	  al	  2003	  a	  4586	  el	  2010	  

100. 	  MAI	  S'HAVIA	  INVERTIT	  TANT	  a	  Catalunya:	  la	  inversió	  de	  totes	  les	  administracions	  a	  Catalunya	  
equival,	  per	  aquest	  any,	  AL	  7%	  DEL	  PIB	  
Del	  4’4	  al	  2003	  al	  7	  %	  el	  2010.	  
	  


