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introducció 
 
El 14 de març de 2004 la majoria dels catalans vam dir prou al govern 
de la dreta que havia dut a terme una acció sistemàtica contra les 
aspiracions de Catalunya, d’oblit de les necessitats dels i les catalanes, 
d’enfrontament polític i de divisió social. Vam apostar per un govern 
liderat per José Luis Rodriguez Zapatero que només en una legislatura 
ha sabut canviar aquest ambient d’incomunicació i aïllament per un 
més esperançador de diàleg i d’acord. 
 
El balanç d’aquest inici de nou cicle polític, amb el govern socialista al capdavant, 
és francament positiu. Encara queden temes que, per la seva complexitat i 
magnitud, cal resoldre correctament, i nous reptes que cal afrontar. En tots ells 
podem assegurar que s’han posat les bases per superar-los, però tots sabem que 
canviar les dinàmiques heretades necessita temps i mesures  sostingudes. 
 
En aquesta legislatura s’han assentat les polítiques que  han portat el nostre país 
a ocupar el vuitè lloc de les potencies econòmiques del món. Els propers anys 
seran claus per desenvolupar totes aquestes potencialitats, però ja des d’aquesta 
legislatura els socialistes hem treballat perquè el creixement econòmic no oblidés 
aquells valors que ens identifiquen: la igualtat d’oportunitats i de drets, la justícia 
social, la llibertat i  la solidaritat. 
 
Tot i les dificultats, no podem oblidar que en aquests 4 anys s’han aturat 
actuacions contra el territori com el transvasament de l’Ebre, s’han dignificat les 
pensions, s’ha ampliat l’Estat del Benestar donant cobertura a aquells que 
necessiten més atenció, s’ha augmentat el salari mínim per a tothom, s’ha reduït 
la pressió fiscal a les classes mitges i populars, ha crescut substancialment la 
despesa en educació, s’han ampliat les ajudes a les parelles amb fills, s’ha igualat 
en drets a molts ciutadans i ciutadanes que no els podien exercir tant a l’hora de 
casar-se com de gaudir de la paternitat, s’han afirmat les bases per lluitar contra 
la discriminació de gènere, s’ha normalitzat la situació d’aquelles persones 
immigrants que ja vivien al nostre país, s’ha apostat clarament per la 
modernització del país i s’ha dialogat per crear un marc favorable per al procés de 
pau, frustrat, una vegada més, per la banda terrorista ETA.   
 
Els qui vam votar per Zapatero volíem que el seu govern fes una aposta per una 
millora de la qualitat democràtica basada en reforçar les institucions; que 
recuperéssim el camí de l’Espanya Plural; que l’ampliació dels drets de la 
ciutadania fos una prioritat del Govern; que es demostrés que la defensa del 
creixement econòmic és compatible amb la redistribució i la sostenibilitat; i que 
en l’esfera internacional, el nostre país retornés a una política exterior basada en 
el multilateralisme i el compliment del dret internacional. 
 
Entre 2004 i 2008 el Govern socialista ha convertit bona part dels nostres 
compromisos en realitat a través d’una acció política fonamentada en el diàleg,  el 
respecte a la pluralitat, l’impuls de la convivència, la redistribució social del 
creixement econòmic i la sostenibilitat. 
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més qualitat democràtica 
 
La salut d’una democràcia es mesura per la fortalesa de les seves 
institucions, per la millora del funcionament del sistema judicial, pel 
comportament ètic dels seus alts càrrecs, per la transparència de la 
informació pública, i per la proximitat de l’administració al ciutadà. I 
ningú pot negar que avui la salut de la nostra democràcia és 
substancialment millor que l’any 2004. 
 
 
institucions públiques 
Quatre anys de Govern Socialista han estat suficients per demostrar que en 
aquest nou cicle polític, liderat per Zapatero, hem apostat de manera clara per la 
millora de la qualitat democràtica. Enlloc de la centralització i el reforçament del 
paper de l’executiu, que es va dur a terme en l’anterior Govern, en l’actual 
legislatura s’ha retornat el protagonisme a aquells que són els principals actors 
polítics de la democràcia representativa: el Poble i el Parlament.  
 
La Constitució reconeix al titular de la sobirania, el poble, el dret a la participació 
directa en l’elaboració de normes per mitjà de la Iniciativa Legislativa Popular. La 
regulació d’aquesta figura no havia canviat en els darrers 20 anys i calia reformar-
la per tal de facilitar-ne els seus tràmits i d’adaptar-la a les noves tecnologies. 
Amb l’actual reforma s’estableixen més clarament les etapes que ha de seguir la 
iniciativa popular, i se’n facilita la recollida de signatures permetent la via 
electrònica. 
 
En un sistema parlamentari com el nostre, el grau de fortalesa de les institucions 
ve donat pel lloc que ocupen les seves institucions deliberatives, representants 
màximes del diàleg i del consens democràtics. Unes institucions que ofereixen un 
espai per al debat lliure de les idees, i que asseguren tant l’estabilitat del sistema 
democràtic com l’equilibri dels seus poders públics. 
 
Aquest anhel de diàleg i estabilitat és el que ha inspirat les mesures que l’executiu 
de Zapatero ha impulsat per tal de retornar al Congrés i al Senat el paper central 
que aquests òrgans han de jugar en una democràcia moderna. Mesures que no 
només han donat lloc a lleis, sinó també a pràctiques polítiques del Govern en la 
seva relació amb les Corts Generals.   
 
Així doncs, és gràcies a aquesta aposta per la millora democràtica que hem 
aconseguit que s’aprovi la llei que atorga al Congrés dels Diputats la potestat 
d’autoritzar l’enviament de tropes a l’estranger, o que el president del Govern hagi 
comparegut en 100 ocasions més davant del Congrés que el Govern anterior del 
PP. Una millora democràtica que també ha arribat al Senat, que ha recobrat tant 
el seu paper de cambra de representació territorial, amb la celebració del debat 
sobre l’Estat de les Autonomies, com de supervisió del poder executiu, per mitjà 
de les sessions de control mensuals al govern i sobre el programa d’investidura. 
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Els partits polítics són els instrument fonamentals de participació política amb els 
que vam decidir dotar-nos l’any 1978 per traslladar la voluntat popular a les 
cambres de representació. Des de fa més de 20 anys el debat sobre el 
finançament dels partits ha format part dels temes que calia resoldre per la 
millora de la democràcia.  
 
En aquesta legislatura hem tirat endavant una llei orgànica que  assegura la 
transparència i el control dels recursos. Amb l’actual llei es vigila els recursos dels 
partits per mitjà d’auditories públiques, es limita i registra la procedència de les 
aportacions privades, i es preveuen les sancions a aplicar en cas d’irregularitats en 
el finançament.    
 
  
justícia 
El bon funcionament de la Justícia, i el respecte a les seves actuacions i 
autonomia dels poders executiu i legislatiu, són bàsiques per assegurar la qualitat 
de la democràcia. Tot i que el Partit Popular n’ha qüestionat i estancat el 
funcionament d’alguns dels seus òrgans, en aquests 4 anys els socialistes hem  
tirat endavant una reforma de l’Estatut del Ministeri Fiscal, hem ampliat el 
nombre de jutges i fiscals, i hem respectat escrupolosament les seves actuacions. 
 
La reforma de l’Estatut del Ministeri Fiscal, impulsada pel Govern, ha millorat la 
seva autonomia i la seva especialització; ha modernitzat la institució i introduït 
canvis en la carrera fiscal; i l’ha reorganitzada territorialment amb la creació de la 
figura del Fiscal Superior de la Comunitat Autònoma, amb la creació de la Junta 
de Fiscals Superiors de les Comunitats Autònomes, i impulsant canvis 
organitzatius a nivell provincial.     
 
La millora de la Justícia passa per proveir-la de més i millors recursos. En aquest 
sentit, en aquesta legislatura s’han creat més de 1.000 places de jutges i fiscals; 
s’han creat els primers 83 jutjats exclusius per casos de violència de gènere; i en 
el bienni 2006-2008 s’han invertit 88 milions d’euros en la construcció de nous 
edificis judicials i 36 milions més per a la rehabilitació, reforma dels existents, i 
adquisició d’equipaments.  
 
La manera de millorar la valoració de la ciutadania sobre l’Administració de 
Justícia és respectant-ne les seves competències i les seves decisions. La 
utilització partidària de la Justícia no només fa mal al prestigi d’aquesta institució 
sinó que, posant en dubte al garant del compliment de la legalitat, es posa en 
entredit el funcionament de tot el sistema institucional. Els socialistes sempre 
hem respectat els processos judicials i les seves decisions, mentre que el Partit 
Popular ha estat bloquejant la renovació del Consell General del Poder Judicial i 
contradient la sentencia judicial sobre l’atemptat de l’11-M amb finalitats 
polítiques.  
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alts càrrecs de l’administració 
El sistema representatiu se sustenta sobre la confiança dels ciutadans en la 
imparcialitat i independència dels seus representants i dels alts càrrecs de 
l’Administració. Aquells que tenen més responsabilitats han d’actuar amb més 
transparència. Per ampliar aquesta confiança i la transparència, des de l’Executiu 
hem impulsat un programa d’actuacions pel bon Govern.    
 
Les mesures concretes d’aquest pla d’actuacions han estat la redacció del Codi de 
Bon Govern, que recull els principis ètics i de conducta dels alts càrrecs;  
l’aprovació de la Llei de regulació de conflicte d’interessos dels membres del 
govern i alts càrrecs de l’administració, que estableix el principi de dedicació 
exclusiva dels alts càrrecs, la supressió de les dietes d’aquests quan representen a 
l’Estat en els Consells d’Administració d’empreses, que reforça tant el control 
sobre el patrimoni dels mateixos alts càrrecs i els seus familiars directes, i que 
enforteix el règim de sancions; i la creació d’una Oficina de Conflictes d’Interessos, 
que vol esdevenir un observatori del compliment de la Llei i que gaudeix 
d’autonomia per desenvolupar la seva tasca. 
 
 
informació pública 
Avui en dia ningú posa en dubte la necessitat que l’Estat disposi d’uns instruments 
d’informació i d’uns mitjans de comunicació de titularitat pública. Uns instruments 
que permetin saber l’opinió dels ciutadans, i uns mitjans de comunicació que es 
regeixin per un criteri de servei públic i tinguin com a objectiu contribuir a la 
formació d’una opinió pública informada.  
 
La qualitat de la democràcia es veu perjudicada quan aquests instruments 
d’informació s’utilitzen d’una manera partidista, amb la intenció de tenir 
informació privilegiada o de disposar d’instruments de propaganda del govern de 
torn. En el primer Govern Zapatero s’han aprovat mesures per tal de dotar les 
Corts d’instruments de control que n’evitin un ús indegut de la informació per part 
de l’executiu. 
 
En aquesta legislatura hem impulsat diverses lleis i hem consolidat certes 
pràctiques que asseguren la independència i el control de la informació. En són un 
exemple la Llei de radio i televisió estatals que garanteix la independència del 
Consell d’Administració de la Corporació RTVE, establint que l’elecció dels seus 
membres correspon a les Corts Generals; la Llei de publicitat i comunicació 
institucional que acaba amb la possibilitat que els governs utilitzin els mitjans 
públics de comunicació per la promoció partidista; o la creació d’un calendari de 
publicació de dades d’interès públic i d’informació estadística.   
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proximitat de l’administració 
Els governs socialistes han estat els responsables de la millora i la innovació del 
país en les darreres dècades. Una innovació basada en la millora de la qualitat de 
vida i en la necessitat de treballar per oferir més oportunitats per a tothom, en 
especial a aquells amb més dificultats.  
 
En l’actualitat les tecnologies de la informació ofereixen nous canals de 
comunicació, de gestió i de coordinació, i l’administració pública no es pot quedar 
enrera. Noves tecnologies que permeten l’intercanvi d’informació entre 
administracions, que acaben amb les clàssiques finestretes obertes en horaris 
d’oficina, i que afavoreixen l’accés a tots els ciutadans sigui quin sigui el seu 
domicili.  
 
En aquest context, només un Govern amb sensibilitat social, passió per la igualtat 
d’oportunitats i innovador podia tirar endavant una Llei que permetés als 
ciutadans accedir als serveis públics per mitjans electrònics. Unes administracions 
connectades entre elles i accessibles les 24 hores del dia des de qualsevol punt 
del món. 
 
La connexió de les diferents administracions suposarà que, a diferència del que 
passa avui, en l’any 2010 els ciutadans estaran exempts d’aportar una còpia dels 
documents o informacions que ja estiguin en mans de qualsevol administració 
pública. Només n’hauran d’autoritzar el seu accés.  
 
La seguretat és un element crucial per la protecció de les dades dels ciutadans i 
per assegurar el triomf d’aquesta modernització. Per respondre a aquesta 
necessitat s’ha creat el DNI electrònic, del qual ja se n’han expedit més de dos 
milions aquest 2007 i que s’ampliarà a tots els ciutadans en els propers anys.  
 
Finalment, calia un esforç continuat per aconseguir que aquelles persones i 
empreses que encara no fan ús de la Societat de la Informació tinguin 
l’oportunitat de gaudir d’aquestes millores tecnològiques. El Plan Avanza és una 
aposta del govern per aconseguir que l’any 2010 a Espanya s’hagi estès l’ús de la 
Societat de la Informació a nivells europeus. S’invertiran 5.700 milions d’euros en 
cinc anys per aconseguir aquest objectiu.   
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més informació
 
 
 
>institucions públiques 
 
Llei Orgànica 4/2006, de 26 de maig, de modificació de la Llei Orgànica 3/1984, de 26 de
març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. BOE: Núm. 126 de 27/05/2006 
 
Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre el finançament dels partits polítics. BOE: Núm. 160
de 05/07/2007 
 
 
 
>justícia 

Llei 14/2003, de 26 de maig, de modificació de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la
que es regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal. BOE: Núm. 126 de 27/5/2003 

 
 
>alts càrrecs de l’administració 
 
Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i
dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat. BOE: Núm. 86 de 11/04/2006 
 
Oficina de Conflictes d’Interessos  
http://www.map.es/ministerio/organigrama/secretaria_general/inspeccion/oficina_conflictos.html 
 
 
 
>informació pública 
 
Llei 29/2005, de 29 de desembre, de Publicitat i Comunicació Institucional. BOE: Núm. 312 de
30/12/2005 
 
Llei 17/2006, de 5 de juny, de la radio i la televisió de titularitat estatal. BOE: Núm. 134 de
06/06/2006 
 
 
 
>proximitat de l’administració 
 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. BOE: Núm.
150 de 23/06/2007 
 
 
Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’Agències estatals per la millora dels serveis públics. BOE: Núm.
171 de 19/07/2006 
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cap a l’Espanya Federal 
 
El nou cicle polític, iniciat pel Govern Socialista, es caracteritza per la 
l’impuls de l’Espanya Plural, a diferència del model centralista que 
defensava el govern del PP.  
 
 
El model que es va consensuar ara fa 30 anys, es basa en un Estat que aposta per 
la cohesió des del respecte a la pluralitat, per una Espanya com a nació de 
nacions. Un model d’Estat que vol que Catalunya sigui forta perquè això enforteix 
el conjunt, i on les autonomies tenen alts nivells d’autogovern. En aquest model el 
centre garanteix i promou la pluralitat lingüística, cultural i institucional de les 
parts, al temps que les parts defensen i participen en el consens del conjunt. Un 
model que avui només defensem amb convicció els socialistes. 
 
En finalitzar l’actual legislatura podem dir que s’han donat els passos en l’avenç 
desenvolupament federal de l’Espanya Plural, en el reconeixement internacional 
d’aquest genuí model d’Estat que representa Espanya, en la defensa i promoció 
de la llengua catalana, i en el reforçament del poder local. 
 
 
Impuls  federal 
Els primers 4 anys del govern de Zapatero han fet avançar el conjunt cap a aquest 
model federal. No s’ha pogut fer tot allò que es volia a causa del rebuig constant 
del Partit Popular d’avançar en l’Espanya Plural, però malgrat tot s’ha engegat un 
procediment de reforma de la Constitució, s’han aturat actuacions que 
enfrontaven les comunitats entre elles, s’han recuperat vells instruments de 
cooperació de les autonomies i s’han aprovat 6 nous estatuts d’autonomia. 
 
Els socialistes ens vam comprometre a plantejar una reforma de la Constitució en 
4 punts: l’eliminació de la discriminació de gènere en la successió a la corona, 
incloure la pertinença d’Espanya a la Unió Europea, consolidar el model de 
l’Espanya de les Autonomies amb la inclusió del nom de les Comunitats 
Autònomes i amb la reforma del Senat per convertir-lo en la cambra de 
representació territorial. Tot i que es van fer els primers passos per dur a terme 
aquestes reformes, demanant el corresponent informe al Consell d’Estat, el procés 
està aturat per la manca de suport parlamentari del Partit Popular.  
 
L’esperit del model autonòmic és el de col·laboració i consens, i no el d’imposició i 
enfrontament que practicava el Govern anterior. Per aquesta raó el Govern 
Socialista va aturar el transvasament de l’Ebre que, sense voler trobar una solució  
a les mancances d’aigua que pateixen cada cop més autonomies, traslladava el 
problema d’aquelles autonomies amigues cap a aquelles que no estaven 
governades pel partit del Govern Central. L’actual PHN reconeix aquests 
problemes d’aigua però proposa mesures que beneficien a tots els territoris i que 
estan en línia amb les recomanacions de la Unió Europea. 
 
El model autonòmic, al temps que reforça l’autogovern dels territoris, necessita 
tenir instruments de cooperació potents que permetin la diversitat al temps que 
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es dóna coherència al conjunt. És amb aquesta intenció que el Govern Socialista 
ha creat la Conferència de Presidents, que ja s’ha reunit 3 cops en aquesta 
legislatura, per pactar temes que afecten a totes les comunitats com ara la 
política d’aigua, la d’immigració, l’acord pel finançament de la sanitat o l’acord 
sobre I+D+i. Un impuls a l’Espanya Plural que es completa amb la recuperació del 
Debat de l’Estat de les Autonomies a la cambra alta per tal d’avançar, tot i la 
impossibilitat actual de la reforma de la Constitució, cap a un Senat que funcioni 
com a cambra de representació territorial.  
 
Avui Catalunya té més instruments per a l’autogovern i és més forta tant dins de 
l’Estat com a nivell europeu. A Catalunya aquest nou impuls s’ha concretat en 
l’aprovació d’un nou Estatut, ratificat pel poble català l’any 2006, que ha recollit 
tant aquelles competències que fins ara no estaven ben delimitades com noves 
competències que no es gaudien amb l’Estatut anterior. En la primera legislatura 
de Zapatero, i amb Pasqual Maragall com a President de la Generalitat,  
Catalunya s’ha dotat de l’Estatut amb més competències, més finançament i més 
reconeixement nacional de la història.  
 
 
reconeixement internacional 
Per preservar la diversitat de l’Estat cal, no només reconèixer-la dins del propi país, 
sinó explicar-la i fer-la evident a l’exterior. És per això que amb l’actual govern s’ha 
obert la participació de les Comunitats Autònomes en les delegacions de l’Estat 
que han de tractar aquells temes que les afecten directament. 
 
A nivell europeu, Catalunya ha participat com a membre de ple dret en la 
delegació de l’Estat al Consell de la Unió Europea per defensar els nostres 
interessos, i el President de la Generalitat ha participat en les cimeres 
transfrontereres que s’han celebrat amb França des de l’any 2005. 
 
 
llengua 
La subsistència d’una llengua està supeditada al seu reconeixement legal, al seu 
ús a nivell oficial i quotidià i, en aquests moment històric, al seu reconeixement a 
nivell internacional. El reconeixement legal del català ja està assegurat gràcies a 
la cooficialitat que li atorga l’Estatut de Catalunya, i al fet que la Constitució recull 
l’obligació del respecte i protecció de la diversitat lingüística per part de l’Estat, 
que s’ha reforçat amb la creació del Consell de Llengües Oficials. Des de 
Catalunya sabem, però, que encara queda molta feina a fer pel que fa al seu ús i 
reconeixement internacionals.   
 
El Govern Socialista és conscient que sense el seu ús quotidià, les llengües 
s’acaben allunyant tant de la seva base social que corren el perill de desaparèixer. 
Per assegurar que els ciutadans puguin dirigir-se a l’Administració General de 
l'Estat en la seva llengua, en aquells territoris on hi ha més d'una llengua oficial, 
s’ha creat el Consell de les Llengües Oficials que té com a funció coordinar els 
diferents ministeris i departaments de l’Administració General de l'Estat en aquest 
tema. 
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En l’àmbit internacional, ja s’han donat els primers passos en el reconeixement 
del català, amb la modificació que el govern ha impulsat del Reglament d’usos 
lingüístics de la UE que permet l’ús del català en les seves institucions; i el 
president Montilla ha estat el primer ministre espanyol que ha parlat en català en 
una reunió de ministres europeus. Aquest reconeixement encara no suposa 
l’oficialitat del català a Europa, però és un pas molt important pel reconeixement 
de la llengua catalana a nivell internacional. Com també ho és la creació del 
domini .CAT que visualitza a nivell internacional, en un àmbit tant important com 
és avui en dia Internet, l’existència del domini lingüístic català. 
 
 
ajuntaments 
L’Administració Local és l’administració de referència per la majoria dels 
ciutadans. La seva proximitat al ciutadà fa que se li demani resposta tant en 
aquells temes que els correspon, com en aquells que no formen part de les seves 
competències. El Govern del Partit Popular no va demostrar cap sensibilitat a 
aquesta realitat i va deixar a molts dels ajuntaments en situació de crisi financera. 
 
Conscients d’aquesta situació difícil pels municipis, en aquesta legislatura se’ls ha 
compensat amb 120 milions d’euros per la desaparició de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques, en els pressupostos de 2007 s’ha creat un fons de 40 milions 
d’euros pels Ajuntaments de menys de 2.000 habitants, i s’ha augmentat el 
finançament de les entitats locals en un 30%. En el cas de Barcelona, amb 
l’aprovació de la seva Carta Municipal, l’Estat ha volgut fer explícit el 
reconeixement de la singularitat de la capital de Catalunya. 
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més informació
 
 
 
>procés federal 
 
Informe del Consell d’Estat sobre la reforma de la Constitució 
http://www.consejo-estado.es/ 
 
Reial Decret Llei 2/2004, de 18 de juny, per el que es modifica la Llei 10/2001, de 5 de juliol,
del Pla Hidrològic Nacional. BOE: Núm. 148, de 19/06/2004 
 
Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. BOE:
Núm. 172 de 20/07/2006 
 
 
 
>llengua 
 
Reial Decret 905/2007, de 6 de juliol, pel que es crea el Consell de les Llengües Oficials en
l’Administració General de l’Estat i l’Oficina per a les Llengües Oficials. BOE: Núm. 172 de
19/7/2007 
 
 
 
>ajuntaments 
 
Pressupostos Generals de l’Estat 
http://www.mineco.es/Portal/Areas+Tematicas/Presupuestos+Generales+del+Estado/ 
 
Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona.
BOE: Núm. 62 de 14/03/2006 
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més igualtat i més drets per a la 
ciutadania 

 
La igualtat  és un dels valors fonamentals del socialisme, i en aquests 
4 anys hem impulsat, des del Govern, millores socials que han fet del 
nostre país una referència, tant en la lluita contra la discriminació com 
en la defensa i extensió dels drets civils dels ciutadans. En els temes 
d’igualtat, l’esforç s’ha centrat en la lluita contra la discriminació de 
gènere i en la lluita per la igualtat entre generacions; sense oblidar 
l’ampliació dels drets civils d’aquelles persones que en tenien menys, i 
la garantia del seu exercici per a tothom. Igualtat de gènere, igualtat 
entre generacions, i igualtat de drets per a tots els ciutadans i 
ciutadanes. 
 
 
igualtat de gènere 
El debat sobre la igualtat de gènere ve de lluny. Tot i els triomfs aconseguits en les 
darreres dècades, gràcies principalment a la reivindicació continuada i a la feina 
pacient duta a terme per individus i per organitzacions socials, les mesures legals i 
simbòliques per institucionalitzar aquest anhel d’igualtat han trigat massa anys. 
L’any 2004 es presentava una candidatura, la socialista, que prometia donar 
passos clars, tant a nivell legal com a nivell pràctic, cap a  aquesta igualtat entre 
gèneres.   
 
Al final de la legislatura podem assegurar que hem començat a caminar en bona 
direcció, si bé encara falta molt camí a recórrer. En aquests 4 anys s’han assentat 
les bases perquè desapareguin moltes de les circumstàncies que avui segueixen 
discriminant a les dones en el treball, en l’àmbit de les responsabilitats públiques i 
en la conciliació de la vida familiar i professional. Uns ciments tant a nivell legal, 
com a nivell simbòlic i pràctic.  
 
La Llei d’Igualtat Efectiva i la Llei contra la Violència de Gènere són dos pilars 
bàsics per la lluita per la igualtat. Són crucials perquè fan avançar la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones com un dret legal, i per tant exigible; i perquè 
no deixen marge a la interpretació o a la disculpa d’aquelles situacions d’abusos 
físics o psicològics per raó de gènere.    
 
Aquesta aposta ferma per la igualtat no només ha tingut fruits a nivell legal, sinó 
que des d’un primer moment Rodríguez Zapatero fa visible aquesta aposta 
formant el primer govern paritari de la nostra història, que compta amb la primera 
vicepresidenta de la democràcia.  
 
A més de les lleis, en aquesta legislatura s’han adoptat iniciatives, com el Pla 
Concilia, que permeten el teletreball i la flexibilització horària als funcionaris o 
mesures transversals per a promocionar la participació de les dones en àmbits 
com el de la investigació, el laboral, l’esportiu, el sanitari i la conciliació de vida 
laboral i personal. 
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igualtat entre generacions 
Els socialistes sempre hem treballat perquè que cap generació es quedi fóra del 
creixement del país. Un creixement econòmic i unes polítiques socialdemòcrates 
de les que hem gaudit en les darreres dècades, i que han millorat la qualitat de 
vida i el benestar dels ciutadans. Un creixement, uns serveis públics i un benestar 
que han permès augmentar l’esperança de vida dels nostres ciutadans fins més 
enllà dels 80 anys. Aquest allargament de la vida ofereix més oportunitats a la 
població, al temps que genera noves necessitats i demana de l’Administració 
noves atencions. Per respondre a aquestes noves demandes, el Govern Socialista 
ha posat les bases pel desplegament del quart pilar del benestar. Un nou pilar que 
donarà cobertura a totes aquelles persones que necessiten una atenció 
continuada i a les seves famílies.   
 
Amb l’aprovació de la Llei per l’Autonomia Personal, coneguda amb el nom de Llei 
de la Dependència, s’amplia de manera significativa les prestacions del nostre 
Estat del Benestar. Aquest 4t pilar, que se suma a l’Educació, la Sanitat i la 
Seguretat Social, assegura l’atenció d’aquelles persones que, per trobar-se en 
situació d’especial vulnerabilitat, necessiten suport per desenvolupar les activitats 
essencials de la vida diària, aconseguir una major autonomia personal i poder 
exercir plenament els seus drets de ciutadania. 
 
L’ampliació de l’Estat del Benestar és una tasca complexa, costosa i lenta. 
L’experiència del passat més recent ens ensenya que en un tema d’aquesta 
transcendència, on la sensibilitat i número de beneficiaris és tan gran, cal 
consolidar cada fase abans de passar a la següent. El desplegament del nou 
sistema d’assistència es farà en 5 fases. L’actual donarà resposta a les 
necessitats d’aquelles persones amb un grau de Gran Dependència, i es preveu 
donar cobertura a tota la població dependent l’any 2015. A Catalunya aquest nou 
servei atendrà, en la seva fase final, a més de 230.000 persones dependents i a 
les seves famílies. 
 
Com ja hem comentat, pels socialistes el creixement econòmic no és un objectiu 
en si mateix si no va acompanyat d’una política progressista que en redistribueixi 
la riquesa. És per això que en aquesta legislatura s’han revisat les pensions i la 
fiscalitat d’aquells ciutadans que ja estan jubilats. 
 
En concret, 60.000 catalans amb pensions no contributives s’han vist beneficiats 
per un creixement anual de les seves pensions superior a l’IPC; 275.000 catalans 
amb pensions mínimes han vist com, en només 4 anys, les seves pensions han 
pujat un 25%; i per aquells pensionistes amb un cònjuge al seu càrrec, l’increment 
ha estat d’un 33%. Aquesta ha estat, també, la legislatura que ha fet compatible 
el SOVI amb la pensió de viduïtat.  
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extensió dels drets civils 
Una societat madura i moderna com la nostra, sap que és de justícia que no 
només siguem iguals davant de les responsabilitats, sinó que també ho puguem  
ser a l’hora de gaudir dels drets que protegeix la Constitució. No totes les opcions 
polítiques defensen aquesta justícia, quan s’oposen a que tots els ciutadans 
puguem gaudir dels mateixos drets civils. 
 
L’actual Govern ha respost a aquest desig compartit fent les reformes necessàries 
per assegurar que els pares puguin gaudir de la paternitat, que les persones del 
mateix sexe puguin contraure matrimoni sense discriminació per la seva 
orientació sexual, que les persones amb capacitat auditiva limitada puguin 
desenvolupar una vida plena, i que aquells que van patir persecució i violència 
durant la Guerra Civil i la Dictadura puguin rebre el reconeixement i les 
compensacions que els correspongui. 
 
La cura d’un fill és una tasca que correspon tant a homes com a dones. Tot i que 
els valors socials ja havien fet un pas endavant valorant el paper dels homes en la 
cura i educació dels fills, la legalitat encara no responia a aquesta realitat. La Llei 
d’Igualtat Efectiva recull aquesta sensibilitat, i la modificació de l’Estatut dels 
Treballadors assegura el dret a la paternitat. 
 
La modificació de l’Estatut dels Treballadors incorpora el permís de paternitat que 
tindrà una duració mínima de 15 dies. Només a Catalunya, primera Comunitat en 
número de permisos de paternitat demanats, 22.843 homes ja han fet efectiu 
aquest dret en els primers 7 mesos d’aquest nou dret.  
 
El matrimoni civil és l’acte públic pel qual dues persones comparteixen amb la 
resta de la societat el seu compromís a viure en comú. Fins ara aquest dret estava 
reconegut només a aquelles unions entre persones de diferent sexe. Amb la 
modificació del Codi Civil s’ha permès que persones del mateix sexe gaudeixin del 
mateix dret a contraure matrimoni que la resta de ciutadans i ciutadanes. 
 
Hi ha diferents maneres de rebre la informació, i no tots els ciutadans utilitzem els 
mateixos. Davant d’aquesta situació, és un deure dels poders públics prendre 
aquelles mesures que calgui per a garantir que tots els ciutadans puguem accedir 
al coneixement, la informació i la comunicació en igualtat de condicions.  Per això 
en aquesta legislatura s’ha aprovat la Llei de la Llengua de Signes i Mitjans de 
Suport a la Comunicació Oral, una reivindicació antiga d’una part dels nostres 
ciutadans, i que incorpora el reconeixement específic a la llengua de signes 
catalana.  
 
La Guerra Civil va enfrontar els ciutadans espanyols en la pitjor guerra que ha patit 
el nostre país durant la història contemporània. Aquest conflicte bèl·lic va deixar 
ferides que encara no estan tancades i que demanen accions col·lectives per tal 
de poder-les superar. El Govern ha intentat obrir un debat que, per la seva 
sensibilitat, trigarà en donar els seus fruits, però que ja ha fet els primers passos 
per restituir a aquells qui van patir la Guerra en primera persona.  
 
Aquest camí s’inicia amb la llei coneguda amb el nom de Llei dels nens de la 
guerra, gràcies a la qual es reconeix una prestació econòmica a aquells ciutadans 
espanyols desplaçats a l’estranger, quan eren menors d’edat, com a conseqüència 
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de la Guerra Civil; amb la Llei per la que es reconeixen i amplien els drets i 
s’estableixen mesures en favor dels qui patiren persecució o violència durant la 
Guerra Civil i la Dictadura, coneguda com Llei de la Memòria Històrica, que suposa 
una veritable llei a favor de les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura franquista;  
amb la Llei de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats 
amb motiu de la Guerra Civil per les tropes franquistes, o amb la Llei de Restitució 
o Compensació als Partits Polítics de Béns i Drets confiscats en aplicació de la 
normativa sobre responsabilitats polítiques del període 1936-1939; 



 

 

16

més informació
>igualtat de gènere 
 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. BOE: Núm.
71 de 23/03/2007 
 
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere BOE: Núm. 313 de 29/12/2004 
 
Llei 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualtat de l’home i la dona en l’ordre de successió dels
títols nobiliaris. BOE: Núm.: 260 de 31/10/2006 
 
Pla Concilia 
http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/concilia.html 
 
>igualtat entre generacions 
 
Pressupostos Generals de l’Estat 
http://www.mineco.es/Portal/Areas+Tematicas/Presupuestos+Generales+del+Estado/ 
 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de dependència. BOE: Núm. 299 de 15/12/2006 
 
Llei 4/2005, de 22 d’abril, sobre efectes en las pensiones no contributives dels complements
atorgades per les Comunitats Autònomes. BOE: Núm. 97 de 23/04/2005 

 
Llei 8/2005, de 6 de juny, per a compatibilitzar les pensions d’invalidesa en la seva modalitat
no contributiva amb el treball remunerat. BOE: Núm.: 135 de 07/06/2005 

 
Llei 9/2005, de 6 de juny, per a compatibilitzar les pensions de l’Assegurança Obligatòria de
Vellesa i Invalidesa (SOVI) amb les pensions de viduïtat del sistema de la Seguretat Social.
BOE: Núm.: 135 de 07/06/2005 

 
Llei 14/2005, de 1 de juliol, sobre les clàusules dels Convenis Col·lectius que es refereixen al
compliment de l’edat ordinària de jubilació. BOE: Núm.: 157 de 02/07/2005 
 
>extensió de drets civils 
 
Llei 13/2005, de 1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure
matrimoni. BOE. Núm.: 157 de 02/07/2005 

Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la que es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es
regulen els medis de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat
auditiva i sordcegues. BOE: Núm. 255 de 24/10/2007 

Llei 3/2005, de 18 de març, per la que es reconeix una prestació econòmica als ciutadans
d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, durant la seva minoria d’edat, com a conseqüència
de la Guerra Civil, i que desenvoluparen la major part de la seva vida fóra del territori nacional.
BOE: Núm. 68 de 21/03/2005 

Llei 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents
confiscats en motiu de la Guerra Civil custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i
de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica. BOE: Núm. 276 de 18/11/2005 

Llei 43/1998, de 15 de desembre, de Restitució o Compensació als Partits Polítics de Béns i
Drets confiscats en aplicació de la normativa sobre responsabilitats polítiques del període
1936-1939.  BOE: Núm. 92 de 17/4/1999 
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progrés econòmic i avenç social 
 
Des dels Pactes de la Moncloa de l’any 1977, el nostre país ha hagut 
d’afrontar canvis estructurals molt importants i molt complexes, però 
necessaris per a garantir el progrés econòmic. Des dels governs 
socialistes sempre s’ha treballat per adoptar aquelles mesures 
necessàries amb decisió, ajudant a aquells qui en patien els efectes 
directament.   
 
Sortosament, aquelles mesures i aquells esforços col·lectius són els que fan que 
avui el nostre país estigui creixent per sobre de la mitjana europea, els que han 
permès acabar amb les taxes d’atur estructural que patíem fins fa poc i els que 
han posat les bases perquè els comptes públics gaudeixin del primer superàvit de 
la seva història moderna. Ara estem recollint els fruits dels esforços. 
 
Hem après del passat i sabem que per mantenir aquest creixement s’ha de seguir 
invertint en les persones, sanejar els comptes públics i augmentant la despesa en 
infraestructures. Tot això sense oblidar un dels objectius dels socialistes com és el 
de la solidaritat amb les generacions futures.    
 
   
creixement econòmic 
En els darrers anys l’economia espanyola creix a uns nivells superiors al 
creixement mig de la Zona Euro, i bastant per sobre de països com Japó o els 
Estats Units. Aquest creixement alt i continuat ha situat Espanya com la vuitena 
potencia econòmica del món, amb un PIB que supera ja el bilió d’euros.  
 
Catalunya contribueix a aquest creixement, ja que el PIB català previst per l’any 
2007 estarà al voltant del 3’7% respecte al de 2006. 
 
 
sostenibilitat 
El creixement econòmic no pot donar-se hipotecant el futur de la següent 
generació. És per això que en l’actual legislatura s’ha iniciat el canvi a un model 
de desenvolupament més sostenible, basat en la innovació i el coneixement, i 
l’eficiència en l’ús dels recursos naturals. 
 
L’aigua és un bé cada cop més escàs i preuat al nostre país. El nostre compromís 
electoral ara fa quatre anys va ser el d’aturar el transvasament de l’Ebre i impulsar 
una nova cultura de l’aigua. Tothom coneix la nostra oposició al projecte que volia 
dur a terme el Partit Popular amb el suport de CiU, i que hem impulsat el 
programa AGUA (Actuacions per la Gestió i l’Ús de l’Aigua) que ha suposat una 
inversió de 4.000 milions d’euros, als que s’han de sumar 1.200 milions més de 
fons europeus. Mesures que tenen com a objectiu optimitzar els recursos existents, 
generar nous recursos hídrics, reutilitzar aigües depurades, modernitzar els 
regadius i fomentar l’estalvi, i aprofitar les aigües subterrànies. Juntament amb 
aquestes actuacions s’ha aprovat, d’acord amb les Comunitats Autònomes, el 
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segon Pla Nacional de Qualitat de les aigües per a evitar o reduir la contaminació, 
i que suposa una inversió de 19.000 milions d’euros en els propers vuit anys. 
 
Les emissions de CO2 a l’atmosfera són la principal causa de l’escalfament global, 
però sembla que hi ha partits que encara no volen veure els problemes que això 
provoca. Processos com la desertització, l’augment de fenòmens meteorològics 
extrems, les sequeres, l’afecció als cultius i també a la salut i als ecosistemes, etc. 
en són les conseqüències més immediates. Ens trobem davant d’un problema 
global, però en el que cadascú ha d’actuar en el seu àmbit si es vol canviar 
aquesta dinàmica. El govern Zapatero ha posat l’acció contra el canvi climàtic en 
el nivell més alt de les seves prioritats,  i per això ha impulsat una política d’Estat i 
de lideratge internacional, en el marc de les NNUU i de la Unió Europea. La posada 
en marxa del mercat de drets d’emissió i l’aprovació de l’Estratègia Espanyola de 
Canvi Climàtic i energia Neta, amb el consens i la participació de totes les 
administracions, són fites importants. I els primers resultats d’aquesta aposta 
decidida els trobem en la reducció l’any 2006, per primera vegada, de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle; el fort creixement de l’energia eòlica; 
l’aprovació d’un pla de mesures urgents en diversos àmbits – edificació, R+D+i  
orientada a energies renovables; la utilització de biocombustibles; la regeneració 
de boscos; i el ferm compromís en el compliment del protocol de Kyoto, tot 
preservant la competitivitat i l’estabilitat econòmica i pressupostària. 
 
El nostre país segueix sent un dels països més dependents de l’exterior en el 
consum d’energia. El consum d’energia del nostre país ha crescut de manera 
continuada, per sobre del PIB,  fins a l’any 2006, el primer en que s’ha invertit 
aquesta relació. La dada és significativa ja que apunta a una millora en l’eficiència 
energètica que ha continuat durant el 2007, i que és un indicador de que cal 
seguir per aquest camí. Per tal de mantenir aquesta dinàmica, el Govern ha 
aprovat una revisió a l’alça del Pla d’energies renovables 2005-2010 i ha executat 
el Pla d’Acció per l’estalvi i l’eficiència energètica 2005-2007 (que el govern del 
Partit Popular havia redactat però no havia dotat de pressupost), i ha iniciat el Pla 
del període 2008-2012, que preveu l’estalvi de 87,9 tones equivalents de petroli i 
una reducció d’emissions de CO2 de 238 milions de tones.  
 
En aquesta legislatura s’ha reconegut que la sostenibilitat és un dret de tots, 
nostre i dels que han de venir. Per això s’han creat nous drets ambientals a la 
informació i a l’accés a la justícia en matèria de medi ambient; s’ha millorat els 
processos de participació ciutadana; s’ha creat la fiscalia pels delictes contra el 
medi ambient i la ordenació del territori; s’ha creat l’Observatori de la 
Sostenibilitat a Espanya; s’han renovat els processos d’avaluació ambiental dels 
plans i programes de qualsevol administració pública; i s’han aprovat estratègies 
per a la millora de l’ambient urbà, de la qualitat de l’aire i de la conservació de la 
biodiversitat. 
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ocupació 
El govern de Zapatero ha basat les seves polítiques d’ocupació en el diàleg amb 
tots els actors implicats, i ha tingut com a principal objectiu millorar les condicions 
laborals dels treballadors, tot i mantenint les expectatives de creixement de 
l’economia espanyola. 
 
Els fruits d’aquest diàleg amb els actors socials han estat els més de 20 acords 
signats en els darrers 4 anys. Acords que han permès situar el Salari Mínim 
Interprofessional en 600€ mensuals per l’any 2008 (un 23% més que en 2004); 
que a Espanya un milió i mig de contractes hagin passat de temporals a indefinits 
des de juliol de 2006; que la taxa d’atur a Catalunya baixés fins en el 6,8% en el 
tercer trimestre de 2007; i que s’hagi aprovat l’Estatut del Treballador Autònom, 
que assegura a aquests treballadors, per primer cop a la història, una protecció 
social similar als treballadors per compte aliena. Però, la dada més rellevant 
d’aquesta política és, sense dubte, la creació de 500.000 nous llocs de treball a 
Catalunya durant aquest quatre anys. 
 
 
ajudes a les famílies 
En aquests 4 anys de legislatura, el Govern Socialista ha impulsat mesures per 
ajudar a aquelles persones amb fills al seu càrrec a tirar endavant el seu projecte 
familiar. Actuacions que volen ajudar als que assumeixen la responsabilitat 
d’educar a un nen, ajudant a suportar la gran despesa econòmica que genera els 
primers anys de vida de l’infant, i visualitzant la importància i obligació que també 
tenen els pares en l’educació dels fills.  
 
Les ajudes directes de 2.500 euros pel naixement i per l’adopció d’un fill, que 
s’augmentaran a 3.500 euros en el cas de famílies monoparentals, nombroses o 
amb fills discapacitats; la possibilitat que els homes gaudeixin del primer permís 
de paternitat que ha existit a Espanya; la inclusió del servei d’atenció bucodental 
als menors d’entre 7 i 15 anys a la Sanitat Pública són realitats que ajudaran a les 
persones amb fills a poder gaudir d’aquesta nova responsabilitat.     
 
 
educació 
L’Educació és la millor manera d’assegurar que la gent no queda al marge 
d’aquest creixement econòmic, i la millor inversió per tal de mantenir els nivells de 
creixement actuals. Per tal d’actualitzar l’ensenyament i respondre a les noves 
demandes socials i laborals, es va haver d’impulsar la reforma del marc legal 
educatiu; al temps que s’han augmentat els seus recursos, el número de beques a 
l’estudi, i d’ajuts a la mobilitat. 
 
La Llei Orgànica d’Educació (LOE) és una aposta per l’extensió de l’educació, per la 
seva qualitat, per la igualtat i per la renovació dels seus continguts; amb l’objectiu 
de formar als joves per tal que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats. 
Per tal d’assegurar la implantació d’aquesta reforma, es destinaran 7.000 milions 
d’euros en 4 anys (2006-2010), el 60% aportats per l’Estat. La Llei impulsa 
l’increment progressiu de l’oferta pública de places pels infants de 0-3 anys, i 
assegura la gratuïtat i les places en l’ensenyament obligatori dels 3 als 6 anys.  
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La creació d’un Espai Europeu d’Educació Superior, conegut amb el nom de procés 
de Bolonya, obliga a la reforma dels estudis universitaris per tal d’homologar-los 
als estàndards europeus. Aquest nou espai facilitarà la mobilitat dels estudiants 
universitaris arreu d’Europa, fomentarà la millora de la qualitat educativa i 
ampliarà les oportunitats laborals dels nostres joves. Aquesta millora de la 
qualitat s’ha reforçat amb l’aprovació de la Llei Orgànica d’Universitats que 
suposa un impuls a la investigació universitària i a la seva adequació al sistema 
productiu.  
 
Per tal de fer realitat aquesta millora de la qualitat educativa, per l’any 2008 
s’incrementarà substancialment el pressupost en educació, tant en despesa total 
com en beques d’ajuda a l’estudi i mobilitat. El pressupost d’Educació per l’any 
2008 suposarà un increment d’un 85,7% respecte el de l’any 2004; ja en el curs 
2006-2007 més de 32.000 catalans han gaudit d’una beca, i el nombre 
augmentarà per aquest curs; i el pressupost en beques a la mobilitat, que era de 
4,6 milions des de l’any 2001, augmentarà fins a 60 milions l’any 2008. 
 
 
habitatge 
L’arribada del Govern socialista ha suposat un canvi de rumb respecte al model 
del “tot urbanitzable” i la inacció que va caracteritzar als governs del Partit Popular 
en matèria d’habitatge. Un model, el del Partit Popular, que va tenir la seva 
màxima expressió en la Llei del Sòl aprovada l’any 1998, que va provocar en el 
període 1998-2004 un encariment del Sòl del 500% i un increment del preu de 
l’habitatge del 150%.  Tot això, mentre la construcció d’habitatge protegit queia a 
mínims històrics. Per invertir aquesta tendència, el Govern ha més que duplicat els 
recursos destinats a polítiques d’habitatge, ha impulsat la construcció 
d’habitatges protegits, ha posat en marxa un pla d’habitatge universitari, i ha 
aprovat recentment un pla de suport a l’emancipació dels joves i d’impuls al 
mercat de lloguer. 
 
Entre el pla de xoc de 2004 i el Pla d’Habitatge 2005-2008, aprovat pel Govern 
Socialista, en aquests 4 anys s’hauran destinat gairebé 8.000 milions d’euros per 
facilitar a les famílies l’accés a l’habitatge. Aquest canvi en les polítiques ha fet 
que en el darrer any s’hagin iniciant en el conjunt de l’Estat uns 100.000 
habitatges protegits a l’any, la xifra més alta dels darrers 20 anys; i que fins 
octubre de 2007, el Govern hagi facilitat l’accés a l’habitatge a un total de 
561.000 famílies, 62.000 d’elles a Catalunya. Aquest conjunt d’actuacions 
permetran que al final de la legislatura s’hagi facilitat l’accés a les 720.000 
famílies que vam prometre. 
 
Alhora Catalunya és una de les comunitats més afavorides pel Programa 
d’Habitatge Universitari, que promouen els ministeris d’Habitatge i Educació en 
col·laboració amb les pròpies universitats i amb el Govern de la Generalitat. Així, 
als 300 apartaments per a estudiants i membres de la comunitat universitària, 
que començaran a entrar en funcionament en aquest proper curs, a la Universitat 
Autònoma de Barcelona; cal afegir els 150 habitatges que es construiran al 
campus de Castelldefels i els 100 del campus de Terrassa de la Universitat 
Politècnica de Catalunya; els 150 habitatges que es faran al campus de la 
Universitat de Lleida; i els 70 que s’edificaran a la Universitat de Girona. 
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El Govern és conscient de les dificultats dels joves per accedir a l’habitatge i per 
emancipar-se. Per això ha aprovat un nou Pla de mesures de suport a 
l’emancipació i d’impuls del lloguer, que només en el proper 2008 estarà dotat 
amb 800 milions d’euros. Un Pla que preveu ajudar a més de 360.000 joves de tot 
l’Estat, 63.000 d’ells a Catalunya. Aquestes ajudes prenen el nom de Renda 
Bàsica d’Emancipació, i es concreten en una ajuda de 210 euros mensuals, durant 
un màxim de 4 anys; un préstec de 600 euros per a la fiança i 120 euros per a 
costejar un aval. 
 
Per completar aquestes mesures, els socialistes hem recuperat la desgravació del 
10,05% de la renda destinada al lloguer, que va suprimir el Partit Popular.  Una 
desgravació sense límit d’edat per a totes aquelles persones amb uns ingressos 
inferiors als 28.000 euros bruts anuals. Una mesura que beneficiarà a més de 
200.000 famílies catalanes a partir de l’1 de gener de l’any 2008. 
  
 
comptes públics 
En un context globalitzat, la credibilitat d’una economia es basa tant en el seu 
creixement com en el retorn dels seus deutes i capacitat d’adaptació als cicles 
econòmics. Aquests han estat els objectius dels pressupostos públics que, any 
rere any, els socialistes hem presentat al Parlament.  
 
Uns pressupostos que han permès que, per primer cop en la història democràtica, 
s’hagi tancat l’any, el de 2007, amb un superàvit de més de 13.000 milions 
d’euros. Un superàvit que s’ha utilitzat per reduir el deute i per augmentar el Fons 
de Reserva de la Seguretat Social, que en 3 anys s’ha triplicat fins arribar als 
45.500 milions d’euros.       
 
 
infraestructures 
En l’actual context de globalització de l’economia, d’obertura de les fronteres 
europees a la lliure circulació de persones i mercaderies, i de manteniment d’un 
sector turístic amb molt pes en la nostra economia, l’aposta del govern Zapatero 
per la millora i inversió en grans infraestructures de comunicació és vital per 
assegurar el funcionament de la nostra economia. Tot i que en els darrers mesos 
hem patit els problemes que suposa la construcció de grans obres públiques, 
l’aprovació del nou Estatut i les inversions directes de l’Estat ens permeten 
assegurar que Catalunya disposarà, a mitjans de 2008, de més i millors 
infraestructures que l’any 2004. Més infraestructures pel transport de llarga 
distància i millors serveis de rodalies. 
 
L’aprovació del nou Estatut ha posat fi al dèficit d’inversió en infraestructures que 
Catalunya patia en els darrers anys. L'Estatut garanteix que per a un període de 
set anys les inversions estatals a Catalunya s'han d'equiparar al pes relatiu del PIB 
català en relació a l'espanyol. L’acord d’inversió de l’any 2007 estableix que 
Catalunya rebrà 4.271,6 milions d’euros, que significa el 18,85% de les 
transferències de l’Estat per aquest concepte, i que es correspon a la participació 
relativa de Catalunya al PIB de l’Estat. En els propers 7 anys Catalunya rebrà més 
de 34.400 milions d’euros per inversió en infraestructures. 
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Les obres de construcció de la nova terminal del Prat permetran arribar als 55 
milions de passatgers per any i gairebé doblar el nombre d’enlairaments. 
Juntament amb elles, l’arribada de l’AVE a Barcelona permetrà connectar amb 
tren d’alta velocitat la capital catalana amb Madrid, Lisboa i Sevilla, una obra 
pendent des de fa massa anys. 
 
Tot i els greus problemes que hem patit darrerament, les obres per a la millora 
dels serveis dels trens de rodalies de Barcelona hauran suposat trencar amb la 
dinàmica de desinversió que la capital catalana patia des de feia anys. 
L’actualització de les instal·lacions i l’increment de trens permetran augmentar-ne 
la freqüència i millorar-ne el servei als usuaris.  
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 més informació

 
>creixement econòmic 
 
IDESCAT 
http://www.idescat.net/ 
 
 
 
 
 
 

>sostenibilitat 
 
Reial Decret Llei 2/2004, de 18 de juny, per el que es modifica la Llei 10/2001, de 5 de juliol,
del Pla Hidrològic Nacional. BOE: Núm. 148, de 19/06/2004 
 
Programa AGUA 
http://www.programaagua.com 
 
Reial Decret Llei 4/2004, de 2 de juliol, per el que s’adopten determinades mesures
relacionades amb els danys ocasionats per l’accident del buc "Prestige". BOE, núm. 160, de 03
de juliol de 2004 
 
Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i energia Neta 
http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/estrategia_cc/index.htm 
 
Observatori de la Sostenibilitat a Espanya 
http://www.sostenibilidad-es.org 
 
 
 
 
 

>ocupació 
 
IDESCAT 
http://www.idescat.net/ 
 
Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la que es procedeix a la integració dels treballadors per
compte propi del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social al Règim Especial de la
Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. BOE: Núm. 160 de
05/07/2007 
 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. BOE Núm: 166 de
12/07/2007 
 
 
 
 
 
 

>educació 
 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. BOE: Núm. 106 de 4/05/2006 
 
Procés de Bolonya 
http:/www.mec.es/universidades/eees/index.html 
 
 
 
 
 
 

>habitatge 
 
Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl. BOE: Núm. 128 de 29/05/2007 
 
Habitatge jove 
http://www.alquilerjoven.es 
 
 
 
 
 
 

>infraestructures 
 
Inversions d’infraestructures de l’Estat 
http://www.gencat.net/acordsdegovern/20070918/01.htm 
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una política exterior europeista i 
multilateral 

 
La política internacional dels Governs del PP es basava en la doctrina 
que considera que els problemes es resolen amb la intervenció directa 
i amb l’ús del poder. Una política que apostava per l’actuació 
unilateral i que no respectava la legalitat internacional que 
representen les Nacions Unides. Una política que ens allunyava de la 
nostra vocació  europeista i que no era coherent amb els nostres 
interessos com a país.  
 
L’any 2004 els ciutadans vam dir que no estàvem d’acord amb aquesta política 
exterior i vam apostar per un Govern que estigués en línia amb les aspiracions 
d’una societat que se sent europea, i que per això va votar a favor de la 
Constitució Europea. Una societat que va demanar al Govern de Zapatero que 
retirés les tropes d’Iraq. Una societat que creu en la legalitat internacional, en el 
multilateralisme i en el paper de les Nacions Unides, i que per això va donar suport 
a la iniciativa de Zapatero de crear una Aliança de Civilitzacions. 
 
Gràcies al govern de Zapatero podem dir que hem trencat amb la dinàmica de 
l’anterior Govern i que Espanya ha tornat al camp de l’europeisme, de la 
cooperació internacional i de les Nacions Unides. Una nova política que aposta per 
la col·laboració, per construir a partir del consens i per la via del diàleg enlloc de la 
confrontació. Una política que ha tornat a subratllar les nostres relacions 
necessàries i efectives amb els països del Magrib i d’Iberoamèrica. 
 
 
europa 
Amb el Govern del Partit Popular, Espanya es va alinear amb els euroescèptics i es 
va convertir en un fre permanent pel projecte europeu. Una posició que no ha 
respost mai a la voluntat de la nostra ciutadania, que va ser la primera en aprovar 
la Constitució Europea. 
 
Amb aquest retorn a Europa, el Govern s’ha implicat activament en la redacció del 
nou Tractat de la Unió Europea, que manté el 90% dels continguts essencials 
d’aquella Constitució Europea que vam votar; ha negociat importants línies de 
finançament europeu en investigació, desenvolupament tecnològic i innovació; i 
ha impulsat una nova política europea d’immigració, en la que es regula millor els 
fluxos migratoris i es millora la integració de les persones nouvingudes.   
 
 
cooperació 
Les mobilitzacions socials demanant una millora de les ajudes espanyoles al 
desenvolupament, i la resposta de la població en situacions d’emergència en 
altres països, són mostra de la voluntat ciutadana de reduir les desigualtats que hi 
ha al món i d’ajudar a aquells països que no poden seguir la marxa de l’economia 
globalitzada.  
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Una societat que se sent compromesa amb el món en què viu, i que ha votat per 
un Govern que ha incrementat la despesa en Ajudes al Desenvolupament de 
l’antic 0,2% a un 0,5% pels pressupostos de 2008.  
 
 
aliances internacionals 
La nova aposta de la política exterior espanyola té com a principal objectiu arribar 
a grans aliances internacionals, en el marc de les organitzacions multilaterals, per 
millorar el diàleg entre els estats i per millorar les condicions de vida dels països 
amb més necessitats. 
 
L’any 2004 es va promoure, juntament amb Brasil, l’Aliança contra la Fam i la 
Pobresa, que va proposar iniciatives concretes per a reduir a la meitat la pobresa 
al món per l’any 2015. Aquest és un dels objectius de la Cimera del Mil·leni.    
 
En la 59a Assemblea General de les Nacions Unides, el president del Govern va fer 
una crida a treballar en el marc d’aquesta institució internacional per evitar que es 
materialitzi un mur d’incomprensió entre Occident i el Món Àrab. Un diàleg entre 
països que, des d’una i altra banda, alimenten la incomunicació i la sospita entre 
ells. Aquest nou espai de diàleg es coneix amb el nom d’Aliança de Civilitzacions. 
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 més informació

 
>europa 
 
Unió Europea 
http://europa.eu/ 
 
Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació 
http://www.mae.es/ 
 
 
 
>cooperació 
 
Pla Director de la Cooperació Espanyola 2005-2008 
http://www.aeci.es/03coop/6public_docs/2seci/2doc_coop_esp/ftp/Plan_Director_Esp.pdf 
 
Trobada de la Cooperació Espanyola pel Desenvolupament 
http://www.encuentrocooperacion.es/ 
 
Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació 
http://www.mae.es/ 
 
Pressupostos Generals de l’Estat 
http://www.mineco.es/Portal/Areas+Tematicas/Presupuestos+Generales+del+Estado/ 
 
 
 
 
>aliances internacionals 
 
Nacions Unides 
http://www.un.org/ 
 
Aliança de Civilitzacions 
http://www.unaoc.org/ 
 
 
 
 


