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L'autor lamenta els atacs que s'han fet a aquesta comunitat autònoma amb dades 
parcials i fal·làcies informatives.  

Ahir Esperanza Aguirre des de Madrid, avui Joan Puigcercós des de Barcelona; tots dos 
fent demagògia sobre Andalusia, i és que enfrontar als ciutadans d'aquí amb els d'allà 
restaria vots a les candidatures progressistes que ho fessin, però en suma a les 
nacionalistes i al seu electorat més conservador. Algunes de les fal·làcies que fan 
circular:  
 
Andalusia té, proporcionalment, més funcionaris, diuen, però ens amaguen la part més 
important, com, per exemple, que a l'ensenyament obligatori, mentre que a Espanya la 
mitjana de concerts és del 33,4%, a Catalunya és de 39,6% i a Andalusia del 24,7%. És 
cert que les dades són d'ensenyament "privat", però de tots és sabut que de tota la 
privada, la pràctica totalitat és concertada, és a dir, finançada públicament. En resum, hi 
ha un diferencial de 15 punts entre Catalunya i Andalusia en ensenyament obligatori.  
 
La sanitat: el pes dels concerts amb la sanitat privada en el total del nostre pressupost és 
del 55%. Les dades d'Andalusia que conec, mostren que els concerts no arriben al 20%. 
És a dir, que en sanitat, el diferencial és de 35 punts.  
 
Si fem números, pel que fa a personal en realitat a Catalunya hi ha més taxa d'empleats 
públics que a Andalusia, com a conseqüència dels concerts sanitaris i educatius. I 
podríem seguir amb les peonades, per exemple, que no son rés més que els equivalents 
als expedients de regulació d'ocupació de les fàbriques catalanes i de la resta d'Espanya, 
o de les subvencions que reben els pagesos de tota Europa.  
 
Deixo de costat la qüestió de l'espoli d'Hisenda, que ja ha estat prou documentat aquests 
dies.  
 
En resum: cada comunitat fa el que creu amb el seu pressupost i són els electors qui 
decideixen si és o no correcte. Voler entrar des de Barcelona o Madrid a especular és la 
manera menys elegant de fer el ridícul i d'ofendre els madrilenys i catalans que optem 
per la convivència, i que som majoria.  
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