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Comarques

Sindicats educatius i entitats socials veuen
els pressupostos insuﬁcients i incerts
 CCOO i Ustec·STEs recorden que Girona acumula el major nombre de barracons en centres educatius de Catalunya
CONXI MOLONS

GIRONA | PILI TURON

Els nous pressupostos de la Generalitat per a les àrees d’Ensenyamnet, Benestar Social i Cooperació són insuﬁcients i incerts, en
opinió dels dos sindicats educatius majoritaris a Girona, Ustec·STEs
i CCOO. No donen garanties a la
Coordinadora d’ONG Solidàries de
les comarques de Girona. I causen
preocupació a la principal entitat
que treballa amb discapacitats,
Mifas. Totes aquestes organitzacions reconeixen un lleuger augment dels comptes respecte anys
anteriors, però consideren que no
n’hi ha prou.
De les inversions que el conseller d’Economia, Andreu Mas-Collel, va anunciar dimarts destaquen la construcció de cinc escoles a Girona: destina 3,9 milions
d’euros a La Sínia de Calonge, 3,7
a la Montserrat Vayreda de Roses,
3,3 a La Benaula de Caldes de
Malavella, 3,26 a la Pirineu de
Campdevànol i 2,01 a Sa Forcanera
de Blanes. CCOO i Ustec·STEs van
coincidir en valorar positivament
aquestes construccions, però també en denunciar que són insuﬁcients perquè les comarques gironines són les que acumulen el
major nombre de barracons a tot
Catalunya.
Dubtes sobre l’aprovació
La secretària general d’Ensenyament de CCOO a Girona, Almudena González, va resumir així la
situació: «Un cop construïdes
aquestes escoles, tenim uns 30
centres totalment en barracons i
una dotzena pendents de millores
o d’obres. Per això –va aﬁrmar– és
un pressupost deﬁcitari i insuﬁcient». El seu sindicat està estudiant els pressupostos amb detall
i en els propers dies en farà una valoració detallada, però, de moment, la seva primera impressió és
que «no són bons i són incerts, perquè no està clar que s’aprovin».
González va remarcar la disminució de personal públic, el fet que

la xifra

52,46 MILIONS
per a les comarques de Girona
El projecte de pressupostos que el
Govern de la Generalitat va presentar dimarts preveuen una inversió de
52,46 milions d’euros per les comarques de Girona, el que representa
una inversió de 67,36 euros per habitant (una de les més baixes de Catalunya). La inversió gironina ha caigut un 72% en dos anys.

71,2 PER CENT

Una de les escoles de les comarques gironines, la Carme Guasch de Figueres, que estan en barracons.

Ustec·STEs afirma que el
Govern deu 18.000 € a cada
docent i CCOO que educació
no és la seva prioritat
Mifas lamenta que la manca
de pressupost per a Empresa
afectarà l’ocupació de
persones amb discapacitat

des del 2007 hi hagi 150.000 alumnes més a tot Catalunya sense
que això hagi anat acompanyat
d’un augment de recursos i que, «si
i s’analitzen els nous pressupostos,
es veu que augmenta molt la partida a concerts a la privada». La secretària general també va remarcar que, des del 2010, la Generalitat ha retallat un 22% els pressupostos d’Ensenyament, cosa que
demostra que aquest àmbit «no ha
estat ni una prioritat ni una línia
vermella, tal com el Govern va
anunciar als principis».
El portaveu d’Ustec·STEs, Xavier
Díez, també va criticar que s’esti-

guin «utilitzant diners públic per ﬁnançar negocis privats, com ho és
l’escola concertada». I pel que fa a
les noves construccions, va aﬁrmar
que «és un pedaç» perquè Girona
és el territori amb més aules prefabricades. En la seva opinió,
aquest fet «implica desinversió» en
els anys anteriors. El responsable
d’Ustec·STEs va justiﬁcar la insuﬁciència dels comptes per a 2015
i l’escepticisme amb què se’ls mira
el seu sindicat tot aﬁrmant que, des
que van començar les retallades,
«la Generalitat deu prop de 18.000
euros a cadascun dels mestres i
professors».
Xavier Díez va aﬁrmar que, en
conjunt, els pressupostos de la
Generalitat per a Ensenyament
«continuen sent escandalosos» i,
igual que CCOO, va considerar
que els propòsits de recuperar
l’extra de Nadal i de pagar el 100%
als docents substituts depenen
del resultat de les negociacions
amb el Govern de l’Estat. En la seva
opinió, que el Govern de la Generalitat inclogui aquestes mesures

ara està directament relacionat
amb el cicle electoral. Per aquest
motiu, Díez va opinar que aquests
pressupostos «o són irreals o és
una cosa molt cínica, perquè si han
fet l’esforç ara també el podien haver fet abans.
Incertesa pels copagaments
En l’àmbit dels serveis socials, el
president de Mifas, Albert Carbonell, va expressar la seva «preocupació» pels 2.500 milions del
pressupost de la Generalitat que
depenen de l’Estat. Després de
fer un primer cop d’ull a les partides del Departament d’Empresa i
Ocupació, Carbonell va considerar que «continuen sent molt baixes i això vol dir que les polítiques
per fomentar l’ocupació de persones amb discapacitat també
continuaran essent molt baixes».
En canvi, el president de Mifas
va reconèixer que els comptes de
Benestar Social i de Salut «han pujat una mica», però la dependència de les negociacions amb l’Estat el fan creure que «ens haurem

per a partides socials
Al conjunt de Catalunya, un 71,2%
dels nous pressupostos del Govern
de CiU es destina a cobrir despesa
social. Aquesta és de 2.033 euros
per habitant, una quantitat equivalent a la que ja es destinava fa nou
anys, el 2004.

l’EMprESariaT

LA FOEG
La patronal gironina veu «cert
optimisme» però lamenta la
dependència de l’Estat
El president de la patronal gironina Foeg, Ernest Plana, va
opinar que, els de 2015, «són uns
pressupostos positius i que comencen a respirar un cert optimisme pel
seu contingut, però tenen un punt
flac i és que depenen de les negociacions amb el govern de Estat espanyol». El president de la Cambra de
Comerç de Girona, Domènec Espadalé, no va valorar els comptes.



de mantenir amb el que tenim
aquest any, les places assistencials no es podran ampliar i, per
tant, no hi podrà entrar gent nova».
Un altre motiu d’incertesa per a
Mifas és què passarà amb els copagaments que el Govern de la Generalitat ha anat implantant.

La inversió en cooperació «segueix en mínims històrics»
La Coordinadora d’ONG
Solidàries de les comarques
de Girona i la federació
catalana reclamen 15 milions
P.T.V. | GIRONA

La Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques de Girona reclama almenys 15 milions
d’euros per a l’Agència Catalana de

Cooperació el 2015, quan els pressupostos de la Generalitat només
n’hi preveuen destinar 8,6 –una
quantitat que és lleugerament superior a 2014–.
La coordinadora, que representa 82 entitats solidàries diferents, va aﬁrmar ahir juntament
amb la federació d’ONG catalanes,
Lafede.cat que «a 20 anys de les
mobilitzacions pel 0,7 –la campanya que reclamava que es destinés
aquest percentatge a projectes

solidaris–, el pressupost de cooperació segueix en mínims històrics».
L’endemà de la presentació dels
pressupostos del Govern de la Generalitat per al proper exercici,
les organitzacions de cooperació
internacional, pau i drets humans
van emetre un comunicat en el
qual van reconèixer «l’esforç del
Govern» per augmentar-los, però
també van denunciar que aquest
increment «és tan petit que no

permet executar el Pla director
de Cooperació 2015-2018 de manera realista i mínimament sostenible».
Greuge a Girona
El president de la Coordinadora
d’ONG Solidàries de les comarques de Girona i l’Alt Maresme, Rafel Villena, va remarcar que calen
almenys 15 milions d’euros –«una
quantitat molt a la baixa», va apuntar– perquè aquest pla no es que-

di amb una declaració d’intencions com l’anterior, «que va quedar en paper mullat». En consideració de Villena, «un pressupost tan minso no ajudarà a rescabalar el dèﬁcit de l’administració envers el territori». Sobre
aquesta qüestió, el president de la
Coordinadora d’ONG va recordar
que les subvencions que es van
atorgar els anys 2012 i 2013 van recaure a entitats de les comarques
de Barcelona.

