
¿España va bien? 

Catalunya va millor? 



Tant bé com 
els nostres veïns europeus? 



Sanitat, Salut Pública, Educació, Pensions, Exclusió Social, Habitatge, Escoles Bressol,  

Atenció Domiciliària per a Persones Grans o amb Discapacitats, Conseqüències Socials... 

La comparació amb Europa  
posa al descobert les nostres mancances.  

NO.  



Despesa Pública en Benestar? 



Despesa Pública en Benestar: 

Part del PIB destinada al Benestar Públic, al 1999 
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Catalunya té la Despesa en Benestar més baixa de la U. Europea, després d’Irlanda. 



Convergència amb Europa? 



Evolució de la Despesa en Benestar 

Evolució 1993-1999 de la part del PIB destinada a Despesa Pública en Benestar 
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Catalunya s’allunya de l’Europa del Benestar des del 1993. 

Fonts:  L’Estat del Benestar a Catalunya, V. Navarro, IDESCAT i EUROSTAT. 



 
• El dèficit zero de l’Estat i de la Generalitat ha incrementat el 

dèficit social. Es podria reduir el dèficit de l’Estat més lentament, 
dedicant més diners a reduir el dèficit social. 
 

• Els governs conservadors estan retallant un Estat del Benestar 
que encara no tenim. 
 

Font: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro. 



Sanitat? 



Part del PIB destinada a Despesa Pública en Sanitat, 1999 

Fonts: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro, IDESCAT i EUROSTAT. 
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Despesa Pública en Sanitat. 

Catalunya té la Despesa Pública en Sanitat més baixa de tota la Unió Europea. 



Deteriorament de la Sanitat catalana. 

Fonts: Departament Sanitat, EL PAIS 7 agost 2003 i L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro  

 

• Llistes d’espera fins a 4 anys. 
 

• Visites de 6 minuts de mitjana a l’Atenció Primària. 
 

• La Reforma de l’Atenció Primària més endarrerida, després de Galícia. 
 

• Hospitals amb massa llits per habitació 
 

• Estrès i Frustració entre els Professionals.  
 

• La Sanitat Pública és la millor en qualitat científica i tècnica, el seu deteriorament 
perjudica tota la societat.  
 



Salut Pública? 



Catalunya destaca d’Europa per alts índexs de: 

Font: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro. 

 

• SIDA 
 

• Tuberculosi 
 

• Drogoaddicció 
 

• Intoxicacions Alimentàries 
 

• Mortalitat Laboral i per Trànsit  
 

• Manca d’Educació Sexual i Sanitària 
 



Educació? 



Despesa Pública en Educació.  

Despesa pública en educació 2000, en % del PIB  

Fonts: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro, IDESCAT i EUROSTAT. 
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Catalunya té la despesa en Educació més baixa de tota la Unió Europea.  



Els estudiants catalans tenen 1 any menys d’escola. 

Font: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro. 

 

1 menys que la mitjana europea i 2 anys menys que a 
Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Holanda, tant a la pública com a la 
privada.  Aquesta és la conseqüència del dèficit horari anual a Secundària 
(mitjana a la UE 678 h., Espanya 559 h.) 
 

Els estudiants catalans de 14 anys tenen els coneixements 
dels de 13 anys a la U. Europea, les enquestes ho confirmen tant per 
la pública com per la privada. 
 



Quants Alumnes per cada Ordinador? 

Fonts: OCDE, Junta Extremadura i Departament d’Essenyament de la Generalitat de Catalunya 



Quants Alumnes per cada Ordinador? 

Fonts: OCDE, Junta Extremadura i Departament d’Essenyament de la Generalitat de Catalunya 

Dinamarca               (3) 

Suècia               (5) 

Finlàndia          (5) 

Bèlgica         (10) 

França           (10) 

España            (16) 

Alumnes per Ordinador a Secundària, 2001 
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Fonts: OCDE, Junta Extremadura i Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Alumnes per Ordinador a Secundària, 2001 

Alumnes per Ordinador a Secundària, 2003 

Quants Alumnes per cada Ordinador? 



 
• Catalunya és la comunitat que dedica menys pressupost 

per alumne a l’escola pública, en tot l’Estat Espanyol. 
 

• L’escola privada no s’ha d’esforçar per competir 
amb una pública amb pocs recursos.  
 

• Catalunya té un dels índex de Fracàs Escolar més 
alts de la Unió Europea: 34% 
 

Fracàs Escolar a Catalunya?  

Font: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro. 



Al 2001 la Generalitat va destinar 6 milions € (1.000 milions pts) 
per 7 escoles d’élite 

Fonts: diversos diaris editats a Catalunya, des de juliol de 2001 



Al 2001 la Generalitat va destinar 6 milions € (1.000 milions pts) 
per 7 escoles d’élite 

Fonts: diversos diaris editats a Catalunya, des de juliol de 2001 

“No hi havia pressió per donar-ho a altres escoles 
i hi havia diners disponibles.” 

 

                                                    Artur Mas 
Conseller en Cap de la Generalitat 



Al 2001 la Generalitat va destinar 6 milions € (1.000 milions pts) 
per 7 escoles d’élite 

Fonts: diversos diaris editats a Catalunya, des de juliol de 2001 

• 6 d’elles no reunien cap requisit legal per optar a subvenció.  
• 3 són de l’Opus Dei (La Vall, La Farga i Viaró) 
• La Saint Paul's School, de Pedralbes, cobrava 100.000 pessetes al mes per alumne. Per acollir-se a la 

subvenció va canviar el nom legal (no el de la façana) per Sant Pau.  
• Per incomplir la llei camuflaven el rebut amb l’aparença de donacions a fundacions sense ànim de lucre. 

“No hi havia pressió per donar-ho a altres escoles 
i hi havia diners disponibles.” 

 

                                                    Artur Mas 
Conseller en Cap de la Generalitat 



Font: EL PAIS, 27 juliol 2002 

Els va destinar a publicitat, propaganda i protocol. 

Al 2002 Artur Mas va treure 45 milions € (7.500 milions pts) 

del pressupost d’Ensenyament.  



Pensions? 



Evolució de la despesa en Pensions de jubilació. 

Font: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro. 

Evolució 1994-1999 de la despesa en pensions de jubilació, en % del PIB 
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Ajuda a la família?  



Compra d’Habitatges? 

• El preu de l’habitatge ha crescut 3 vegades més que els salaris. 
• L’habitatge de protecció s’ha reduït del 30% al 8% en 10 anys. 

Fonts: El Periodico de Catalunya, 26 agost 2003, i Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas  
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Lloguer d’Habitatges? 

Habitatges de lloguer social 2002, en % sobre el parc total d’habitatges 

Font: La política de vivienda en una perspectiva europea comparada, Carme Trilla, El Pais 10 Octubre 2003  

• Catalunya a la cua d’Europa 
• Pels joves és molt difícil accedir a l’habitatge 



Escoles Bressol? 

8

9

12

23

30

40

44

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Espanya

Catalunya

Portugal

França

Bèlgica

Suècia

Dinamarca

Percentatge d’Infants de 0 a 3 anys que van a guarderies públiques 

Fonts: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro, IDESCAT i EUROSTAT. 

Catalunya a la cua d’Europa 



Atenció domiciliària? 
(a les persones grans o amb discapacitats) 
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Espanya a la cua de la Unió Europea 



Atenció domiciliària a Catalunya? 

1,3

1,35

1,55

1,64

1,76

1,79

1,88

1,89

2,04

2,16

2,44

2,48

2,55

2,78

2,84

2,85

3,02

3,04

4,86

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Catalunya

Galícia

Cantàbria

Múrcia

Ceuta

Astúries

Canàries

Madrid

Andalucia

P. Valencià

Aragó

Castella Lleó

Castella la Manxa

Balears

La Rioja

País Basc

Navarra

Melilla

Extremadura

............................................................................  Mitjana espanyola   2,07% 

Fonts: IMSERSO i UIMP 

Percentatge de Majors de 64 atesos a casa seva. 

Catalunya última de l’Estat Espanyol. 



Conseqüències? 
 
 

(del subdesenvolupament dels Serveis d’Ajuda a les Famílies) 



Fonts: Fundació Jaume Bofill 2003  i L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro 

 
• Cost Humà: les persones que tenen cura de persones dependents pateixen 

deteriorament de la salut en el 30% dels casos  
 

• Dones Sobrecarregades: les dones catalanes de 35-55 anys tenen un    
300% més malalties degudes a l’estrès.  
 

• Dones que volen incorporar-se al mercat de treball i no poden: un 
32% per manca d’ajuda al domicili, un 21% per tenir cura d’altres persones 

 
• Fecunditat Escassa: Catalunya, amb Espanya i Itàlia, té la taxa de fecunditat 

més baixa de la UE.  
 



Font: La Vanguardia, 29 desembre 2002 

Què tenen a Noruega que no tinguem aquí? 

 

• Quan neix un fill:  1 any de baixa amb sou per la mare i pel pare, per tots dos.  
 

• Mentre el fill és menor de 3 anys:  1 subsidi de 700 € mensuals per un dels pares, si vol quedar-se a 
casa cuidant del fill. El lloc de treball queda garantit per llei. 
 

• Quan els joves fan 18 anys:   1 crèdit de 40.000 € i una beca de l’Estat. Des d’aquell moment els 
pares s’abstenen de tota responsabilitat econòmica. 
 

• Des de fa dècades un índex de fecunditat molt elevat. 
 



Font: La Vanguardia, 29 desembre 2002 

Què tenen a Noruega que no tinguem aquí? 

 

• Quan neix un fill:  1 any de baixa amb sou per la mare i pel pare, per tots dos.  
 

• Mentre el fill és menor de 3 anys:  1 subsidi de 700 € mensuals per un dels pares, si vol quedar-se a 
casa cuidant del fill. El lloc de treball queda garantit per llei. 
 

• Quan els joves fan 18 anys:   1 crèdit de 40.000 € i una beca de l’Estat. Des d’aquell moment els 
pares s’abstenen de tota responsabilitat econòmica. 
 

• Des de fa dècades un índex de fecunditat molt elevat. 
 

 
 

“Si acceptem que podem renunciar als nostres propis fills perquè ja vindran 
immigrants a pagar-nos les pensions, estem vivint només per a que la 

màquina econòmica segueixi produint. I jo crec en alguna cosa més. Crec 
que vivim per a ser feliços i la felicitat inclou veure créixer als teus fills.”  

 

Janne Haaland Matlary 

   ex-viceministra d’Exteriors de Noruega 



Per què estem  
socialment subdesenvolupats? 

(malgrat tenir un desenvolupament econòmic proper a la mitjana de la Unió Europea) 



1. Pel llegat de la dictadura franquista.  

Font: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro, juliol 2003  

 
Quan al 1975 va morir Franco, Espanya estava 8 punts per sota d’Europa 
en Despesa Social. 



2. Pels governs del Partit Popular.  

Font: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro, juliol 2003  

 

Als anys vuitanta i principis dels noranta (anys de governs socialistes) la distància d’Espanya 
respecte Europa, en Despesa Social, es va reduir fins a 4’8 punts l’any 1993. 
 
Des d’aleshores (anys de governs conservadors) l’increment ha estat molt lent i la 
distància d’España amb la Unió Europea en Despesa Social s’ha incrementat 
fins a 7’8 punts l’any 2002 quasi el mateix nivell que quan va morir Franco,     
fa prop de 30 anys. 
 



3. Per la política conservadora de 
 Convergència i Unió 

Font: L’Estat del Benestar a Catalunya, Vicenç Navarro, juliol 2003  

 
La Generalitat té plenes competències en les polítiques del Benestar (excepte la 
Seguretat Social). 
 
En 23 anys no ha prioritzat, mai, les despeses socials. El personal sanitari 
d’Atenció Primària de Catalunya és el pitjor pagat d’Espanya, mentre que la policia de la 
Generalitat (Mossos d’Esquadra) és la més ben pagada de l’Estat.  
 
Convergència i Unió ha recolzat, sempre i de forma activa, les polítiques socials 
conservadores del Partit Popular, i aquest les de CiU. 
 



4. Per l’escàs debat sobre aquestes insuficiències  



4. Per l’escàs debat sobre aquestes insuficiències  

 
“Les TV i ràdios propers a la Generalitat (les de major difusió a Catalunya) presenten una 
imatge extraordinàriament complaent de l’Estat del Benestar a Catalunya. Hi ha 
problemes greus, que aquests mitjans han ignorat, no comunicant-los a la 
ciutadania, que desconeix les dades (...) L’escàs debat sobre aquestes insuficiències es 
remunta al silenci sobre el passat recent: República, Guerra Civil i dictadura (una de les més 
cruels en la historia d’Europa Occidental). Aquest silenci és el resultat d’una amnèsia 
col·lectiva, afavorida pels establishments espanyol i català, que ofusca la comprensió del 
nostre passat i present, fet que dificulta la construcció del nostre futur.” 

Vicenç Navarro 

Director del Programa de Polítiques Públiques de les universitats 

Pompeu Fabra de Barcelona i Johns Hopkins University de Baltimore. 



Cal canviar 
aquesta situació. 



D’una vegada 
i per sempre. 



Cal conscienciar 
l’Opinió Pública. 



El secret dels nòrdics ha estat dotar-se, 
durant dècades, de governs que han aplicat 

polítiques socials progressistes. 



A Catalunya                 
les polítiques socials    
no han estat prioritaries 
en els darrers 23 anys...  

...ni en els 40 anys anteriors. 



Expressem  
la nostra visió social 

en VOTS. 



Conservadors. 

NO  + 



NO  + 



Votem, només,  

als qui garanteixin               

Polítiques Socials Progressistes. 



Conscienciem tothom. 

Familiars, Amics, Veïns, Companys de feina, Coneguts... 

El 16 de Novembre cal 
Votar Progressista. 



més dades ? 

Edició:   visiosocial@yahoo.com 

 

Qui és Vicenç Navarro? 
 

Vicenç Navarro és un dels “cervells” exiliats durant el franquisme que ha aconseguit gran reconeixement 
internacional. Especialista en Polítiques Públiques i Estat del Benestar, ha assessorat diversos governs, 
inclosos el de Cuba i el dels Estats Units, on va assessorar Hillary Clinton en la reforma sanitària. Actualment és 
Catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Professor a la Johns Hopkins University, de Baltimore, 
des de 1968 i Director del Programa de Polítiques Públiques de les dues universitats. Quan va tornar a 
Barcelona al 1997 va iniciar, amb altres investigadors, l’estudi de l’Estat de Benestar a Catalunya i a Espanya.  
 

Aquest document informàtic, elaborat per un dels seus lectors, vol col·laborar a difondre aquest estudis.  
 

Aquest document utilitza, principalment, dades de l’informe  L’Estat del Benestar a Catalunya, de 
Vicenç Navarro, juliol 2003. 
 

Del mateix autor  La protección social en España y su desconvergencia con la Unión Europea; i el 
llibre Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, 
Premi Anagrama d‘Assaig 2002.  També: entrevista al diari Avui, i col·laboracions múltiples al diari 
El Pais. 
 

Altres documents d’autors diversos: La salut pública a Catalunya; Els hospitals públics a 
Catalunya; L’Atenció Primària a Catalunya, i també a Fundació Jaume Bofill 

mailto:visiosocial@yahoo.com�
http://www.upf.es/dcpis/professorat/professors/navarro.htm�
http://www.vnavarro.org/publicinfo.htm�
http://www.vnavarro.org/�
http://www.vnavarro.org/papers/informes/la proteccion social en espa%F1a datos 2000.pdf�
http://www.planetadeagostini.es/noticias&id=92423�
http://www.avui.com/avui/diari/02/abr/11/pdf/02a11d37.pdf�
http://www.cuimpb.es/benestar/Salut.pdf�
http://www.cuimpb.es/benestar/benestar.pdf�
http://www.cuimpb.es/benestar/benestar.pdf�
http://www.cuimpb.es/benestar/primaria.pdf�
http://www.fbofill.org/�


Votem 
Progressista 
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