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És el dia de presentar
pressupostos, la llei més
important d’un govern.
És el dia d’Andreu Mas-
Colell, el conseller

menys polític del Govern. “Els pres-
supostos són l’origen dels Parla-
ments a l’Edat Mitjana”, recorda
Maurici Lucena, portaveu del PSC
i deixeble del professor Mas-Colell.
Quan acaba l’intercanvi de propos-
tes i retrets, Lucena s’acosta al seu
antic professor i li dóna la mà. Mas-
Colell és respectat, en part perquè
continua actuant com un acadèmic,
lluny dels focs d’artifici del polític
professional. Es mou com el profes-
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FINANCES DE LA GENERALITAT

se n’amaga, i ja en la presentació dels
pressupostos va assenyalar que la
despesa social del 2014 serà la matei-
xa que la del 2004 en euros constants
–aplicant l’efecte de la inflació–. Per
això va justificar que s’hagin buscat
totes les vies possibles per evitar tor-
nar a passar la tisora. Però si es com-
para la xifra amb la resta de projectes
de comptes autonòmics per a l’any
vinent, l’evidència de l’ofec és enca-
ra més clara.

La resta dels Països Catalans, igual
Les Illes Balears són el territori que
preveu menys despesa social: 1.848
euros per habitant. Just per sobre hi
halaComunitatdeMadrid–1.976eu-
ros–, les Canàries –1.980 euros– i el
País Valencià –2.013 euros–, i llavors
ja vindria Catalunya. I això que l’Es-
tatjaésalabandabaixadelcontinent:
destina a despesa social l’equivalent
al 25,3% del PIB, molt per sota de la
mitjana de la UE, del 31,2%. A l’altra
banda del rànquing autonòmic hi ha
el País Basc, que destina 3.214 euros
per habitant a polítiques socials
–1.142 euros més que Catalunya, un
55%–, i Navarra, que preveu desti-
nar-hi 2.813 euros. A més, aquest di-
ferencial s’ha accentuat arran de la
crisi. El 2012 la distància amb Eus-
kadi era de 1.094 euros.

Aquest fenomen crea una classi-
ficació molt desigual en què en una

Els comptes de la Generalitat del
2014 preveuen destinar 2.072 eu-
ros per habitant a despesa social.
Una quantitat tan sols per sobre
d’altres territoris amb dèficit fiscal
com el País Valencià o les Balears.

ROGER TUGAS

BARCELONA. “No són aquests els
pressupostos ideals, però són els
pressupostos necessaris”. El conse-
ller d’Economia, Andreu Mas-Colell,
ha evitat des de l’inici treure pit dels
primers comptes pactats amb ERC i
ahir va mantenir la mateixa actitud
abans que superessin el primer es-
cull de la tramitació parlamentària.
Ni ell ni els republicans s’han cansat
de repetir que són els més socials de
la història “en termes relatius”, ja
que les partides socials superen per
primer cop el 71% de la despesa total.
Ara bé, en termes absoluts, Catalu-
nya preveu gastar 2.072 euros en sa-
nitat, educació i polítiques socials,
una quantitat que la situa a la cua de
l’Estat en despesa social.

Tot i les maniobres d’enginyeria
pressupostària aplicades per evitar
fer noves retallades, que passen per
esprémer tots els tributs autonòmics
possibles i sobretot per vendre el pa-
trimoni i empreses públiques, el to-
pall de dèficit imposat per Madrid és
una cotilla insalvable. Mas-Colell no

banda se situen els territoris amb
dèficit fiscal –excepte les Canàries–
i a l’altra els que disposen d’un sis-
tema de concert econòmic. Fins i tot
la següent comunitat amb una par-
tida baixa en polítiques socials, just
per sobre de Catalunya, és la Regió
de Múrcia, un altre territori que pa-
teix dèficit fiscal.

De fet, queda encara més clara la
correlació si s’analitza la despesa
social de cada comunitat en relació
al seu PIB. Així, Catalunya només
destina a sanitat, educació i benes-

L’elevat dèficit fiscal llasta
El Govern gasta 2.072 euros per habitant en salut, educació i benestar,

mentre que Euskadi, que té concert econòmic, n’hi pot destinar fins a 3.214
tar el 7,5% del PIB, tot i que els úl-
tims pressupostos han incrementat
la pressió fiscal com mai i destinen
el màxim percentatge de despesa a
aquestes matèries fins ara. Per con-
tra, Extremadura gasta en políti-
ques socials una quantitat equiva-
lent a un 16% del seu PIB –més del
doble que Catalunya–, mentre el
seu president, José Antonio Mona-
go, aprova rebaixes fiscals. Quina és
la diferència entre els dos territoris?

Una és que Catalunya pateix un
dèficit fiscal del 8,7% del seu PIB i

Els sospirs del
professor Mas-Colell

sor Tornassol construint una nau
espacial a Sildàvia.

Mas-Colell parla en públic com
si medités fórmules al seu despatx
universitari. Durant el discurs
s’atura per pensar, oblida que els
diputats i els periodistes esperen
que continuï parlant. Els parla-
mentaris somriuen. De vegades
gesticula com en una coreografia
d’una sarsuela, sobretot quan re-
colza la mà al maluc i fa ballar
l’americana. Sembla com si arren-
qués a cantar La verbena de la Palo-
ma. Però no, descriu el comunicat
de guerra de l’economia. Potser
perquè parlar tanta estona l’esgota,
o potser perquè el cansa fer l’esforç
de ser pedagògic, de tant en tant
deixa anar llargs sospirs. Després
d’un d’aquests sospirs, els parla-
mentaris, de tots els partits, riuen.
Riuen carinyosament, no hi ha ma-
lícia, però a ell el sorprèn. Sembla
tan pendent dels números que no
s’espera els riures. La seva reacció
és el rampell del savi despistat. Ca-

lla, mira a un costat i a l’altre i diu:
“Bé, no sé [què passa]”. Els diputats
tornen a riure.

Mas-Colell i Lucena se les te-
nen cordialment. Només en un pa-
rell d’ocasions cauen en recrimi-
nacions gratuïtes entorn el debat
sobiranista. Lucena lamenta que
la Generalitat destini tants diners
a qüestions per ell secundàries
com les subvencions als mitjans o
al Tricentenari del 1714, entre d’al-
tres. Ho diu de passada, sense des-
tacar-ho com una catàstrofe, però
Mas-Colell ho aprofita per posar la
falca i dispara amb el Tricentena-
ri: “Vostè diu que no hem de com-
memorar el 1714. Miri, és una

qüestió de mínima dignitat”. Im-
mediatament, Lucena es pren la
revenja: Mas-Colell havia demos-
trat no saber qui és l’escriptor an-
dalús Chaves Nogales, citat pel
portaveu del PSC. “Em sorprèn
que no l’hagi llegit. Potser és que
últimament només llegeix autors
catalans”, li etziba Lucena.

Tres escenes per un país
Abans de la pausa per dinar es produ-
eixen tres esdeveniments simultanis
reflex de les necessitats de la Gene-
ralitat. El polític: Mas es reuneix amb
els alcaldes signants de la Declaració
de Vilassar de Dalt pel Dret a Decidir;
l’econòmic: Felip Puig es reuneix

Concert
El País Basc
pot gastar
un 55% més
en despesa
social per
habitant

Debat
Només l’estat
propi fa que
Mas-Colell
i Lucena es
facin retrets
gratuïts



07ara DIJOUS, 21 DE NOVEMBRE DEL 2013

política

A la cua en política social

1051 667 

1.110

1.150

1.082 789

1.149 684 240

1.092 808 189

993 777 340

1.180 773

1.244 687 306

1.171 706 370

1.322 747 335

1.024 806 626

1.212 926 357

1.429 695 429

1.462 927 424

1.380 848 358

1.613 1.186 415

708

659 207

1.848 (7,7%)

1.976 (6,6%)

1.980 (10,2%)

2.013 (10,0%)

2.072 (7,5%)

2.088 (11,2%)

2.111 (12,4%)

2.155 (10,3%)

2.237 (8,6%)

2.247 (12,5%)    

2.404 (10,5%)

2.456 (9,4%)

2.496 (16,0%)

2.553 (11,9%)

2.586 (11,4%)

2.813 (9,5%)

1.951

SANITAT EDUCACIÓ BENESTAR S. TOTAL (despesa total social respecte al PIB)2014
2012

2.132

2.151

2.121

2.186

2.408

2.429

2.466

2.554

2.443

2.441

2.661

2.300

2.732

2.589

2.849

3.280

3.214

ILLES BALEARS
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Despesa social dels pressupostos autonòmics per habitant. Xifres en euros
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* Pressupostos del 2013, ja que encara no s’han presentat els del 2014

Catalunya fora
de control

El president Artur Mas vol
passar a la història com el
que ha aconseguit la lli-

bertat per a Catalunya, però la
crua realitat, tal com va adme-
tre ell mateix en resposta a Alí-
cia Sánchez-Camacho, és que
ara mateix l’autogovern no és
més que una ficció. L’Estat fixa
quin és el topall de despesa a
través del límit de dèficit i juga
amb els mecanismes de liquidi-
tat per erosionar la imatge de les
autonomies i quadrar els seus
propis comptes. Si no fos pel
procés sobiranista, Mas seria
avui un titella més en el teatre
de les autonomies, com és ara
Alberto Fabra. És per aquest
motiu que la mobilització inde-
pendentista molesta tant a Ma-
drid. No entenen que, just quan
tenen Catalunya més subjuga-
da, a la pràctica estigui total-
ment fora (del seu) control.

EL BITLLET

DAVID MIRÓ
SUBDIRECTOR

Extremadura és la comunitat amb
un superàvit fiscal més alt, pròxim
al 18%, segons el govern estatal. Ai-
xí, recaptant molt menys, Monago
pot gastar 2.496 euros en despesa
social per cada extremeny, 400 més
que la Generalitat. A més, el cost de
la vida a Extremadura és més baix
que a Catalunya, cosa que fa que ca-
da euro serveixi també per pagar
més serveis i empleats públics.

Si s’afina més per àmbits, l’edu-
cació és el camp en què la Genera-
litat en surt més malparada: hi gas-
ta 684 euros per habitant. Només
queda per sobre de Madrid –659
euros– i les Balears –667 euros–.
En el cas de la sanitat i de benestar
social, Catalunya és el sisè territo-
ri de l’Estat que hi destina menys
despesa.e

a la despesa social catalana

amb el comitè d’empresa d’Alstom,
que afronta un ERO temporal, i el so-
cial: el suport dels patricis catalans al
procés, simbolitzat per la presència
de la senyora Cendrós, àvia de David
Madí i vídua de Joan Baptista Cen-
drós, fabricant de la famosa crema fa-
cial Floïd. Cendrós va ser un dels fun-
dadors d’Òmnium, un dels pocs
grans burgesos que durant el fran-
quisme va defensar el catalanisme.
La senyora Cendrós i les seves filles
visiten el Parlament. Elegantíssimes,
saluden a tort i a dret. Amb Oriol Pu-
jol hi parlen mitja hora. Les tres es-
cenes eren reals, però podrien passar
per ser una versió contemporània del
Dr. Floït i Mr. Pla.e

El Govern vol cobrar
part de la venda d’Aena
El conseller d’Economia, Andreu
Mas-Colell, va demanar ahir a l’Es-
tat que li entregui la “porció” que li
correspongui per la privatització
d’Aena. En una resposta al porta-
veu parlamentari del PP, Enric Mi-
llo, va argumentar que Aena té més
valor amb l’aeroport del Prat i, per
tant, que una part correspondria a
Catalunya. El dirigent popular li
havia retret que, amb els pressu-
postos del 2014, “Catalunya està
en venda”, en al·lusió a l’alta parti-
da d’ingressos prevista per la ven-
da de patrimoni i la privatització
d’actius. Llavors, Mas-Colell va re-
cordar l’anunci de privatització
d’Aena, que demostraria que “Es-
panya està en venda” també, i va
demanar la seva “porció” de l’ope-
ració. “No ho dic de broma, ho dic
molt seriosament”, va afegir.

El gestor dels aeroports espa-
nyols, Aena, preveu col·locar en-
tre inversors privats fins a un
60% del seu capital i tenir un “nu-
cli estable” d’entre tres i cinc ac-
cionistes, que accediran a aques-
tes participacions a través d’un
concurs restringit.

Dèficit
Extremadura
téuna inversió
socialdel16%
delPIB,més
deldobleque
lacatalana

Mas-Colell va
lamentar que
els comptes
suposen tornar
a la despesa
social de
Catalunya del
2004.
MANOLO GARCÍA


