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Verda

Retallades

Educació
Universitats
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EDUCACIÓ
JEV expressa el seu
malestar davant de les
polítiques educatives
de la consellera Rigau i
denunciem les retallades
del Govern de CiU
(amb el suport del
PP) en educació. Es
tracta d’una situació
insòlita que perjudica
considerablement
l’ensenyament dels
joves catalans i les joves
catalanes. En relació amb
l’educació postobligatòria,
JEV defensem que els
cicles formatius (de grau
mitjà i grau superior) no
són estudis de segona
per a mals estudiants.
Massa vegades es tracta
als estudiants de grau
mitjà i superior com
a estudiants ‘ganduls
que no volien anar a la
universitat’. De fet, els
graus mitjans i superiors
són més especialitzats,
estan més orientats a la
preparació per a llocs
de treball concrets del
mercat laboral, i tenen
uns continguts més
pràctics que els estudis
universitaris. Els cicles
formatius permeten
compaginar més fàcilment

estudiar i treballar, i
permeten un accés ràpid
al mercat laboral. JEV
volem impulsar l’FP com
una opció de primer
nivell sens estigmatitzar
aquelles persones que la
cursen. L’FP no pot ser
considerada un cami ràpid
per arribar al món laboral,
sinó un camí digne,
especialitzat i tecnificat.
L’enfortiment de l’FP
ha der ser un veritable
instrument per generar
igualtat d’oportunitats
entre la gent jove.

Dades

Què pots fer tu?

● CiU ha creat una nova

● Campanya de JEV-

●
●
●
●

taxa de 360€ per any
en els cicles formatius
de grau superior
Reducció de
3.000 professors i
professores
Augment de les ràtios
per classes
Augment d’hores del
professorat
Disminució de les
aportacions a les
escoles bressol

CiU PP

● Aprovació de
VOR per criticar la
l’augment tarifari a la
nova taxa de CiU a
Formació Professional
l’FP. 		
Vés-hi
amb el suport del PP.
● Article al Jovent 102		 ● Segons Rigau, “la
			
Vés-hi
majoria d’estudiants
poden assumir
aquest cost perquè
és semblant a la tarifa
plana que paguen
per un telèfon amb
internet”.
● Totes les retallades
en educació han estat
aprovades amb el
suport del PP
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UNIVERSITATS
A JEV reclamem un
sistema d’Universitats
Públiques i de Qualitat,
tendint a la gratuïtat.
Pensem que cal
equiparar la inversió
en educació superior
a la mitjana europea i
dotar les universitats de
suficient finançament
per tal d’impedir que el
sector privat hi penetri.
Pensem que ningú no
s’ha de quedar fora de
la Unviersitat per raons
econòmiques, per això
volem instaurar un
sistema de matrícules
progressives amb diversos
nivells d’aportació segons
la capacitat econòmica i
apostem per un programa
de beques salari que
cobreixi necessitats més
enllà de les taxes i altres
despeses acadèmiques.
A més, pensem que
la participació de
l’estudiantat a la
Universitat és essencial,
per la qual cosa
considerem que cal
reforçar els òrgans de
representació estudiantil
i dotar-los de majors
competències. Així, volem

evitar també que cap dels
sectors de la comunitat
universitària no tingui més
del 50% de representants
al claustre per no estar
sobrerepresentat. Creiem
en un sistema en què el
rectorat hagi de rendir
comptes al claustre, òrgan
que ha d’exercir una
funció de control sobre
aquest.

Dades
● Increment del 66% en

●

●

●

●

●

les taxes universitàries.
L’augment més alt de
tot Espanya.
El preu dels estudis
de grau s’ha
incrementat un 67%.
Tot i que l’Observatori
Universitari ha estimat
que l’estudiant pagava
un 20% del cost total,
la Generalitat diu que
no arriba al 15%.
El preu dels estudis
de màster s’ha
incrementat entre un
104% i un 163% en el
cas dels màsters que
no habiliten per a una
professió regulada.
Els 60 crèdits ECTS
d’un curs de grau
el 2012-2013 costen
entre 1.516 i 2.372€, en
funció de l’àmbit de
l’ensenyament.
Aquest curs s’ha
registrat l’augment de
preus més alt des que
tenim Dades: un 67%
en un sol any. Això
representa entre 607 i
949€ més per curs.
L’augment del preu de
la primera matrícula
del grau varia segons
la comunitat: el

rang va des del 0%
(Astúries) fins al 67%
(Catalunya).
● Catalunya és la
comunitat amb preus
més cars. El preu mitjà
d’un grau és un 75%
més car que el preu
mitjà de la resta i més
d’un 30% per sobre de
la següent comunitat
més cara, Madrid.

CiU PP
● La pujada de taxes

universitàries
aprovada pel PP, amb
el suport de CiU, és
brutal. Un missatge
clar per desincentivar
l’accés a la Universitat,
un pas més per
reduir l’educació,
la investigació, la
recerca.
● El missatge que PP i
CiU donen a la gent
Què pots fer tu?
jove és: ‘no treballis,
no estudiïs’. Una
● NOTÍCIA. JEV
política pensada
denuncia l’encariment
per expulsar del
universitari
Vés-hi
sistema universitari
● Posicionament de JEV
a fills i filles de les
Universitats
Vés-hi
famílies amb recursos
● Article al Jovent 103		
modestos.
● Aquesta decisió
		
Vés-hi
s’emmarca en una
ofensiva brutal de la
dreta per convertir
l’educació en un dret
residual per a elits.
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Treball
JEV afirma que la situació
laboral dels joves catalans
i les joves catalanes és
insostenible. Amb un atur
juvenil de més del 50%,
i que va augmentant dia
a dia, per l’aprovació per
part de PP i CiU d’una
reforma laboral inútil,
injusta i negativa per al
conjunt de la societat i
sobretot per als i les joves,
que veuen cada cop més
hipotecades les seves
vides.
Parlem de la primera
reforma laboral de la
història on les persones
joves seran les més
perjudicades a causa
de la precarització,
la temporalitat i la
inseguretat dels
contractes laborals.
On l’empresari té la
possibilitat de tenir una
persona jove, fins als 30
anys, amb un contracte de
pràctiques durant un any
i ser acomiadada sense
causa ni indemnització. A
més de l’abaratiment de
l’acomiadament, on tots
passen a ser procedents,
la modificació per part de
l’empresa del sou de les

persones treballadores i
les retallades en un dret
laboral bàsic com és la
negociació col·lectiva.
Davant d’aquest segrest
dels drets laborals
conquerits al llarg de
dècades, JEV portem
molt de temps exigint
polítiques actives
d’ocupació, que fomentin
treballs de qualitat amb
salaris dignes i, sobretot,
un canvi del model
productiu. Cal que la
prioritat màxima del
Govern de Catalunya sigui
l’atur juvenil, i no pas el
dèficit com és actualment,
i amb el desenvolupament
d’un “Pla de Xoc” i
l’actualització de “l’Acord
per l’ocupació juvenil”
que finalitza i encara no
sabem res de la seva
continuïtat. Necessitem
polítiques actives
d’ocupació i no pas
que el conseller Mena,
responsable d’Empresa i
Ocupació, ens convidi a
marxar a Londres a servir
cafès.

Dades

Què pots fer tu?

● Atur juvenil menor

● Article al Jovent 103		 ● CiU no ha dut a terme

●

●

●

●

●
●

de 25 anys puja a un
51% i la franja més
perjudicada és la de
16-19 amb un 72%
d’atur.
Aprovació d’una
reforma laboral que
no genera ocupació
i que elimina drets
conquerits durant
dècades de lluita.
Generació amb el
major nombre de
contractes temporals,
9 de cada 10 joves.
Les ETT han passat a
ser oficines d’ocupació
(SOC) i, per tant, es
mercantilitza l’atur.
Aprovació de la
reforma laboral
més antisocial mai
aprovada a l’Estat
espanyol.
Paralització de l’Acord
per l’ocupació juvenil
2007-2011.
Inactivitat per dur a
terme un Pla de Xoc
contra l’atur juvenil.

		

Vés-hi

CiU PP

cap Pla de Xoc contra
l’atur i ha paralitzat
la Reforma Laboral al
l’Acord per l’ocupació
TC 		
Vés-hi
juvenil 2007-2011
● Vídeo d’Acció Jove de ● Aprovació per part
la vaga general sobre
del PP i aplaudida
la reforma laboral		
per CiU de la reforma
			
Vés-hi
laboral més injusta i
destructora de drets
de la història de la
democràcia.

● Campanya ICV. Portar
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Salut
A JEV entenem la salut
com un dret universal,
l’Estat és qui ha de
garantir el dret a la
protecció de la salut i
a una atenció sanitària
pública universal,
equitativa, de qualitat
i gratuïta (sense
repagaments) per a totes
les persones. En canvi,
el model de CIU i del
conseller Boi Ruiz és el de
la salut com un assumpte
privat i individual a partir
del qual es pot fer negoci,
arribant a dir que “la salut
depèn d’un mateix i no
de l’Estat” (quan el nivell
socioeconòmic és un dels
determinants de salut
més importants) i ens ha
aconsellat obertament
de fer-nos d’una mútua.
El conseller ha traspassat
tots els límits, fent un ús
oportunista de la crisi
per servir al conglomerat
sanitari concertat del
qual era president abans
d’entrar al Govern “dels
millors”. CiU ha reduït
brutalment la despesa
sanitària pública tot i que
aquesta ja era baixa en
relació amb altres països
de la UE-15 abans de

Dades
les retallades. Boi Ruiz
s’esperava un augment
brutal de les assegurances
privades però s’ha trobat
amb què els ciutadans
i les ciutadanes no les
poden pagar (sobretot a
partir dels 65 anys, que és
quan més es necessita).
Cal destacar que totes
les retallades dutes a
terme pel Govern s’han
fet sense cap diàleg amb
el sector per establir
mesures d’austeritat
alternatives que no
afectessin la qualitat de
l’atenció. JEV i ICV hem
denunciat durament la
degradació de la sanitat
pública i s’han articulat
les lluites al carrer com a
defensa dels treballadors
i les trebalaldores de
l’Hospital Dos de Maig o
la Plataforma pel Dret a la
Salut.

● Reducció de la

●

●

●

●
●

despesa ha estat de
fins al 17,7% el 2011 i el
7,6% el 2012, caient als
nivells del 2007.
Reducció de la partida
per atenció primària
amb el tancament
de 40 CAP i de 56
serveis d’urgències
a la nit, renunciant al
model de proximitat
geogràfica.
Retallades en la
despesa hospitalària
amb el tancament
de plantes senceres
i reducció de les
intervencions
quirúrgiques d’un 3040%.
S’ha liquidat la
garantia de temps
màxim d’espera per
les 14 intervencions
quirúrquiques més
freqüents, augment en
les llistes d’espera del
43%.
Paralització de la
construcció de 5 nous
hospitals.
Reducció del personal
sanitari (7.200 en
total) i disminució
important del salari.

● Retard en el calendari

de desplegament de la
Llei de dependència,
deixant més de
54.000 persones en
llista d’espera per
rebre l’ajut.
● Aplicació de l’€ per
recepta que limita
l’accés a la salut,
especialment a les
persones grans,
de renda baixa
o que pateixen
malalties cròniques o
repagament + l’impost
del Govern central.

Què pots fer tu?
● Campanya proposició

de llei per eliminar l’€
per recepta.
Vés-hi
● Article “Màfia mèdica
a Catalunya?”
d’Eugeni Mur. Vés-hi
● NOTÍCIA. ICV
s’adhereix a la
Plataforma pel Dret a
la Salut.		
Vés-hi

CiU PP
● Privatització de

l’Hospital Clínic
pendent dels resultats
del 25N
● CiU PP votacions
conjuntes en totes les
modificacions de llei
sanitàries i despeses.
● Josep Prat, nomenat
president de l’ICS
per impulsar-ne la
fragmentació en
empreses a partir
de les modificacions
amb les lleis òmnibus.
S’obre la porta a la
privatització. J. Prat
liderava un holding
sanitari privat a Reus,
va haver de dimitir
per pressumptes
pagament irregulars.
● L’avançament
electoral ha
desactivat la comissió
d’investigació del
Parlament per
investigar tots els
casos d’irregularitats
a la sanitat, no més
el cas Prat, també el
cas Crespo, cas Bagó
(Cafè amb llet) i cas
Sant Pau.
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Cultura
Els actuals governs, tant
de Catalunya com de
l’Estat, estan aplicant
polítiques conservadores i
privatitzadores també en
l’àmbit de la cultura.
Per Joves d’Esquerra
Verda la cultura és un
pilar fonamental en
la construcció d’una
societat més lliure,
justa, democràtica i
cohesionada. Així doncs,
ha de ser entesa com un
bé públic al qual tothom
no tan sols hi pugui
accedir, sinó que pugui
ser-ne agent actiu pel que
fa a la creació i difusió.
Les polítiques culturals
han de bastir-se des d’un
equilibri entre la creació,
la producció, la promoció,
la difusió i l’empresa, però
l’eix fonamental ha de ser
la ciutadania i la creació.
Cal promoure polítiques,
eines i espais perquè
la ciutadania participi
activament dels processos
culturals. La societat ha
de comptar amb espais
i poder de decisió,
recursos i cal des de les
institucions, però no no
impulsar la difusió.

Dades

Què pots fer tu?

CiU PP

Els pressupostos han
reduït substancialment
la partida en cultura
(hem passat dels 43,11
euros per habitant del
2010 a 31,29 euros per
habitant el 2012) i la
Generalitat no reclama
a l’Estat ni fa res per
exercir les competències
que li pertoquen en
aquest àmbit que estan
totalment transferides a
les autonomies.
La comparació amb altres
estats és vergonyosa, ja
que ens situa a la cua
d’Europa, amb exemples
com França, on el
pressupost en cultura per
habitant és més de 2,5
vegades superior.

● Article al Jovent 102		 Passivitat per part del
			

Vés-hi

Govern de CiU de dur

			

Vés-hi

transferides en cultura.

● Article al Jovent 103 		 a terme les polítiques
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MEDI AMBIENT
La lluita contra el canvi
climàtic i la defensa
dels espais naturals i la
biodiversitat és un dels
majors reptes a què
s’enfronta la humanitat
en el segle XXI, i així
ho entenem a JEV.
Aquest problema és
improrrogable i necessita
actituds polítiques
valentes per fer-hi front.
I si abans de la crisi
aquestes actituds ja
eren difícils de trobar
en els líders de la UE i
els EUA, amb l’esclat de
la crisi la protecció del
mediambient en general
i la lluita contra el canvi
climàtic en concret
han estat relegades a
la marginalitat en les
agendes polítiques
dels principals partits
europeus.
A casa nostra aquesta
lluita també ha estat
oblidada per part de CiU
i PP. Malgrat l’evidència
que l’actual model
energètic basat en les
energies fòssils ens du
al col·lapse, se segueix
apostant per aquest
model fallit amb el PECAC

(Pla d’Energia i Canvi
Climàtic de Catalunya)
2012-2020. Aquest
Pla és extremadament
conservador ja que no
preveu l’escenari de
crisi energètica que es
produirà els següents
anys, provocant una
alça exponencial en
el preu del petroli. Un
escenari molt proper de
“peak-oil” exigeix una
aposta decidida per
abandonar paulatinament
les energies fòssils en
favor de les energies
renovables. Molta gent
es pregunta avui com és
que no es va preveure la
bombolla immobiliària:
seria bo que d’aquí a
cinc, deu o quinze anys
ningú no s’hagués de
preguntar com és que
no es va preveure la crisi
energètica.
Els atacs per part de CiU
al nostre medi natural són
molt nombrosos i gran
part d’aquests ens els van
fer digerir amb la famosa
llei òmnibus, els punts
principals en matèria de
medi ambient els resumim
a l’apartat de dades.

Cal recordar també que
una de les primeres
reformes en matèria
de medi ambient va
ser l’eliminació del límit
de velocitat a 80km/h,
eliminació que va
quedar endarrerida per
un anticicló (evitant la
dispersió dels gasos
contaminants) que va
obligar la Generalitat
a reconèixer que la
mesura dels 80km/h
reduïa considerablement
l’emissió d’aquests gasos.
Per últim, Eurovegas ha
esdevingut una bona
mostra del que significa
per a CiU la protecció
del nostre territori i el
desenvolupament d’una
economia sostenible i de
futur.

Dades

● Principals punts de

la llei òmnibus en
matèria de medi
ambient:
○ Desprotecció d’una
part del Parc Natural
del Cap de Creus
○ Modificació de
la Llei de residus
perquè les empreses
que els produeixen
puguin incinerar-los
directament
○ Obre la porta a la
privatització de la
gestió de l’aigua
(com estem veient
amb Aigües TerLlobregat)
○ Desaparició de la
necessitat d’elaborar
estudis d’impacte
ambiental per
una part de les
infraestructures.
○ Permís de caça per
a “activitats de cant
tradicionals” de
fringilids (pinsans,
caderneres...).
○ Obertura de pistes
forestals estretes
per a vehicles
motoritzats.
● Retallades en
protecció forestal.
Com ja advertien
els bombers mesos
abans, les retallades

en el sector han
agreujat els dramàtics
incendis d’aquest
estiu.
● Foment línies MAT
(Molt Alta Tensió)
prop de zones
urbanes que entren
en conflicte amb
normatives de
seguretat i protecció
mediambiental
europees.
● Desenterrament plans
de trasvassament del
Roine.

Què pots fer tu?
● Jo sóc antinuclear
(Greenpeace)

Vés-hi

● NOTÍCIA. Privatització

de l’aigua
Vés-hi
● Contra la MAT – ICV
Santa Coloma Ves-hi
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MOBILITAT
A JEV defensem un
model de mobilitat
basat en el transport
col·lectiu i públic. I aquest
model, indispensable
per avançar envers una
ciutat ecològicament
sostenible, cohesionada i
amb un aire net, tampoc
no s’ha lliurat de les
retallades ideològiques
de CiU. De la mateixa
manera que ens volen
imposar el seu model
de salut o d’educació,
des de l’Ajuntament de
Barcelona, governat per
l’alcalde Trias, s’està
imposant de manera
contundent el seu model
de mobilitat: privat,
excloent i insostenible.
Aquest retrocés en
matèria de mobilitat
sostenible es dóna en
un moment en què
ens arriben notícies
preocupants pel que fa
a la contaminació a l’aire
de l’àrea metropolitana:
els nivells de NO2 i de
CO superen àmpliament
el màxim permès per
la normativa europea,
posant en perill la
salut dels habitants de

l’àrea metropolitana.
Curiosament, els nivells
de partícules contaminats
a l’aire no han deixat
d’augmentar des de 2010
malgrat la disminució
de l’activitat econòmica,
trencant la tendència
a la baixa dels anys
precedents. D’aquesta
manera, la Generalitat
incompleix clarament
el Pla de Qualitat de
l’Aire aprovat al 2007 i
allunya el compliment del
Protocol de Kioto.
Amb l’argument de
prioritats davant la crisi,
la mobilitat pública i
sostenible ha desaparegut
(si algun dia havia existit)
dels programes de PP, CiU
i PSC-PSOE.

Dades
● Increment del 20% de
●

●

●

●

●

mitjana de les tarifes
del transport públic.
Aprovació de la
gratuïtat de la zona
verda per part de
l’Ajuntament de
Barcelona, incentivant
el vehicle privat i
renunciant a una font
d’ingressos.
Increment del 116%
del preu del Bicing,
passant dels 35€ a
97,5€ anuals.
Tancament dels
ferrocarrils (L6, L7
i L8) les nits dels
dissabtes
Supressió de 4
línies en el servei
d’autobusos (31, 35,
105 i 158) i de tres més
en cap de setmana
(la 58 els dissabtes,
la 75 els dissabtes i
els dies festius i la 91
els dies festius) i la
reducció de l’oferta
del Bus de Barri, en el
qual 20 línies (totes
menys la 111) deixen
de funcionar els
diumenges i els dies
festius.
Pàrquing gratis per
als cotxes dels pares
que porten els nens

a escoles de Sarrià
com el Reial Monestir
de Santa Isabel,
dels “Legionarios de
Cristo”.

Què pots fer tu?
● Resolució contra la

pujada del preu del
Bicing		
Vés-hi
● NOTÍCIA. Acció
directa Nicing Vés-hi
● Article al Jovent 101 		
			
Vés-hi

