50

MESURES PRINCIPALS
PER UN GOVERN
FORT I EFICIENT

1. Liderar unes polítiques de Salut a favor d’una nova forma de
gestió de la pandèmia de la covid-19, que reforci la prevenció i
que permeti mantenir el màxim possible d’activitat econòmica
i salvar els llocs de treball.

· Escoltar i consensuar amb els professionals i els experts
les mesures de control de la pandèmia.

· Implementar el testeig massiu d’antígens i PCR,
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aprofitant tota la xarxa sanitària i de farmàcia, que
permeti acotar i controlar els brots.

· Millorar el sistema de rastreig per fer possible
confinaments selectius.

· Reforçar l’ús de les mascaretes FFP2 per minimitzar el
risc de contagis.

· Intensificar la inversió en recerca clínica per trobar nous
tractaments i millorar l’eficàcia dels existents.

· Incrementar la capacitat assistencial del sistema sanitari
i millorar les condicions retributives del col·lectiu
sanitari.

· Assegurar una logística de la campanya de vacunació

que permeti aprofitar amb la màxima celeritat totes les
dosis que arribin de la Comissió Europea.

· Ús de la tecnologia per acreditar la situació individual
lliure de covid mitjançant vacuna, anticossos i tests
antígens o PCR.

· Incorporar l’aprenentatge de l’experiència comparada
d’altres països.

· Adaptar les restriccions de manera descentralitzada
a cada territori, en funció de les dades sanitàries i
demogràfiques.

· Diàleg continuat amb els sectors afectats per

adaptar les seves activitats amb màxima seguretat; i
acompanyar-los en la seva digitalització i transformació
a la nova realitat.

· Implementar un pla de xoc per reactivar l’activitat
econòmica, mantenir l’ocupació i fer front a les
necessitats socials derivades de la covid-19.
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2. Aconseguir una Llei d’Amnistia per les gairebé 3.000
persones represaliades a Catalunya com a punt inicial en la
resolució dels conflicte polític de Catalunya amb l’Estat basat
en l’exercici del dret d’autodeterminació de la nació catalana.
3. Si les formacions independentistes obtenim més del 50%
dels vots, sol·licitar la intervenció dels organismes europeus
per assolir un referèndum acordat i vinculant.
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4. Organitzar la Generalitat en una nova estructura que doni
resposta als reptes actuals:

· Potenciar les àrees d’emergència climàtica, feminismes,
gent gran i món rural.

· Integrar l’àmbit sociosanitari.
· Apostar pel creixement intel·ligent, vinculant els sectors
productius i la lluita contra la crisi climàtica, en el marc
de l’agenda verda de la Unió Europea.

· Reagrupar en un únic departament les polítiques
d’empresa, d’autònoms i treball.
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5. Incrementar progressivament el pressupost educatiu fins el
6% del PIB l’any 2026 per tenir un sistema educatiu de qualitat,
inclusiu, equitatiu i universalitzat des de l’etapa dels 0-3 anys.
6. Avançar cap a la plena gratuïtat de l’educació, i garantir la
suficiència de recursos i l’autonomia dels centres educatius.
7. Establir la formació professional totalment dual amb
dinamitzadors territorials vinculats a les empreses.

BENESTAR, COHESIÓ
SOCIAL I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT

8. Garantir l’equitat en l’accés a la universitat tant en els graus
com en els màsters i potenciar la retenció i atracció de talent a
les nostres universitats.
9. Aprovar la Llei de la Ciència per impulsar la formació, la
recerca, la innovació i la transferència de coneixement.
Consolidar Catalunya com a motor de recerca biomèdica.
10. Aprovar el Pacte Nacional dels Drets de les Persones amb
Discapacitat, d’acord amb la Convenció sobre els drets de les
persones amb discapacitat (ONU).
11. Aprovar la Llei Catalana d’Autonomia Personal i una nova Llei
de Suport a les Famílies. Garantir una gestió adequada de la
Renda Garantida de Ciutadania.
12. Incrementar, en els propers cinc anys, els recursos sanitaris
en 5.000 M€ per reforçar especialment l’atenció primària.
Potenciar la integració dels serveis sociosanitaris i crear
l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària.
13. Millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris
i revisar els marcs d’avaluació. Incorporar models d’autonomia
en infermeria.
14. Reforçar la xarxa d’atenció i recuperació integral contra la
violència masclista i acabar amb la violència institucional.
15. Incrementar en 1.500 habitatges protegits l’any, aprofundir
en el tanteig i retracte, i aconseguir el traspàs dels habitatge
de la SAREB per eliminar l’espera a les meses d’emergència.
16. Aconseguir un mercat de lloguer segur amb plenes
garanties per a llogaters i propietaris, i acabar amb les màfies
d’ocupació il·legal de pisos.
17. Garantir l’accés als subministraments bàsics de les llars
vulnerables per lluitar contra la pobresa energètica.
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18. Garantir el compliment de l’empadronament de les
persones migrades, essencial per a la seva integració i exercici
dels drets fonamentals, i desplegar plenament la Llei d’Acollida
de les Persones Migrades i Retornades a Catalunya.
19. Aprovar el Pacte Nacional per la Llengua per poder viure
plenament en català i promoure la llengua i la cultura catalanes
en l’àmbit digital.
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20. Garantir el 2% del pressupost a la Cultura i aprovar la Llei de
Mecenatge.
21. Blindar la immersió lingüística com a eina de cohesió,
identitat i convivència.
22. Desenvolupar un model de pràctiques universitàries
remunerades, que siguin formatives i generadores d’expertesa.
23. Establir una renda de suport a l’emancipació juvenil i
disposar d’habitatge públic social destinat a joves.
24. Organitzar la candidatura Barcelona – Pirineus 2030 com a
element de dinamització i cohesió del territori.
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25. Crear el Banc Nacional de Catalunya i potenciar l’Agència
Tributària de Catalunya.
26. Moderar la fiscalitat del treball, pimes i autònoms, i
aprofundir en la tributació ambiental.
27. Concertar amb els agents socials i econòmics l’increment
del Salari Mínim per sobre del 1.200€ mensuals.

ECONOMIA
DINÀMICA
I PRÒSPERA
EN TRANSICIÓ

28. Transformar el Servei d’Ocupació de Catalunya i reformular
les polítiques actives d’ocupació adaptant-les a cada territori i
sector.
29. Consensuar un nou Pacte Nacional per la Indústria de
Catalunya que potenciï les zones industrials i logístiques
estratègiques a través d’incentius, programes d’atracció i
suport a la inversió.
30. Impulsar la competitivitat de les pimes adaptant la
normativa, facilitant la capitalització i el creixement, i
desenvolupar la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica.
31. Seguir potenciant la internacionalització de l’economia
catalana acompanyant les empreses catalanes al mercat
global i fer de Catalunya el hub logístic de referència del sud
d’Europa.
32. Continuar liderant la creació i captació d’startups, afavorirne el creixement i les sinergies amb el teixit econòmic, els
centres de recerca i les universitats.
33. Acompanyar la transformació del sector de l’automoció
amb el Pla Auto, un nou consorci per a la fabricació del vehicle
e-Urban i l’ampliació de la xarxa d’infraestructures de punt de
càrrega elèctrica.
34. Implementar la transformació tecnològica integral del
comerç de proximitat i crear el Centre d’Iniciatives Digitals
per al Comerç i el hub tecnològic de servei a les empreses
comercials.
35. Aprovar la nova Llei de Turisme de Catalunya i desenvolupar
el Pla Territorial de Turisme que inclogui una taula unitària amb
els agents del sector.
36. Promoure el Pla Català de Polítiques de Desenvolupament
Rural per poder canalitzar els ajuts adaptats a la nostra realitat.
37. Desenvoluparem la Llei d’Espais Agraris i impulsarem el
futur Pla d’espais agraris protegits i productius, com eines per
la millora de la seva gestió.
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38. Elaborar el Pacte Nacional Rural-Urbà i el Pla País Viu que
implementi les polítiques integrals pel repoblament rural.
39. Impulsar la Llei de Governs Locals i de Finançament Local.
40. Finalitzar el desplegament de la xarxa pública de fibra
òptica de molt alta capacitat a tots els municipis de Catalunya
de més de 50 habitants i desplegar el 4G i 5G.

COHESIÓ
TERRITORIAL:
PAÍS EN XARXA

41. Eliminar els peatges d’autopista per implantar la vinyeta.
Completar la xarxa d’infraestructures necessàries per garantir
una mobilitat resilient i sostenible a tots els territoris.
42. Crear l’Agència del Canvi Climàtic i promoure la Llei de
l’Economia Circular i l’Eficiència en l’Ús dels Recursos Naturals.
43. Aprovar la Llei de Transició Energètica per implantar
un model que redueixi les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle en un 55% pel 2030, lluiti contra els oligopolis i els
preus abusius, i permeti la sobirania energètica.
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44. Crear l’Agència d’Anàlisi i Prospectiva de Catalunya com
a eina de transparència i avaluació de polítiques i reptes
estratègics, i descentralitzar l’administració de la Generalitat
per ser més present al territori.
45. Promoure la nova Llei de Contractació Pública per disposar
d’uns serveis públics més eficients i de qualitat, simplificant
els processos, dotant de major autonomia al seu funcionament
i eliminant la contractació amb empreses de l’IBEX-35.

BON GOVERN I
NOVA GOVERNANÇA

46. Implementar el vot electrònic en el marc de la Llei Electoral
de Catalunya i utilizar les tecnologies digitals per promoure la
participació ciutadana.
47. Desenvolupar el Pla de xoc contra la Bretxa i la Pobresa
Digital, fomentant la capacitació i la inclusió digital de
col·lectius vulnerables.
48. Aprovar la nova Llei de Bombers, amb visió integradora i
transversal de la gestió de les emergències, i una nova Llei
del Sistema de Policia de Catalunya que integri els cossos i
coordini una actuació policial eficient i equitativa arreu del país
49. Revisar el model d’unitats policials destinades a l’ordre
públic per potenciar la prevenció, mediació i resolució de
conflicte d’acord amb les màximes autoritats en matèria de
drets humans.
50. Consensuar la Llei del Tercer Sector Social que el reconegui
com a servei públic.
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