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PRESENTACIÓ
Les eleccions del 14 de febrer se celebraran sota l’impacte d’una forta crisi
econòmica i social a conseqüència de la pandèmia i en un escenari polític
marcat per una posició dominant i asfixiant dels poders de l’Estat espanyol al
llarg de tota la legislatura contra el Parlament i el Govern de Catalunya i una
repressió gens dissimulada contra l’independentisme.
Junts es presenta a aquestes eleccions amb la determinació de guanyar-les
i el compromís de garantir un Govern de Catalunya fort que impulsi un canvi
gràcies al lideratge de Laura Borràs, la futura presidenta de la Generalitat.
El compromís de Junts amb la represa econòmica, la reducció de les
desigualtats socials, els drets polítics i les llibertats i l’empenta combinada
entre les institucions i la mobilització ciutadana per guanyar la independència
és inequívoc.
El programa electoral de Junts és el nostre contracte amb la ciutadania per
als propers quatre anys. Les persones, el seu benestar, la defensa de la seva
dignitat i la protecció de la seves llibertats, són el fil conductor d’aquest
contracte que ens compromet públicament i que determinarà la nostra acció
parlamentària i de govern.
La reactivació econòmica és una condició necessària, i per tant prioritària,
per garantir la cohesió social, que avui està greument afectada, i per reduir les
desigualtats i erradicar la pobresa. Per això presentem un programa ambiciós
i unes prioritats que configuraran un pla de Govern per impulsar els potencials
econòmics de la societat catalana, una acció social per pal·liar els efectes de la
crisi en la societat i una priorització dels recursos públics per garantir el sector
de la salut a Catalunya.
Representem la centralitat del país. Una centralitat que avui és
desacomplexadament i naturalment independentista. Per això defensarem
la constitució d’un govern independentista, des del convenciment que
només des d’unes institucions liderades sense fissures per les formacions
independentistes podrem avançar cap a la independència.
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La fermesa en la defensa activa de les nostres institucions i la determinació
de no acceptar més ingerències contra la sobirania del Parlament i el Govern
de Catalunya, l’acompanyarem amb l’exigència d’una negociació real amb el
govern espanyol per concretar com es pot exercir de nou i de manera efectiva
el dret a l’autodeterminació. Per això és indispensable disposar d’una majoria
independentista al Parlament i un lideratge clar de Junts per Catalunya, que
imposin les condicions d’una amnistia immediata i una aturada de la repressió,
un reconeixement de l’existència del conflicte polític i l’acceptació d’una
mediació internacional com a facilitador i garant de la negociació.
Només des de totes aquestes premisses podrem encarar com a país un futur
lluminós. Prioritzem les persones, treballem per la reactivació econòmics i la
cohesió social i ens reafirmem que la independència és l’única solució per
garantir un país econòmicament pròsper i sostenible i socialment just i lliure.
Treballem Junts pel país que volem ser.
Junts per fer.
Junts per ser.

Carles Puigdemont i Casamajó				
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Laura Borràs i Castanyer

JUNTS

PER
PER SER.
FER.
JUNTS

JUNTS PER FER, JUNTS PER SER: EL COMPROMÍS
DE LES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT AMB LA
INDEPENDÈNCIA
Les eleccions del 14 de febrer han de suposar un canvi d’etapa i encetar un
nou impuls al procés d’independència. Cal que el 14-F es revalidi i reactivi
la majoria independentista al Parlament i aquesta doni lloc a un govern fort,
nítidament independentista. Aquest nou impuls cap a la independència només
serà possible si a la Generalitat hi ha un govern plenament alineat amb la
resta d’actors socials i institucionals de l’independentisme, i en plena sintonia
amb la majoria social del país, autèntic subjecte de qualsevol procés polític
democràtic.
L’experiència del 2017 i la impossibilitat posterior de restituir els càrrecs cessats
i les competències arrabassades per l’aplicació del 155, han posat de manifest
les limitacions de les institucions catalanes per dur el país a la independència.
El futur del país ha d’estar en mans de la ciutadania i no pot dependre només
d’unes institucions intervingudes i fèrriament vigilades per uns poders de
l’Estat activament hostils envers els drets i les llibertats del poble de Catalunya.
Aquesta vegada cal fer les coses de manera diferent i millor. Si volem reeixir
en aquesta nova fase del procés d’independència, caldrà distingir bé el paper
de les institucions autonòmiques, per una banda, i del Consell per la República,
per l’altra. D’una bona governança des de la Generalitat en depèn el progrés, la
cohesió, el benestar i la sostenibilitat del país, sense renunciar a la resistència
institucional davant els atacs de l’Estat. Per la seva part, el Consell per la
República ha de liderar políticament el moviment independentista i assumir la
preparació d’estructures per al nou estat en un context segur.
Tal com vam aprendre amb el referèndum del Primer d’Octubre, la clau de l’èxit
serà l’empenta combinada de les institucions i de la mobilització popular,
acompanyades d’una tasca de preparació i organització que no estigui
exposada a la repressió de l’Estat. Això vol dir que les institucions del país
han d’actuar amatents a la mobilització ciutadana impulsada per les entitats
sobiranistes i la tasca del Consell per la República, a qui correspon articular la
força del teixit social, cívic i econòmic del país amb unes estructures polítiques
que, quan calgui, facin la feina que no poden dur a terme les institucions
estatutàries.
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Les eleccions al Parlament de Catalunya continuen essent la principal font de
legitimitat democràtica del procés d’independència. Cada convocatòria ens
situa en un marc plebiscitari en què confirmar que la voluntat de constituir
una República Catalana és robusta i persistent. Per això, en la mesura que
de les eleccions en resulti una majoria suficient, del 50% dels vots emesos,
i suficientment compromesa amb la vigència del mandat vinculant del
referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre, caldrà que tots els
actors de l’independentisme facin els preparatius necessaris per fer-lo efectiu i
que han de culminar amb l’activació de la Declaració d’Independència signada
el 10 d’octubre de 2017 i votada pel Parlament el 27 d’octubre següent.
Com a primer pas, Junts per Catalunya es compromet que el Parlament de
Catalunya, després de la seva constitució, adopti una resolució constatant
l’existència d’una nova majoria democràtica a favor de la independència i
ratificarà la vigència de la Declaració de Sobirania del 2013, la Declaració
d’inici del procés d’independència de Catalunya del 2015 i la Declaració
d’Independència del 2017. Aquesta resolució reconeixerà també el Consell per
la República com a Autoritat Nacional, apoderant-lo per a liderar el moviment
independentista en tant que depositari del mandat de l’1-O i a representar-lo
internacionalment.
Proposarem un acord a la majoria independentista per investir un govern
fort, que no depengui per activa o per passiva dels vots dels partits del 155 ni
d’aquells que conformen el govern espanyol. Només així es garantirà una acció
política lleial i unitària que situï la independència com a objectiu prioritari
de l’acció del govern. Aquest nou govern es comprometrà a dur a terme en
aquesta mateixa legislatura els preparatius que li corresponguin per a fer
efectiva la independència.
Per avançar, el procés d’independència continuarà donant un paper clau als
governs locals de tot el territori, que actuaran en coordinació amb la resta
de les institucions per preparar degudament el país per a la independència.
S’elaborarà un pla de treball que contempli les accions que han d’implementar
els municipis i una estratègia per promoure que les institucions i els agents
socials assumeixin un rol protagonista, com a eines de país, en aquesta nova
fase.
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Una nova majoria independentista contribuirà a enfortir la unitat d’acció dels
partits que li donin suport a totes les institucions, també a l’hora de fer oposició
al govern i les institucions espanyoles i a qualsevol altre govern de partits del
155, oposant-se a totes les decisions lesives per Catalunya que puguin prendre.
Si en aquestes eleccions al Parlament es revalida la majoria independentista,
al govern espanyol ja no li quedaran més excuses per no obrir un procés de
negociació real amb el govern de la Generalitat per resoldre el conflicte
amb Catalunya per vies democràtiques. Aquesta negociació ha de partir del
reconeixement i respecte del dret a l’autodeterminació dels catalans per part
de l’Estat i, per tant, ha de tenir com a objectiu un acord sobre la manera com
s’exerceix de nou aquest dret, en el benentès que ja va ser exercit l’1-O i que
aquell mandat democràtic segueix avui plenament vigent.
Qualsevol negociació, a la qual des de Junts per Catalunya no hem deixat
mai d’estar oberts i per la qual hem estat sempre preparats, ha de complir
una sèrie de condicions, si vol ser real: les dues parts s’han de reconèixer
com a subjectes polítics que es respecten com a interlocutors vàlids; cal una
amnistia immediata i acabar amb la repressió per tal que la negociació es
pugui desenvolupar en igualtat de condicions; cal un mediador internacional
que garanteixi el contingut i el compliment dels acords. En qualsevol cas, si
les formacions independentistes obtenim més del 50% dels vots sol·licitarem
la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum acordat i
vinculant.
Davant de l’escenari probable que l’Estat mantingui la seva posició
d’intransigència i immobilisme, no tindria cap sentit que el moviment
independentista optés per una estratègia d’espera indefinida. Caldrà seguir
avançant. Per això, de confirmar-se la negativa a negociar, el futur govern ha
d’estar plenament disposat a prendre, en resposta, les decisions unilaterals
que corresponguin. Només un govern de partits sobirans tindrà les mans
lliures per enfrontar-se als abusos dels poders espanyols amb totes les eines
democràtiques i no violentes disponibles.

13

Durant la propera legislatura, Junts per Catalunya defensarà que les institucions
catalanes assumeixin els següents compromisos i mandats:

· El compromís d’adoptar una actitud ferma, activa i vigilant, i si s’escau
de resistència i desobediència institucional, per contrarestar qualsevol
menysteniment o intromissió de l’Estat en relació amb les institucions
del país o l’autogovern.

· La decisió de no acceptar ingerències polítiques, ni jurídiques ni
administratives contra la sobirania del Parlament. Aquest compromís ha
de suposar l’assumpció dels riscos i conseqüències d’aquesta actitud de
fermesa en un context de repressió.

· El compromís de mantenir una actitud de defensa activa dels drets
civils, i de no col·laboració davant la repressió de l’Estat. En particular,
es prendran totes les mesures necessàries per blindar l’exercici de les
llibertats d’expressió i manifestació de la població de Catalunya.

· El mandat de planificar i desplegar, en coordinació amb el Consell per
la República, els canvis i transformacions tecnològiques, organitzatives,
legislatives i administratives en els diversos àmbits per preparar la
transició cap a la República Catalana.

· El compromís i el mandat de desplegar, en coordinació amb el Consell
per la República, una acció internacional orientada a aconseguir suports
i futurs reconeixements a la independència de Catalunya.

· El mandat de minimitzar la dependència respecte dels poders i
espanyols que actuen a través de les companyies de l’ÍBEX35 en la
provisió de tot tipus de serveis estratègics i especialment els financers,
energètics o de comunicació. En concret, garantir la independència
de la Generalitat respecte dels oligopolis espanyols diversificant
proveïdors, afavorint l’entrada d’empreses de proximitat i potenciant el
marc harmonitzat europeu de contractes públics.

· El compromís i el mandat de dissenyar lleis i polítiques que garanteixin
i ampliïn els drets socials, la sanitat, l’educació, la cultura, la justícia,
l’economia i el progrés del país, més enllà de les competències
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del nostre Estatut i assenyalant el camí de la República Catalana. I
específicament el compromís de defensar-les políticament i jurídica
quan els poder espanyols intentin vetar-les.

Finalment, quan la ciutadania, les institucions i el Consell per la República
estiguin preparades per culminar el mandat de constituir Catalunya en un
estat independent en forma de República, es procedirà a activar la Declaració
d’Independència, a mobilitzar el país per a la seva defensa pacífica i
democràtica i a demanar el reconeixement internacional.
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50

MESURES PRINCIPALS
PER UN GOVERN
FORT I EFICIENT

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, 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 del 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.
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.

BENESTAR, COHESIÓ SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT
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.
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.
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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.
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.
20. Garantir el 2% del pressupost a la Cultura i aprovar la Llei de Mecenatge.
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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.

ECONOMIA DINÀMICA I PRÒSPERA EN TRANSICIÓ
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.
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, afavorir-ne el creixement
i les sinergies amb el teixit econòmic, els centres de recerca i les universitats.

20

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.

COHESIÓ TERRITORIAL: PAÍS EN XARXA
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.
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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BON GOVERN I NOVA GOVERNANÇA
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.
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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BENESTAR,
COHESIÓ SOCIAL
I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT

BENESTAR, COHESIÓ SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

· Acció Social
· Salut
· Educació i formació al llarg de la vida
· Formació Professional per un nou paradigma social i econòmic
· Universitats i recerca
· Habitatge
· Cultura
· Societat paritària: polítiques de gènere i LGTBIQ+
· Joventut
· Activitat física i esports
· Diversitat religiosa

La prioritat de Junts per Catalunya és construir un estat del benestar que faci
de la nostra nació un dels referents europeus. Tenim el potencial per esdevenir
aquest país referent dins d’Europa: en polítiques socials, en el sistema de Salut,
en igualtat, en polítiques de joventut, on tothom pugui tenir un habitatge digne
i garantits tots els subministraments bàsics.
A Junts parlem de polítiques socials perquè el terme abraça el conjunt de
polítiques de forma transversal. Volem assolir i garantir l’accés real a tots els
drets socials per a la totalitat de la ciutadania. Volem fer un país cohesionat
i fort amb igualtat d’oportunitats. I, per garantir les pensions per viure
amb dignitat, impulsarem el model propi de prestacions de jubilació de la
Catalunya-estat.
La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una crisi social d’enorme dimensió.
Cal revertir-la i dedicar-hi tots els esforços possibles. Per això, de forma

25

urgent activarem un Pla de Xoc Social. Aquesta crisi també ha evidenciat que
moltes actuacions requereixen la complicitat absoluta dels departaments
amb competències en polítiques socials i en salut. Per això crearem l’Agència
d’Atenció Integrada Social i Sanitària que, entre moltes altres funcions,
gestionarà les residències per a persones grans. Evidentment per atendre el
repte i l’emergència social amb què ens trobem, resulta del tot necessari un
creixement pressupostari de les polítiques socials.
Aquesta pandèmia ha posat de manifest que tenim els millors equips de
professionals sanitaris, però també que hem de millorar el sistema de
salut. L’excel·lència del nostre sistema està amenaçada per un finançament
endèmicament insuficient com han evidenciat les tensions produïdes per la
crisi de la COVID-19. A Junts estem compromesos a mantenir i augmentar la
qualitat assistencial en tots els àmbits. Volem un pressupost en salut suficient
per redissenyar el model prioritzant la millora de les condicions laborals de tots
els professionals, i la modernització d’infraestructures i equipaments. Per això,
dotarem el pressupost destinat a polítiques sanitàries i socials amb 5.000M€
addicionals durant els pròxims cinc anys, que es podran veure incrementats de
forma significativa quan fem efectiva la República.
Volem un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, equitatiu i amb visió
comunitària, per aconseguir l’èxit educatiu i la formació integral i
interdisciplinària dels alumnes. Amb la corresponsabilitat de les famílies, els
municipis i el bon fer dels docents. Un sistema amb dos pilars fonamentals fruit
d’un gran consens polític i social, la immersió lingüística dins el model d’escola
catalana i el Servei d’Educació de Catalunya en el marc de la llei d’educació
pròpia.
Des de Junts per Catalunya defensem un model de Formació
Professionalitzadora que esdevingui un factor determinant per a la recuperació
del teixit econòmic del nostre país, que afavoreixi un model de progrés
tecnològic i competitiu de les empreses, que incorpori competències
d’alt valor afegit i tecnològiques a la formació de nivells intermitjos, i que
contribueixi a l’establiment de passarel·les estables d’aquests nivells cap al
nivell superior universitari.
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A la universitat, la formació, la recerca, la innovació i el desenvolupament
tecnològic han d’estar orientats a la generació d’una economia de valor afegit
que generi, a través de R+D+I, diferenciació i competitivitat, riquesa i ocupació
de qualitat sostenibles a llarg termini. Cal potenciar un sistema universitari de
formació i investigació acadèmica d’acord amb els objectius de l’Agenda 2030,
essent-ne la formació superior part impulsora fonamental.
També volem un país on es faci efectiu el dret a l’habitatge. Per això garantirem
polítiques d’habitatge que protegeixin els més vulnerables, que garanteixin el
dret a un habitatge digne i els subministraments bàsics a tots els ciutadans, i
que no deixin enrere ningú.
Cultura i llengua són elements conformadors de la identitat i de la nació. La
defensa de la llengua i de la cultura catalanes ha de ser un objectiu prioritari
de l’acció política. Per cultura catalana entenem tota aquella que es fa a
Catalunya i que vulgui ser considerada com a tal, més enllà d’etiquetes i àmbits:
això inclou les arts escèniques i la música, l’audiovisual, el llibre, el patrimoni
històric, la cultura popular i l’associacionisme, etc. Una ciutadania apoderada
culturalment és un valor imprescindible per avançar lliurement i plena cap a un
nou Estat.
La llengua catalana és l’element més clar del reconeixement de Catalunya com
a nació. El català, com a llengua pròpia del país, ha de mantenir la centralitat
en la societat catalana i ha d’assolir la situació de normalitat en tots els àmbits
i totes les funcions de l’esfera pública. Per això, impulsarem un gran Pacte
Nacional per la Llengua i farem una llei de la cultura que tingui una perspectiva
horitzontal i que blindi els drets culturals de la ciutadania.
Sense igualtat de gènere no hi ha una societat justa. Avui les desigualtats
encara són molt grans, per això incorporarem la perspectiva de gènere de
forma transversal a totes les polítiques públiques per aconseguir posar fi a
aquesta discriminació que limita els drets de les dones, i treballarem per assolir
la igualtat en tots els àmbits de la vida de les persones LGBTIQ+.
El govern de Junts per Catalunya farà que la joventut pugui creure en un futur
de progrés i en el desenvolupament del seu projecte de vida, i ho farem amb
mesures de recuperació econòmica, emancipació nacional i defensa del
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benestar social que posicionin les polítiques de joventut en un lloc preeminent
que asseguri la transversalitat i l’impuls de les iniciatives en favor d’aquest
col·lectiu.
Entenem l’activitat física i l’esport com un dels pilars de l’estat del benestar
català, per això Junts per Catalunya treballarem a partir de dos grans eixos de
treball: la construcció d’una societat saludable i la consolidació de Catalunya
com una potència esportiva a nivell internacional.
El govern de Junts serà un govern de transició cap a la millor societat del
benestar, el millor sistema de salut d’Europa, una societat cohesionada i amb
igualtat, i amb unes pensions dignes i garantides com a estat independent.
L’objectiu és una societat cohesionada. La reducció de la desigualtat i la
cohesió social són la millor garantia de progrés. Menys desigualtat és més
eficiència social i econòmica.
La igualtat és garantia de bon funcionament d’una societat i hi ha nombrosos
estudis que ho demostren, que constaten la correlació positiva entre major
igualtat en la distribució de la renda i sostenibilitat del creixement econòmic,
i que demostren que les societats amb menys desigualtats són les que
gaudeixen de menor conflictivitat social (homicidis, població reclusa, violència
a l’escola, etc.) i gaudeixen de millor salut (millors resultats en indicadors com
l’esperança de vida, els nivells d’obesitat, la addiccions i drogodependències,
etc.), les que ofereixen més oportunitats per a tothom (mobilitat i ascens social,
igualtat d’oportunitats, millor rendiment escolar, etc.) i, en definitiva, les que
posseeixen un clima social més estable, amb nivells de confiança, de seguretat
i de corresponsabilitat molt més elevats i, en conseqüència, amb major
benestar.
Les societats cohesionades compten amb ciutadans implicats, més identificats
i participatius institucionalment, saben aprofitar-ne més el talent «natural»,
tenen dinàmiques més eficients en els mercats i són també més competitives.
Són societats constituïdes per una àmplia classe mitjana que contribueix a
l’estabilitat i al creixement econòmic, que genera confiança i que legitima les
institucions.
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Assolir majors nivells d’igualtat i de cohesió és un objectiu, sens dubte, ètic i
moral però també econòmic i de progrés, que comporta més benestar per a
tothom. El contrari, l’increment de la desigualtat i la pobresa, la concentració
dels recursos i dels instruments i els mecanismes que articulen i estructuren
les nostres societats en mans d’uns pocs, en definitiva el que podríem
qualificar com la desaparició de la classe mitjana, suposaria, contràriament
al que desitgem, una amenaça important per als nostres sistemes polítics i
econòmics, una greu amenaça per a les nostres societats.

ACCIÓ SOCIAL
La bona política, en general, i molt especialment la política social, té com a
condicions necessàries la proximitat i el diàleg, així com una bona gestió. Ens
comprometem a cada una d’aquestes condicions. Ho fem des de la voluntat
d’assolir el reconeixement dels drets socials com a drets del mateix nivell que
els drets de les altres potes de l’estat del benestar: els de la salut, els educatius
i el sistema de pensions. Treballarem perquè un departament fort aconsegueixi
aquest reconeixement de forma transversal en tots els àmbits, per construir una
Catalunya inclusiva i cohesionada. Això només és possible posant les persones
al centre de tota la nostra acció política. Per això parlem d’Acció Social, perquè
la visió social i de servei a les persones abraça el conjunt de les polítiques de
Junts per Catalunya.
Probablement no es va aprofitar prou el període d’expansió econòmica que
va precedir la crisi de finals de la dècada del 2000 per impulsar polítiques i
actuacions que tendissin a reduir les desigualtats, a incrementar la cohesió
social, i endeguessin els canvis estructurals que calien. En canvi, com a
conseqüència d’aquella crisi global, es va haver d’adoptar arreu mesures
d’austeritat i retallades que, posteriorment, un cop recuperada l’economia, no
s’ha aconseguit revertir. Mitigar l’increment de la pobresa i de les desigualtats
ha estat un objectiu perseguit però no assolit, al contrari: l’esquerda de les
diferències i de les desigualtats ha continuat eixamplant-se.
Ara ens trobem de nou davant una situació econòmica i social crítica. Una
situació que, sens dubte, podem qualificar d’emergència social. La crisi
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generada pel virus de la COVID-19 ha tornat a agreujar la situació: contribueix
de forma molt important a l’increment de la desigualtat, a l’augment de la
precarietat, de la vulnerabilitat, de la pobresa, de l’exclusió. Calia sens dubte,
abans de la pandèmia, treballar per garantir la igualtat d’oportunitats; però
la seva irrupció i el seu impacte en la vida de molts ciutadans, fan que sigui
encara més urgent, absolutament necessari i prioritari.

DEPENDÈNCIA. PER UNA ATENCIÓ INTEGRADA
La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest mancances i febleses del
sistema de promoció de l’autonomia personal en la seva branca de l’atenció a
la dependència. Entre aquestes mancances hi ha la necessitat d’una atenció
integrada des de la vessant social com també des de la vessant sanitària.
També cal l’equiparació de drets socials i sanitaris. Per sortir de la pandèmia
cal donar-hi resposta en tot moment sabent prioritzar, pensant i actuant a curt
i mitjà termini. És per això que en aquest programa volem donar resposta a
l’ara i l’aquí de la sortida de la pandèmia, però també dibuixar i concretar amb
mesures l’horitzó pendent i urgent de la promoció de l’autonomia personal i
l’atenció de la dependència per part de la Generalitat de Catalunya. En aquest
sentit:

· Aprovarem la Llei catalana de l’autonomia personal per a positivar els
drets socials, garantint-hi l’accés universal i adequant el marc normatiu.
Aquesta llei ens permetrà, entre d’altres, accedir amb més celeritat a les
prestacions i els serveis per a les persones en situació de dependència.

· Crearem l’Agència d’atenció integrada social i sanitària, participada
pels departaments competents en polítiques socials i salut del Govern,
com a gestora del conjunt de recursos sociosanitaris (incloses les
residències per a persones grans) i d’altres serveis que impliquin
recursos d’ambdós àmbits. Aquesta actuació tindrà caràcter prioritari.

· Impulsarem el reconeixement únic de perfils laborals (infermeria,
auxiliars, gerontòlegs, educadors socials, treballadors socials,
fisioterapeutes, etc.) entre els àmbits social i sanitari (amb les mateixes
condicions laborals i salarials).
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· Equipararem proporcionalment els pressupostos dels departaments
social i sanitari, sense perjudici del sanitari.

· Unificarem els sistemes d’informació i d’expedients socials i sanitaris.
· Revisarem, actualitzarem, millorarem i incrementarem la cartera de
serveis socials.

· Implantarem un nou model residencial per a persones dependents
que conjugui l’atenció a la pròpia llar (atenció domiciliària, assistència
personal, adaptació i accessibilitat, etc.) i l’atenció residencial, on la
persona sigui el centre de l’atenció. Cal aproximar el servei a la persona.

· Prioritzarem la revisió del sistema de valoració de la dependència
perquè s’optimitzin els recursos amb la valoració de la discapacitat i es
redueixi el temps d’espera i de resposta. Augmentarem el nombre dels
equips de valoració.

· Crearem noves places de residències, centres de dia, serveis d’atenció
integral a la gent gran en l’àmbit rural (SAIAR), pisos per gent gran i
pisos tutelats, fomentant la cohesió territorial.

· Afrontarem l’envelliment i la cronificació d’acord amb les
característiques i les realitats territorials.

· Potenciarem l’atenció a les persones com a font d’activitat econòmica i
de dinamització socioeconòmica dels territoris i del país.

· Enfortirem el servei públic d’atenció social a les persones, també des
de la col·laboració publicoprivada per aportar flexibilitat al sistema.

PERSONES AMB DISCAPACITAT I AUTONOMIA PERSONAL
Les persones amb discapacitat han de tenir tots els drets garantits. Seguint la
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions
Unides, garantirem la universalitat d’accés als serveis socials I que la persona
sigui al centre de les polítiques socials, per tal que, en funció del perfil i les
voluntats, accedeixi al recurs més idoni.
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· Aprovarem i impulsarem el Pacte Nacional dels Drets de les Persones
amb Discapacitat (PNDPD). Finalitzarem les tasques de la Taula del
Pacte amb la signatura i la implantació del Pacte. Actualitzarem el marc
normatiu i pressupostari segons la Convenció sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

· Impulsarem el nou model català d’inserció laboral per a persones amb
discapacitat, que contingui com a base:
·

El model català de Centre Especial de Treball (CET). Treballarem

per a la flexibilitat de recorregut en els diferents serveis: Centre
Especial de Treball, Centre Ocupacional i serveis de prejubilació
d’acord amb el perfil i el moment vital de la persona.
·

El reconeixement de l’especial dificultat.

·

La inserció laboral a l’empresa ordinària, basada en l’impuls del

mètode de “treball amb suport”.
·

El foment de la responsabilitat social corporativa amb

programes d’inserció sociolaboral.

· Aprovarem el nou model d’atenció a les persones amb discapacitat
modificant el marc legal existent per a garantir un apropament dels
serveis a les persones amb discapacitat basat en la promoció de
l’autonomia de cada persona, unificant el reconeixement del grau de
discapacitat i de dependència, i garantint-ne els drets, tal i com defineix
la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les
Nacions Unides.

· Revisarem i millorarem l’actual model de serveis residencials, d’acord
amb el recollit a l’apartat de serveis residencials i d’autonomia personal
d’aquest programa electoral.

· Reforçarem l’accés a l’habitatge social per a persones amb discapacitat
aplicant una reserva explícita destinada a persones amb discapacitat
intel·lectual i introduint criteris de flexibilització territorial per tal de
garantir-hi l’accés en el termini més breu possible.
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· Aprovarem un pla de rescat i de viabilitat d’empreses d’inserció
social i de centres especials de treball, afectats per la pandèmia de la
COVID-19.

· Actualitzarem la Llei d’accessibilitat i l’aplicació del Codi
d’accessibilitat.

· Reforçarem i millorarem l’atenció d’informació i assessorament a
persones, famílies i entitats (tant de forma presencial com virtual).

· Tenint en compte les persones sordes i sordcegues, assegurarem la
incorporació de la perspectiva de la discapacitat en les polítiques
públiques per tal que siguin veritablement inclusives, garantint un
finançament suficient per oferir recursos i suports a la comunicació a
través de la llengua de signes catalana (LSC), dels serveis d’interpretació
i videointerpretació, i d’altres formats accessibles, als serveis sanitaris,
socials, educatius, laborals, judicials i a tots aquells altres que es presten
en l’àmbit de l’administració pública.

· Garantirem el respecte dels drets lingüístics de les persones sordes
i sordcegues que utilitzen la llengua de signes catalana (LSC) com
a sistema lingüístic propi del territori de Catalunya i assignarem un
programa pressupostari específic i estable per al desplegament real i
efectiu de la Llei de la LSC.

· Assegurarem els recursos necessaris per a les persones sordes que
opten per la modalitat oral, facilitant-los elements com la subtitulació i la
transcripció de textos. Facilitarem l’accés als implants coclears.

· Incentivarem fiscalment i amb ajudes, les entitats i empreses que
treballin amb Centres Especials de Treball (CET).
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ATENCIÓ I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL
Les persones han de poder triar el grau possible d’autonomia amb què volen
viure. Segons la Convenció del Drets de les Persones amb Discapacitat
aprovada per les Nacions Unides, tota persona ha de poder triar on vol viure
i amb qui vol viure, tenir els suports que necessita i accedir als serveis de la
comunitat de manera inclusiva. Cal impulsar un nou model d’atenció residencial
que així ho garanteixi i per això:

· Aprovarem la Llei catalana de l’autonomia personal per a positivar els
drets socials, garantint-hi l’accés universal i adequant el marc normatiu.
Aquesta llei ens permetrà, entre d’altres, accedir amb més celeritat a les
prestacions i els serveis per a les persones en situació de dependència.

· Impulsarem un nou model de prestació de serveis residencials i
d’atenció a les persones amb discapacitat. Aproximarem el servei
a les persones, apostant pel foment definitiu de l’assistent personal
i la universalitat dels serveis. Incrementarem el nombre de places
residencials i del conjunt de serveis.

· Apostarem decididament per l’atenció integrada social i sanitària a la
dependència i per a la promoció de l’autonomia personal. Ho farem amb
la creació de l’Agència específica que garanteixi els serveis d’atenció
integrada social i sanitària per a persones amb discapacitat, persones
amb dependència i persones amb trastorn mental. Incrementerem el
nombre de serveis.

· Actualitzarem i revisarem la gestió d’ajuts, serveis i prestacions.
Definirem i agilitzarem els terminis de resolució i d’accés a la prestació
o el servei, impulsant els serveis per sobre de les prestacions
econòmiques.
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INCLUSIÓ SOCIAL
Les persones han de tenir cobertes les seves necessitats bàsiques. Les
societats cohesionades són aquelles on existeix igualtat d’oportunitats. La
inclusió de les persones s’aconsegueix amb la real inserció social i laboral. Ens
cal un model d’inclusió social que asseguri a les persones la satisfacció de les
seves necessitats bàsiques i alhora que aporti un sistema d’últim recurs que
permeti orientar cap a la inclusió social les persones amb vulnerabilitat.

· Garantirem els recursos econòmics necessaris per fer efectius els drets
socials de les persones amb més dificultats, fent realitat la inserció
social per a tothom.

· Dissenyarem, conjuntament amb el sector de les empreses i les entitats
de reinserció, un nou model interdepartamental d’inserció social i
laboral per a persones amb vulnerabilitat social.

· Revisarem, per millorar-les, les polítiques de prestacions socials:
Renda Garantida de Ciutadania, Ingrés Mínim Vital, ajuts d’urgència,
d’habitatge, etc.

· Impulsarem la coordinació entre administracions per reordenar i
integrar la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital, i així
aconseguir la gestió unificada a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

· Establirem noves fórmules de suport i atenció per a les persones que no
tenen accés a cap prestació.

· Impulsarem un programa específic per a pal·liar les conseqüències
socials que la COVID-19 ha generat als prestadors de serveis i les
organitzacions sense afany de lucre, com són, entre d’altres, els
sobrecostos i l’augment de contractació.

· Vetllarem perquè en el disseny de protocols d’actuació davant les
emergències socials s’hi considerin les perspectives de salut mental
i discapacitat. En aquest sentit, farem que els serveis residencials,
els centres de dia, els centres ocupacionals, els centres especials de
treball, els clubs socials, els centres d’inserció, els serveis socials bàsics,
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etc., siguin reconeguts com un servei essencial i romanguin oberts en
situacions com l’actual pandèmia.

· Impulsarem el Pacte Nacional per a l’Habitatge Social que garanteixi
l’accés al parc d’habitatge social tant en modalitat de lloguer com de
compra.

SALUT MENTAL
La manca de prevenció en el camp de la salut mental, l’activitat pal·liativa, la
discreta aposta per un abordatge comunitari i integral dels trastorns mentals,
la manca de coordinació entre la disparitat de plans que intenten governar les
polítiques d’actuació des d’una mirada sectorialitzada i les conseqüències de la
pandèmia de la COVID-19 són aspectes crítics en el camp de la resposta davant
els trastorns mentals. Ens cal una aposta decidida per un model propi d’atenció
a les persones amb trastorn mental i addiccions. En aquest sentit:

· Impulsarem i executarem un Pacte Nacional per la Salut Mental,
elaborat des del consens amb el sector. Cercarem un model d’actuació
integral i comunitari per a la recuperació de les persones amb trastorn
mental. Per a implementar-lo, crearem una unitat específica dotada amb
pressupost i personal propi provinents de tots els camps professionals
especialitzats necessaris.

· Aquest Pacte definirà: l’actuació en detecció i prevenció, el tractament
clínic, el tractament psicològic, el model específic d’inserció laboral,
la garantia de drets (incapacitació, tuteles, curateles, suports), l’atenció
a les famílies, l’abordatge educatiu, els serveis residencials, la
desinstitucionalització i la lluita contra l’estigma, entre d’altres.

· Crearem un model de treball inclusiu en el mercat laboral ordinari per
afavorir l’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual i
amb problemes de salut mental, dotant-lo del finançament adequat
per garantir l’estabilitat dels serveis de treball amb suport, impulsant
mesures i incentius d’acció positiva per la igualtat d’oportunitats de les
persones amb especials dificultats i promovent una interlocució eficient
i eficaç amb tots els agents representatius del sector.
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INFÀNCIA
La cura per part de les administracions de les persones més vulnerables ha
de ser un objectiu primordial. Així mateix també ho és la promoció de les
condicions perquè els infants puguin desenvolupar les seves capacitats i
exercir els seus drets en plenitud. Les polítiques d’infància dibuixen, entre
altres, la naturalesa d’un bon govern. El nostre compromís en aquest àmbit de
cura i promoció de la infància és ple. Per això organitzem les nostres propostes
en tots dos sentits, en el de la cura davant de la vulnerabilitat i en el de la
promoció d’una infància rica i plena de possibilitats de creixement. En aquest
sentit, doncs, fem les següents propostes:

· Promocionarem els drets dels infants i les condicions que fan possible
la seva participació en el desplegament dels drets, a partir de la creació
d’òrgans de participació local, territorial i nacional.

· Desplegarem la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència.

· Reactivarem el Pacte per a la Infància, implementant acords i
desplegant-ne la materialització.

· Incrementarem l’atenció dels infants vulnerables augmentant el
pressupost perquè no resti cap necessitat material fonamental, com
l’alimentació (beques en horari escolar i a l’estiu).

· Repensarem i adaptarem el model residencial de CRAE i CREI per
adequar-lo als perfils d’infants actuals. Augmentarem els recursos
humans d’atenció.

· Unificarem l’acollida dels infants maltractats en el model Barnahus.
· Agilitzarem i racionalitzarem l’acollida d’infants per famílies acollidores.
· Cobrirem les necessitats dels joves extutelats entre els 18 i els 21 anys i
els vincularem a itineraris de formació i ocupació.

· Reactivarem polítiques d’adopció d’infants.
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· Consolidarem les polítiques preventives per als infants i els joves
en situació de risc o vulnerabilitat a través del model SIS (Serveis
d’intervenció socioeducativa).

· Actualitzarem la cartera de serveis i tarifes de mòduls.
· Reduirem, fins a la seva erradicació, la pobresa infantil, el fracàs escolar
i les mancances en salut infantil.

· Promourem la tolerància zero amb la violència als infants. Es
tracta d’una xacra social de gran dimensió i sovint silenciada, amb
conseqüències negatives dobles: en el present i en el futur dels infants i
del conjunt de la societat.

· Crearem progressivament una prestació econòmica de la criança de
caràcter universal, per a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys i de 4
a 6 anys. Aquesta prestació tindrà una dotació superior per a les famílies
nombroses i les monoparentals.

· Procurarem els mitjans materials i l’organització per atendre les
necessitats dels menors no acompanyats (MENA), especialment des
de la perspectiva dels drets dels infants. Així mateix, sempre que
sigui posible, buscarem la col·laboració dels països i de les famílies
d’origen. Davant de la manca de suport econòmic actual per part del
Govern de l’Estat espanyol, i mentre no tinguem estat propi, exigirem
una distribució solidària entre territoris dels menors en aquestes
circumstàncies que arribin a l’estat i dels recursos econòmics per donarlos l’atenció necessària.

GENT GRAN ACTIVA
Cal construir un país per a totes les edats. Cal que totes les generacions trobin
el seu protagonisme en la societat. Avui les persones grans necessiten sentirse membres actius del nostre país. Per això oferim un seguit d’iniciatives que
facilitin que les persones puguin sentir-se actives en el seu entorn proper i, des
d’allà, en el conjunt de Catalunya:
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· Promourem la participació de les persones grans en la societat,
facilitant que puguin aportar-hi el seu bagatge personal.

· Activarem i impulsarem els consells de les persones grans: Consell de la
Gent Gran de Catalunya, Consells Comarcals de la Gent Gran i Consells
Locals de la Gent Gran, amb elecció democràtica dels seus membres
des dels diferents consells i entitats.

· Celebrarem cada quatre anys el Congrés de les persones grans
de Catalunya com un òrgan de participació, de propostes i de
compromisos amb i per les persones grans. En aquest sentit:
convocarem el 9è Congrés Nacional de la Gent Gran per al 2022 per tal
de debatre i formular propostes en relació amb els temes que afecten el
país, i en particular la gent gran.

· Reconeixerem el dret a l’acompanyament afectiu. En promourem el
reconeixement com a dret a nivell nacional i internacional.

· Establirem un nou model de participació i activitats per a les persones
grans en els Casals de la Gent Gran i els Casals Cívics.

· Dissenyarem un Pla d’Acció Cívica per a les persones grans per
fomentar-ne la participació en les activitats cíviques, socials, culturals,
etc., del seu entorn proper.

· Establirem unes línies de suport per a programes de voluntariat
de persones grans en entitats, a través de les quals promourem
l’envelliment actiu i saludable, fomentant la participació associativa i,
conjuntament amb les entitats i federacions esportives, implantarem
programes d’esports i activitat física per a la gent gran d’arreu del país.
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FAMÍLIES
La família és una de les estructures socials bàsiques que contribueixen a la
cohesió de tota la societat. La nostra societat plural i diversa ha permès que
aquesta forma d’estructurar-nos es diversifiqui, i ara les polítiques públiques
hi han de ser per acompanyar, promocionar i enfortir les famílies i les seves
formes plurals. En aquest sentit:

· Donarem suport a les famílies reforçant els serveis d’orientació i
acompanyament, perquè pares i mares tinguin recursos per fer front
amb confiança a dificultats (parentalitat i marentalitat positiva).

· Crearem un nou Pla Integral de Suport a les Famílies 2022-2025 amb
noves mesures transversals per tal d’esdevenir un país amb recursos
equiparables als estàndards europeus en polítiques familiars.

· Proposarem una nova Llei de suport a les famílies per tal de crear un
nou marc jurídic i de polítiques de suport, foment i protecció. Com
també per afavorir la conciliació, millorar la qualitat de vida i el benestar,
reconèixer la pluralitat i diversitat de formes de família existents, atendre
les necessitats específiques dels diferents models de família i incorporar
una perspectiva familiar transversal al conjunt d’actuacions públiques.

· Implementarem nous ajuts per a famílies que es troben en situació de
vulnerabilitat a causa de la crisi de la COVID-19.

TERCER SECTOR SOCIAL
Catalunya s’ha caracteritzat per un teixit d’entitats socials (associacions,
fundacions, cooperatives, etc.) ampli i potent. Aquesta riquesa l’hem de
promoure, respectant la seva llibertat d’actuació, i s’ha de reconèixer que són
servei públic. En aquests moments, la crisi de la COVID-19 ha posat moltes
entitats al límit de la viabilitat. Ara és el moment d’estar al seu costat i ajudar-les
perquè puguin seguir endavant amb força. Aquesta és la millor manera de posar
en valor el conjunt del tercer sector social.
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OBJECTE: MÉS SERVEI PÚBLIC, MÉS BENESTAR, MÉS PAÍS
La prestació directa de serveis públics i la prestació d’aquests a través de la
concertació no es contraposen, es complementen. Ambdues modalitats són
necessàries i cal posar-les en valor. Els poders públics han d’atendre les seves
obligacions i compromisos envers els ciutadans. Cal que ho facin de la millor
manera possible, perseguint el major grau de satisfacció i benestar, amb la
major qualitat, i ho poden fer directament o comptant amb la col·laboració
dels mateixos ciutadans. Millorar la cooperació entre les administracions i les
entitats de la societat civil organitzada permet alhora, l’assoliment d’objectius
com:

· La sostenibilitat del sistema. Davant determinades rigideses,
s’incrementen la flexibilitat, la capacitat d’adaptació als canvis, les
possibilitats d’especialització i les possibilitats d’innovació. També
s’aporta expertesa, experiència.

· El reconeixement d’un model propi, un model que cal mantenir i a
què cal donar suport. Un model d’organització per a l’atenció de la
demandes socials, d’èxit. Un reconeixement que faci justícia a la història
i a l’actualitat, a una societat civil amb vocació de servei públic que
ve de lluny. Una vocació manifestada: en l’àmbit sanitari per exemple,
durant la República dels anys 30, a través de Lleis com la de Bases
per a l’Organització dels Serveis de Sanitat i Assistència Social; en
l’àmbit educatiu, durant una època especialment difícil com ho va ser
la dictadura franquista; o en l’àmbit dels serveis a les persones, quan
els poders públics no hi eren, tot just començaven, i van haver de ser
les famílies i els ciutadans els que es van organitzar i han contribuït a la
construcció d’un model d’atenció centrat en la persona.

· La configuració d’una societat viva, dinàmica, integrada per persones
actives, amb iniciativa, participatives, implicades, compromeses.

REPTES-OPORTUNITATS. Estem immersos en reptes molt importants i de gran
abast com:
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- L’envelliment de la població.
- La cronificació en les cures i en l’atenció a les persones.
- La necessitat de formació permanent i flexible, adaptada als canvis
socials i tecnològics.
- La reducció de la desigualtat i la lluita contra la pobresa i l’exclusió. La
cohesió social com a garantia de progrés.
- La sostenibilitat de l’estat del benestar conjugada amb una rotunda
voluntat d’aprofundir-lo i estendre’l.
- I la necessitat d’enfortir els sistemes democràtics, incrementant la
transparència i empoderant els ciutadans.
Aquests reptes no ens han d’aturar, són oportunitats que cal materialitzar.
Aquests reptes ens esperonen a treballar i lluitar per poder oferir més serveis
públics, serveis més adaptats, més eficients, de major qualitat. No hi ha manera
de fer més país, que no passi per aconseguir més benestar per a tots. I per
fer front a aquests reptes, en aquest treball i aquesta lluita, és imprescindible
l’esforç i la implicació de tothom, poders públics i ciutadans, administracions
i societat civil organitzada, serveis públics prestats directament i concertats.
Per fer front a aquests reptes ens cal una aliança entre administracions i tercer
sector, ens cal enfortir el model català de prestació de serveis públics.
Per això ens comprometem a:
1. Implementar un Pla de xoc urgent de mesures per a la revitalització i
l’enfortiment del tercer sector social afectat per la crisi COVID-19.
2.Promoure la Llei del Tercer Sector Social per tal d’enfortir i donar més
eines per al desenvolupament quantitatiu i qualitatiu a un sector tan
transcendent des de tots els punts de vista per a la nostra societat. Aquesta
Llei, consensuada amb el mateix sector, li donarà ple reconeixement com a
servei públic que exerceix a Catalunya i inclourà, tal com sol·licita el sector,
i d’acord amb el fonament jurídic que ofereixen les Directives Europees
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, una regulació per fer possible la concertació
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de serveis a partir de la qual es construeixi un nou model de col·laboració
publicosocial.
3. Implementar un Pla d’estabilitat per al tercer sector mitjançant la
concertació de serveis i l’establiment de plurianualitats, mentre es
consensua, redacta i aprova la Llei del tercer sector social.
4. Dissenyar un nou sistema per a l’adjudicació del tram català dels
recursos del 0,7% de l’IRPF, exigint la gestió del conjunt de recursos que
corresponen a Catalunya.
5. Aconseguir que els recursos provinents de l’impost de societats que es
destinen ara només a entitats d’àmbit estatal, tinguin un repartiment just i
s’adrecin també a les entitats territorials.
6. Potenciar el model català de serveis socials, que es caracteritza, entre
d’altres aspectes, per la col·laboració o concertació publicoprivada, tenint
en compte el grau d’expertesa que aporta el tercer sector.
7. Aprofundir el diàleg i l’acord amb el tercer sector social, tenint en
compte la pluralitat i la diversitat del conjunt d’entitats i fundacions,
prioritàriament a través de la Taula del tercer sector social i la Confederació.
8. Desenvolupar l’Acord per una Catalunya social, signat el juliol de 2020.
9. Respectar des del Govern els diferents models d’entitats del tercer
sector: associacions, fundacions, cooperatives, etc. En cap cas la fórmula
jurídica escollida lliurement per l’entitat podrà ser motiu de discriminació.
10. Desplegar mesures per a l’impuls de l’economia social, consensuant
amb el tercer sector social la Llei d’Economia Social i Solidària de
Catalunya.
11. Promoure el voluntariat social de les entitats i reconèixer que són
un servei essencial que reforça la tasca (mai no la substitueix) dels
professionals de cada àmbit.

· Conjuntament amb el sector, impulsarem una actualització de la Llei
catalana del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme, així com del
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seu desplegament complet, per tal d’adequar-la a les noves realitats i
innovacions.

· Crearem un programa específicament dedicat a donar suport a la
participació i el lideratge d’entitats del tercer sector catalanes en
organitzacions europees i internacionals.

MODEL DE PENSIONS
La prestació de jubilació ha de ser digna i suficient per a tots aquells que
han contribuït al llarg de la seva vida laboral. Avui aquesta prestació no està
garantida dins l’Estat espanyol.
Catalunya presenta un saldo positiu davant la Seguretat Social en relació amb
la recaptació i el pagament de les pensions. Aquest superàvit de l’anomenada
“caixa de les pensions” ens ha de permetre mantenir el nivell actual de
prestacions i fins i tot millorar-lo. Per tant, avui la garantia per un sistema de
pensions segur, i la seva clara millora en prestacions i equitat, només es pot fer
des d’un estat català independent.

POBLE GITANO
Fa més de 600 anys de l’arribada del poble gitano a Catalunya. Ens cal donar
tot el protagonisme a la seva personalitat com a poble des de la integració a
Catalunya. Per això:

· Dotarem d’autogovern el Poble Gitano en el disseny, la coordinació
i l’execució de les polítiques transversals i específiques creadores
d’equitat i d’igualtat d’oportunitats per al conjunt de gitanos de
Catalunya.

· Liderarem amb fermesa les actuacions de lluita contra l’antigitanisme i
el racisme en qualsevol de les seves formes.

· Regenerarem el Pla Integral del Poble Gitano, assegurant-ne la capacitat
d’incidir en el conjunt de l’acció de govern amb mesures que, des
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d’una visió integral, actuïn especialment sobre l’educació, el treball,
l’habitatge, la salut, la cultura i la igualtat de gènere. Inicialment el nou
Pla tindrà mesures d’urgència per lluitar contra la pobresa causada per la
crisi de la COVID19.

· Donarem suport a l’associacionisme gitano i impulsarem els
òrgans participatius perquè tornin a ser instruments útils, dinàmics,
democràtics i decisius.

· Fomentarem la creació cultural del Poble Gitano, en especial la
recuperació de la llengua romaní, i la seva visibilització i posada en
valor en el conjunt del país mitjançant els instruments públics de
comunicació i difusió cultural i cívics.

IMMIGRACIÓ, ACOLLIDA I REFUGI
En relació amb el tema de la immigració i les diversitats culturals i religioses,
ens hem de basar en accions inclusives, processos i sistemes de funcionament
comunitaris fonamentats en una millor gestió de la diversitat, la igualtat i la
cohesió social. El projecte de país que proposem ha d’incentivar o promoure
una actuació en aquesta matèria; preventiva, inclusiva i dialogant.

· Fomentarem l’empoderament individual i col·lectiu de les persones
migrades i refugiades.

· Donarem resposta efectiva a les necessitats de la ciutadania i la millora
de les seves condicions de vida amb el compromís de la lluita contra
qualsevol tipus de discriminació.

· Fomentarem la cohesió social a través dels mecanismes d’inclusió,
la lluita contra la pobresa i la segregació, i el foment de la igualtat
d’oportunitats.

· Gestionarem la diversitat a través del principi de reconeixement del
pluralisme social i cultural, la igualtat, i des d’una mirada comunitària,
integral i integradora.
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· Treballarem les polítiques d’immigració i gestió de les diversitats des de
la perspectiva intercultural, de gènere i de la transversalitat.

· Promourem de manera transversal i global una Catalunya inclusiva que
esdevingui país d’acollida per a les persones refugiades i migrades.

· Impulsarem la creació d’un mecanisme nacional de referència per a les
víctimes de tràfic d’éssers humans que vetlli per la coordinació de les
estratègies i els agents de prevenció, protecció, persecució i reparació
de les persones supervivents.
En aquest sentit, ens proposem les actuacions referides a continuació en els
següents àmbits:

· Acollida, integració i aprenentatge de la llengua
·

Revisarem el model del Servei d’Acollida i els acords amb

els municipis perquè tota la informació sobre els recursos
disponibles arribi amb més eficàcia a la nova ciutadania des del
primer contacte amb les administracions.
·

Consolidarem les ofertes d’aprenentatge del català, amb

caràcter gratuït en els cursos bàsics i sobretot durant el procés
d’acollida.
·

Garantirem punts d’assessoria jurídica i/o administrativa i

consultoria social i cultural, per facilitar la integració i cobrir les
necessitats de les persones migrades.

· El padró és un dret que està vulnerat. Treballarem per fer complir la
normativa vigent sobre l’empadronament a través de les iniciatives
següents:
·

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.
·
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Elaboració d’un protocol de compromís, de sensibilització

i d’actuació per als ajuntaments davant la problemàtica del no
compliment de l’empadronament.
·

Fer difusió de la normativa vigent i promoure formació en

aquesta matèria adreçada a tots els ajuntaments de Catalunya,
amb especial incidència en l’empadronament sense domicili fix,
l’empadronament de persones rellogades i el de treballadores de
les cures en règim intern.
·

Fer mediació i actuar amb els ajuntaments dels quals s’hagi

conegut casos de possibles incompliments de la normativa
d’empadronament.

· CIE
·

Exigirem el tancament dels Centres d’Internament

d’Estrangers (CIE) i un canvi en les polítiques envers les persones
en situació administrativa irregular.

· La vulnerabilitat
·

Impulsarem una iniciativa de reflexió sobre els elements de

vulnerabilitat en el procés d’arrelament i de l’assentament de les
persones migrades.
·

Promourem accions per reduir els factors socials de

vulnerabilitat que juguen d’una manera negativa sobre
l’arrelament social en igualtat de condicions.
·

Treballarem per eliminar les diferents formes de

discriminacions i promourem un diàleg social basat en l’anàlisi
dels fets i la millora de la mirada i la percepció social.
·

Donarem visibilitat a les persones migrades que han assolit

èxit professional i/o social.
·
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Es prioritzarà l’entrada regular i legal de persones.

· Dones migrades
·

És bàsic impulsar l’empoderament femení des de tots els

àmbits, però sobretot en aquells on les dones siguin víctimes
d’una relació afectiva, social, econòmica i/o laboral desigual.
Combatrem la violència masclista contra les dones migrades
des d’una perspectiva no discriminatòria a través de les accions
següents:
·

Promourem una iniciativa transversal amb el Consell Nacional

de les Dones de Catalunya per fer una Declaració institucional
amb aquests compromisos:
·

Elaborarem un pacte d’immigració amb perspectiva

de gènere per atendre d’una manera especifica les diferents
situacions de les dones migrades.
·

Desenvoluparem un protocol d’atenció específica per

a les dones migrades, en el marc del circuit d’intervenció i
atenció a les víctimes de la violència masclista.
·

Elaborarem un protocol per a la prevenció de

l’assetjament sexual de les treballadores de la llar i de les
cures, amb participació de les entitats de dones migrades.
·

Realitzarem activitats de formació en interculturalitat i

sobre la immigració femenina per a les professionals del circuit
d’atenció a les víctimes de violència de gènere.

· Gestió de la diversitat cultural i religiosa
·

Des de la perspectiva de la cohesió social i la gestió de la

diversitat, cal treballar per la inclusió del teixit associatiu de
qualsevol àmbit social, cultural i religiós.
·

Promourem un pacte amb la col·laboració de totes les entitats

religioses, per regular la llibertat de culte, de manera que se’n
garanteixi l’arrelament al territori, tot evitant l’extremisme religiós i
lluitant contra les agrupacions radicals.

48

·

Promourem iniciatives i espais interculturals que siguin punt

de trobada entre les cultures d’origen i la catalana per facilitar la
interacció, la comunicació, el diàleg i l’arrelament.
·

Enfortirem la relació del govern amb totes les comunitats

religioses presents a Catalunya per garantir el lliure
desenvolupament espiritual de les persones.
·

Impulsarem accions de suport per adequar els locals destinats

a centre de culte, per garantir-ne la seguretat i l’accessibilitat.
·

Realitzarem les accions necessàries per adequar els

cementiris a la diversitat religiosa present a Catalunya a
traves d’un pla d’acord i de col·laboració amb els municipis de
Catalunya.

· Persones refugiades
·

Garantirem l’acollida humanitària i els drets de les persones

refugiades incrementant els recursos de suport a Catalunya,
tenint en compte la diversitat de perfils de persones sol·licitants
d’asil i les seves necessitats.
·

Sensibilitzarem al conjunt de la societat catalana sobre les

diverses formes de persecució i vulneracions de drets humans
que requereixen algun tipus de protecció internacional.
·

Reclamarem que s’habilitin vies segures per a l’arribada de

persones sol·licitants d’asil, sense que hagin de posar en risc les
seves vides, i reclamarem que s’abandonin els criteris restrictius
en les resolucions de sol·licituds d’asil per part de l’Estat.
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SALUT

· Priorització de recursos i finançament suficient
· Renovació radical de la gestió sanitària
· Atenció integrada sanitària i social
· Pacte social
· Salut pública
· Recerca i innovació en salut
· Millores laborals i dimensionament de necessitats
· Avaluació permanent
· Participació ciutadana
· Formació en salut
· Salut i joves
· Lideratge professional
· Noves professions
· Infermeria
· Atenció primària
· Atenció domiciliària
· Salut mental
· Farmàcia
· Transformació digital
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JUNTS, PER UNA ATENCIÓ SANITÀRIA INTEGRADA: Un compromís ferm per la
posada al dia del model sanitari català.
Al llarg dels anys 80 es van assentar les bases del model sanitari català que
va permetre construir un sistema sanitari propi, diferenciat i referent. Aquest
model d’èxit, universal, equitatiu i de qualitat, i que cal preservar en la seva
essència, ha mostrat, amb motiu de la pandèmia, mancances i disfuncions que
han recaigut sobre col·lectius vulnerables. Un finançament insuficient en les
darreres legislatures han evidenciat que ara és el moment de redefinir-lo, fentlo evolucionar i adaptant-lo als nous requeriments de la ciutadania. Mantenintne la idiosincràsia, s’ha d’orientar als valors republicans d’igualtat, identitat,
llibertat, transparència, apoderament, talent, innovació i en femení.
(Aquest programa fa seu la majoria de propostes que es recullen en el
document “30 mesures per enfortir el sistema de salut” elaborat pel Comitè
d’Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut al setembre de
2020).

1. Dotarem el pressupost destinat a polítiques sanitàries i socials amb 5.000
milions d’euros addicionals durant els propers cinc anys.

PRIORITZACIÓ DE RECURSOS I FINANÇAMENT SUFICIENT
L’excel·lència del nostre sistema de salut està amenaçada per un finançament
endèmicament insuficient, com han evidenciat les tensions produïdes per la
crisi de la COVID-19. A Junts estem compromesos a mantenir i augmentar la
qualitat assistencial en tots els àmbits, amb un pressupost en salut suficient
per redissenyar el model prioritzant la millora de les condicions laborals dels
professionals, i per modernitzar les infraestructures i els equipaments.

· Avançarem cap a un nou model de finançament eficient, suficient
i transparent, orientat als resultats en salut, centrant els recursos
en la cooperació entre els diferents nivells assistencials i la realitat
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socioeconòmica de cada territori i oferint respostes efectives sanitàries
i socials.

· Establirem, de manera progressiva i fins arribar al 10%, un model de
pagament a les organitzacions sanitàries amb una variable basada en els
resultats en salut, que contempli el pagament capitatiu i que estimuli la
competència interna per comparació.

· Destinarem aquest increment, de manera prioritària, a la despesa
en recursos humans, a invertir en infraestructures i renovació
d’equipaments i a recuperar l’activitat assistencial ordinària afectada per
la pandèmia.

· Ajudarem les empreses del país perquè adaptin la seva activitat a la
producció de materials i productes sanitaris, en moments d’emergència
sanitària.

RENOVACIÓ RADICAL (O DISRUPTIVA) DE LA GESTIÓ SANITÀRIA
Malgrat que el sistema ha anat evolucionant i adaptant-se als requeriments
sanitaris de cada moment, cal fer un salt qualitatiu per reformular el model i
incorporar noves eines i estructures de gestió, amb més protagonisme dels
professionals, apoderant la ciutadania, incrementant la participació, i amb
l’avaluació i la transparència.

· Renovarem la relació entre el CatSalut i els proveïdors de serveis,
inclòs l’ICS, amb criteris de territorialitat, pagament per resultats en
salut, satisfacció dels professionals, autonomia de gestió, retiment de
comptes i transparència.

· Implementarem un nou model de concert sanitari que reflecteixi la
realitat republicana de país. Des de les persones i per a les persones,
establint sistemes de participació de la ciutadania.

· Afermarem el paper de les entitats de titularitat diversa que integren el
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SISCAT alhora que establirem mecanismes de concertació de l’ICS amb
l’administració sanitària.

· Revisarem la cartera de serveis del sistema de salut per tal que doni
resposta als requeriments actuals de salut de la població.

· Activarem models de cogovernança institucional amb professionals
apoderats en la presa de decisions.

· Potenciarem l’AquAS dotant-la de capacitat per a l’avaluació global de
resultats en salut.

· Reduirem les llistes d’espera, especialment amb nous recursos, i
dissenyarem una nova regulació de les llistes d’espera que primarà
la salut, la recuperació de la qualitat de vida i la situació laboral de la
persona pendent d’una prova o intervenció.

· Incorporarem al portal de transparència la informació i les dades que
facin possible conèixer en temps real l’estat de les llistes d’espera per
centre i patologia segons nous criteris de priorització.

· Reforçarem les competències de les regions sanitàries del CatSalut,
desenvolupant-ne totes les gerències territorials a l’hora de planificar els
serveis sanitaris en el seu territori.

2. Integrarem les polítiques sanitàries en un únic Departament de Sanitat
Integral i Salut Pública, associat a un nou contracte social per a la salut integral.
Una governança compartida amb experts, món local i ciutadania. Això permetrà
donar una millor resposta a les necessitats globals de les persones en àrees
clau com la cronicitat, l’atenció domiciliària, les necessitats de les persones
grans, la fragilitat, la vulnerabilitat, la dependència i l’atenció en l’àmbit
residencial.
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ATENCIÓ INTEGRADA SANITÀRIA I SOCIAL
El nostre model sanitari s’ha centrat en l‘atenció als ciutadans amb malalties
agudes. La realitat evidencia que cal millorar la resposta del sistema de salut a
la cronicitat i els requeriments socials des d’una visió integrada i coordinada.
Junts es marca com a gran prioritat fer efectiva i operativa l’atenció integral
sanitària i social.

· Crearem el Departament de Sanitat Integral i Salut Pública
· Crearem l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, participada pels
departaments competents en polítiques socials i sanitat integral i salut
pública com a gestora del conjunt de recursos sociosanitaris (incloses
les residències per a persones grans) i d’altres serveis que impliquin
recursos d’ambdós àmbits. Aquesta actuació tindrà caràcter prioritari.

· Apostarem decididament per l’atenció integrada social i sanitària a la
dependència i per la promoció de l’autonomia personal. Ho farem amb
la creació d’una agència específica que garanteixi els serveis d’atenció
integrada social i sanitària per a persones amb discapacitat, persones
amb dependència i persones amb trastorn mental. Incrementarem el
nombre de serveis.

· Coordinarem de forma efectiva les polítiques socials i sanitàries
responent a les necessitats d’atenció integral de la ciutadania,
incrementant el suport a la seva estada i cura al domicili (atenció al
domicili, cuidadors professionals, habitatges amb serveis, etc.).

· Transformarem l’actual sistema focalitzat en la malaltia cap a un model
que es centri en la salut i el benestar.

· Posarem en funcionament equips territorials d’atenció a la complexitat,
integrant tots els nivells assistencials de salut i socials.

· Possibilitarem, en el marc de l’Agència d’Atenció Integrada Social i
Sanitària, la coordinació territorial dels dispositius i la cartera de serveis
sanitària i social, incorporant la prescripció social en els plans d’atenció.

· Implementarem les accions i actuacions en les estratègies de salut
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mental dirigides a una atenció integral comunitària amb especial èmfasi
en la salut emocional postpandèmia de la població.

· Consolidarem el model de cures pal·liatives a tot el territori.
· Revisarem el model de les residències perquè satisfaci les necessitats
de salut i socials de la persona, establint mecanismes de coordinació
amb l’atenció primària, hospitalària i sociosanitària, i incrementant els
recursos d’infermeria i potenciant el rol del treball social.

· Dissenyarem processos transversals que garanteixin el contínuum
assistencial integrat entre els diversos àmbits d’atenció.

· Definirem i desplegarem un model de salut comunitària per reduir els
efectes de les desigualtats, promocionant la salut en els diferents àmbits
de la vida de la persona.

· Farem polítiques que tinguin en compte el gradient social en la salut
seguint el principi d’universalisme, assignant els recursos sanitaris en
funció de les necessitats i desavantatges socials i de salut, i treballant
especialment amb els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

· Elaborarem, des d’una perspectiva interdisciplinària i amb totes les
administracions, un pla de comunicació per a casos d’emergència
sanitària i activació de recursos socials.

· Impulsarem mesures per fer més efectius la diagnosi i el tractament de
les malalties silencioses, per tal de millorar la qualitat de vida de totes les
persones que les pateixen i que en el sistema actual no es detecten i, per
tant, no poden ser ajudades.

PACTE SOCIAL
La majoria de les propostes que es recullen en aquest programa són de gran
calat i tenen l’objectiu de transformar profundament el nostre model sanitari.
Aquest procés s’ha de dur a terme amb el màxim consens amb la ciutadania.
Des de Junts apostem per aquest gran acord amb la societat on tothom ha de
participar activament.
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· Impulsarem el Contracte Social per la Salut Integral amb la
participació de partits polítics, institucions sanitàries, administracions,
organitzacions socials i professionals, societat civil i ciutadania.

· Promourem aliances estratègiques amb organitzacions públiques, món
local, empreses i sector no lucratiu amb fòrums interdisciplinaris de
debat i presa de decisions.
3. Potenciarem les estructures, les polítiques i la dotació pressupostària
destinades a vigilància epidemiològica i salut pública i modernitzarem l’actual
model de recerca i innovació en salut.

SALUT PÚBLICA
Amb caràcter general, el sistema sanitari ha centrat, majoritàriament, els
seus recursos en l’atenció al malalt. La transformació del model que Junts
propugna passa per la instauració de grans polítiques i noves eines orientades
a la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut, tot reforçant la vigilància
epidemiològica.

· Reformularem l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que passarà a
denominar-se Agència de Salut Pública i Vigilància Epidemiològica de
Catalunya, amb la voluntat de reforçar tots els aspectes relacionats amb
l’aparició i l’extensió de malalties per millorar-ne el control.

· Per mitjà de l’Agència de Salut Pública i Vigilància Epidemiològica
vetllarem per una efectiva coordinació entre la salut pública i la resta del
sistema creant noves eines i desenvolupant nous rols professionals.

· Potenciarem la integració efectiva de la cartera de serveis de salut
pública i atenció comunitària en totes les línies d’atenció assistencial.

· Planificarem mesures per revertir els efectes produïts pel canvi climàtic i
la contaminació en la salut i posarem en marxa mesures de prevenció.

· Doblarem el pressupost en salut pública amb l’objectiu d’acostar-nos al
que es destina en els països del nostre entorn.
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Cal 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, 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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RECERCA I INNOVACIÓ EN SALUT
La república que volem necessita una estructura de recerca i innovació en salut
forta, sòlida i competitiva per consolidar i elevar la seva excel·lència.
Junts aposta decididament per incrementar, amb noves fórmules i eines, els
recursos destinats en els pròxims anys a aquests àmbits.

· Crearem l’Agència Catalana de Recerca i Innovació en Salut. Aquesta
agència, que tindrà presència a tot el territori, donarà suport a totes les
entitats, fundacions i unitats que realitzen recerca i innovació en salut
a Catalunya i, tot respectant les línies de treball que es duen a terme,
tindrà coneixement dels projectes que s’estan desenvolupant al país i
dissenyarà sistemes i fòrums de cooperació i coordinació.

· Incorporarem els ciutadans en la determinació de prioritats i en
l’avaluació dels resultats de la recerca i la innovació.

· Potenciarem el Programa d’Analítica de Dades per a la Recerca i la
Innovació en Salut (PADRIS) per tal millorar l’accés a les dades sanitàries
que facilitin la tasca investigadora, racionalitzant-ne i modernitzant-ne la
gestió i destinant-hi els recursos suficients.

· Impulsarem un marc que incentivi, a través d’una fiscalitat favorable, la
col·laboració público-privada en el camp de la recerca i la innovació en
salut i en l’àmbit de la gestió sanitària i els processos organitzatius.

· Incrementarem i garantirem el finançament suficient per a la recerca i la
innovació en salut.

4. Millorarem les condicions laborals i retributives dels professionals, i
n’incorporarem de nous. Això ha de permetre retenir el talent dels nostres
professionals i captar-ne de nou.
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MILLORES LABORALS I DIMENSIONAMENT DE NECESSITATS
Catalunya disposa de professionals sanitaris de qualitat, amb competència i
compromís contrastats tant a nivell formatiu i de capacitació com de dedicació
i vocació de servei. Però no sempre tenen un reconeixement, unes retribucions
i unes condicions laborals prou dignes. Junts es compromet a dur a terme
un conjunt d’actuacions i polítiques que superin i corregeixin de manera
estructural aquesta situació. Les nostres prioritats seran, doncs, la millora de
les condicions laborals i retributives de tot el personal del sector de la salut, i
l’increment dels professionals de la sanitat.

· Incrementarem les retribucions dels nostres professionals sanitaris i
altres professionals i treballadors del sistema sanitari, fins a igualar-lo a la
mitjana de la Unió Europea.

· Realitzarem canvis legislatius per millorar la conciliació de la vida laboral
i personal dels nostres professionals de la salut.

· Desenvoluparem un programa de captació i retenció de professionals
de la salut en zones amb una baixa presència històrica mitjançant
incentius econòmics i de carrera específics, facilitant l’accés ràpid a una
formació que faciliti la seva progressió.

· Augmentarem l’oferta pública de places de professionals sanitaris
i socials per reduir l’eventualitat a tot el sector. Establirem el marc i
les condicions per avançar cap a les contractacions indefinides de
professionals per posar fi a la precarietat laboral.

· Crearem equips territorials integrals que coordinin la gestió integrada
de l’atenció primària, la pediatria, la salut pública, la salut mental, els
serveis socials, l’atenció especialitzada, les farmàcies i els hospitals de
referència pel terciarisme.

· Crearem un programa transversal de recuperació del talent mitjançant
l’establiment d’incentius que estimulin el retorn i la reincorporació
d’infermeres i els altres professionals que han abandonat el nostre
sistema sanitari.
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· Farem efectiu a les institucions sanitàries el reconeixement de la
categoria laboral que els correspon a les infermeres especialistes.

· Limitarem les hores extres que els facultatius han de realitzar durant la
seva formació post-MIR per tal d’evitar les jornades extenuants i el burnout.

· Iniciarem un procés de negociació amb Funció Pública per reacreditar
els canvi de nivell de les places perquè les infermeres passin del grup B
(diplomats) al grup A (graduats).
5. Crearem un comitè permanent d’experts amb participació de la ciutadania,
de caràcter assessor i amb capacitat executiva, que ajudi a guiar les polítiques
del Departament. Promourem igualment el paper i el caràcter independent de
l’AQuAS, clau en la necessària avaluació de pràctiques basada en l’evidència
científica. El NICE Català és la veritable transformació de l’AQuAS.

AVALUACIÓ PERMANENT
La politització de la gestió sanitària ens ha portat a actuacions que sovint no
estan basades en criteris tècnics ni sanitaris. Des de Junts creiem que cal
optimitzar el talent dels diferents experts del país, sense prejudicis ideològics,
reconeixent-ne la vàlua, per guiar amb criteris científics les polítiques en
matèria sanitària i social. Qualsevol política sanitària i social ha de poder
mesurar els seus resultats sobre el benestar dels ciutadans. Reforçarem
l’AQuAS com a agència independent per tal que validi totes les pràctiques
clíniques en funció dels seus resultats. Tota la gestió clínica estarà basada en
criteris de resultats objectivables i, per tant, avaluables i comparables.

· Crearem un comitè consultiu d’experts en salut, independent, en què
participin també representants de la ciutadania.

· Dissenyarem i desenvoluparem un marc avaluador de les polítiques del
Departament tenint en compte l’experiència de la persona/pacient a
través d’indicadors PROM i PREM.
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· Dotarem l’AQUAS de capacitat executiva sobre la valoració dels
medicaments i les pràctiques clíniques.

· Fomentarem la creació de comissions per al seguiment de la pràctica
clínica i la revisió de resultats en totes les entitats proveïdores per
tal d’avançar cap a una gestió clínica basada en el valor i l’avaluació
contínua.
6. Farem de les persones el centre real del sistema, apoderant-les i fent-les
participar activament, per mitjà de representants de la ciutadania, en la presa
de decisions del sistema de salut.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A la República Catalana la ciutadania no és un estatus sinó una pràctica. Junts
es compromet a incorporar, implicar i apoderar de forma efectiva i real les
persones en la presa de decisions i en la governança del sistema sanitari de
forma organitzada i transparent.

· Promourem un procés participatiu de la ciutadania per valorar, de forma
conjunta, el nou model de serveis de salut i social.

· Dissenyarem prototips basats en el mapa d’experiència de la persona/
pacient que permetin desenvolupar serveis sanitaris.

· Realitzarem campanyes divulgatives efectives amb la participació dels
usuaris perquè la ciutadania conegui els seus drets i deures socials i
sanitaris.

· Promourem la salut comunitària per tal que el sistema sanitari es
reorienti de ser un model basat en la malaltia a un que es centri en la
salut.

· Potenciarem els diferents tipus de voluntariat (comunitari, sanitari i
social) per tal de consolidar el seu paper dins el sistema sanitari i social.
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· Incrementarem la participació del món local en la presa de decisions
sanitàries en cada territori.
7. Estendrem la visió de salut a totes les polítiques públiques del Govern,
especialment en l’àmbit de l’educació, per evolucionar cap a un model més
proactiu i generador de salut basat en la promoció d’hàbits saludables,
l’educació sanitària, el desenvolupament de la salut comunitària i la
responsabilitat de les persones envers elles mateixes i la societat.

FORMACIÓ EN SALUT
És necessària la participació de tota la ciutadania en els èxits en salut del
nostre país. Necessitem el seu coneixement global per assolir l’objectiu de salut
plena a tota la república. Cal que totes les ciutadanes i ciutadans adquireixin
els coneixements bàsics en salut des de les escoles, les universitats i les
empreses per poder realitzar accions per preservar-la i prevenir-la. Per a Junts,
la salut des de tothom i per a tothom.

· Promourem l’elaboració del Pla Nacional d’Educació en Salut amb la
participació activa de tots els agents implicats.

· Crearem programes transversals de divulgació en salut per
democratitzar els coneixements bàsics de la ciutadania segons
la capacitació i el nivell d’aprenentatge dels diferents col·lectius,
ponderant segons les zones geogràfiques, les franges d’edat i la
formació.

· Revisarem i dissenyarem els plans de formació i informació de la
ciutadania, amb el suport necessari de tots els agents implicats en el
sistema.

· Donarem continuïtat a programes de salut que potenciïn
l’autoresponsabilitat, el foment de la cura d’un mateix, el paper dels
cuidadors i la participació activa de les persones amb malalties
cròniques.

· Potenciarem el desenvolupament de la prescripció no farmacològica
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i impulsarem línies de recerca sobre estratègies no farmacològiques
orientades a l’adquisició d’hàbits de vida saludable.

SALUT I JOVES
L’entrada dels joves com a stakeholders al món de la salut és una realitat gràcies
a l’impacte que tenen en els canals de comunicació que ells mateixos utilitzen
quotidianament. És la nostra obligació adaptar-nos i incorporar-los al sistema
sanitari. Les figures més influents a les xarxes socials han de ser la garantia que
els nostres missatges arribaran a la ciutadania.

· Engegarem un programa específic a nivell de l’educació primària i
secundària sobre Joves, Salut i Ciència per tal de formar la consciència
ciutadana sobre la salut, el sistema públic de salut i l’impacte de la
investigació en el nostre dia a dia.

· Treballarem amb els líders juvenils del nostre país que tinguin un gran
impacte a les seves xarxes socials, i els dotarem de les eines necessàries
per difondre els missatges de salut entre els seus seguidors.

· Promourem un programa jove de conscienciació sobre salut a través
d’una aplicació connectada a les principals xarxes socials (Instagram,
Twitter) que permeti que:
·

Els joves puguin tenir accés a informació sobre hàbits

saludables, problemes de les addiccions i suport de professionals
mèdics (via xat).
·

Hi hagi un sistema de microrecompenses en forma de

descomptes en oci, cultura i transport públic per als joves que
promoguin bons hàbits en salut.
·

Es pugui accedir o reservar cita de forma segura i preservant la

intimitat a les visites mèdiques (presencials o virtuals).

· Crearem un programa específic per fer front al greu problema del
suïcidi juvenil en què es doni suport integral de forma anònima, tant
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presencial com digital, per tal de garantir un accés fàcil i segur a aquests
professionals.

· Instaurarem la figura de l’assessor jove en salut a l’atenció primària.
8. Desenvoluparem els rols dels diferents professionals sanitaris, d’acord amb
les noves realitats sanitàries i socials.

LIDERATGE PROFESSIONAL
El nostre sistema sanitari ja té la figura transformadora que coneix la realitat: els
professionals de la salut. Al seu lideratge clínic hi hem de afegir ara el lideratge
transformador que necessita el nostre sistema per reformular-se definitivament.
Hem de donar-los veu, vot i visibilitat institucional i d’acció. Elles i ells tenen la
clau de com portar-nos cap a un sistema republicà de salut. Junts aposta pel
lideratge dels professionals i pel seu talent.

· Apoderarem els professionals com a eix vertebrador i màxim capital del
sistema de salut, en línia amb les polítiques europees, tant a nivell de
reconeixement professional com econòmic.

· Farem que la participació dels professionals en els òrgans de gestió dels
recursos del SISCAT sigui real i efectiva.

· Crearem, dins les organitzacions que no en tinguin, i potenciarem, allà
on en tinguin, les Àrees d’Experiència Professional, encarregades de
detectar i reubicar el millor talent de cada professional de la salut amb
funcions avaluadores i executives.

· Identificarem lideratges dins de les institucions per promoure el canvi
de forma transversal cap a models centrats en les persones, les famílies i
l’entorn cuidador, definint i monitoritzant indicadors d’avaluació.

· Adequarem i millorarem les condicions laborals i retributives dels
professionals en formació (MIR, PIR, infermeria especialitzada, etc.).

· Impulsarem i promourem la presència d’infermeres en els llocs de
decisió.
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· Treballarem per estendre en l’àmbit del SISCAT el desenvolupament
professional continu (DPC), conjuntament amb les organitzacions
sanitàries, els col·legis professionals i les societats científiques.
NOVES PROFESSIONS
“El que fas millor, fes-ho sempre sense distraccions”. Necessitem el talent dels
metges i el personal d’infermeria que tenim al país fent només el que millor
saben fer. Un metge no ha de fer tasques administratives ni burocràtiques, les
infermeres no han de ser informadores, sinó cuidadores.

· Crearem i desenvoluparem la figura professional del gestor en salut,
que, amb coneixements bàsics en salut, serà l’enllaç amb el ciutadà i
l’entrada al sistema per agilitzar totes les tasques no assistencials.

· Donarem continuïtat a la figura de l’educador en salut, que actuarà en
l’àmbit de l’escola, la universitat i les empreses, i que treballarà de la mà
del gestor de la salut.

· Consolidarem a totes les organitzacions sanitàries la figura de l’assistent
clínic, amb la missió de descarregar de tasques administratives els
professionals assistencials.

· Col·laborarem amb les universitats catalanes i les instarem a fer que
l’oferta formativa s’ajusti als nous requeriments de coneixements,
competències i habilitats de les professions sanitàries.

· Actualitzarem el Llibre Blanc de les Professions Sanitàries amb les noves
professions i els nous rols.

INFERMERIA
La pandèmia ens ha demostrat que sense infermeria no hi ha salut al país.
Hem d’aconseguir més i millors professionals i recuperar les que han marxat
del nostre sistema sanitari. Millors condicions laborals, la conciliació de la
vida laboral i personal i la consolidació i el reconeixement dels nous rols de la
infermeria són factors clau per assolir la qualitat assistencial que dignifiqui el
nostre sistema.
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· Implementarem models que incentivin l’autonomia de la feina de
la infermera com és la gestió infermera de la demanda, alhora que
revisarem els marcs d’avaluació.

· Finalitzarem el procés de prescripció infermera a tots els centres de la
sanitat pública i privada.

· Revisarem i implantarem per a les infermeres, en els diferents àmbits
d’actuació, un model de carrera professional que reconegui l’expertesa
clínica i les especialitats.

· Iniciarem un procés de negociació amb Funció Pública per reacreditar
els canvi de nivell de les places perquè les infermeres passin del grup B
(diplomats) al grup A (graduats).

9. Potenciarem l’atenció primària de salut mitjançant una millora de les
condicions dels professionals que fomenti l’estabilitat de les plantilles i
incentivi la dotació en zones de difícil cobertura. Promourem l’autogestió i la
millora de la integració amb la resta de recursos i nivells assistencials, inclosa
la farmàcia comunitària, que ha de poder tenir un paper més actiu en les
polítiques de salut.

ATENCIÓ PRIMÀRIA
A Junts volem que la persona sigui el centre del sistema de salut, i l’atenció
primària n’és la porta d’entrada. La reforçarem amb recursos econòmics i amb
un increment de professionals, sobretot d’infermeria i d’altres professions ara
inexistents. Potenciarem l’autonomia de gestió dels equips d’atenció primària i
també dels equips territorials integrals sanitaris i socials.

· Vetllarem que l’atenció primària sigui la veritable entrada de la
ciutadania al sistema sanitari, tot reformulant els protocols per accedirhi.

· Reforçarem, mitjançant la creació d’equips territorials, les visites
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presencials de diferents especialistes hospitalaris a l’atenció primària
per atansar el metge al pacient (cardiologia, neurologia, traumatologia,
reumatologia, etc.)

· Garantirem, amb la creació d’equips territorials de pediatria, l’atenció
pediàtrica integrada a tots els centres d’atenció primària del país.

· Potenciarem l’autonomia en la gestió dels recursos humans i econòmics
dels equips d’atenció primària.

· Simplificarem els processos per tal que les entitats d’economia social,
fundacions i altres institucions, independentment de la seva titularitat,
puguin gestionar equips d’atenció primària.

· Fomentarem, en l’àmbit de l’atenció primària de salut territorial, el paper
del tècnic en salut pública.

· Establirem mecanismes que possibilitin la contractació per part
de l’atenció primària de proves complementàries i primeres visites
d’atenció especialitzada.

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
A Junts creiem fermament que el millor entorn pels malats és el seu domicili.
Per aquest motiu potenciarem tota la xarxa d’atenció domiciliària, dotantla de professionals de l’àmbit sanitari i social i d’eines d’informació útils i
compartides aprofitant totes les possibilitats que ens ofereixen les noves
tecnologies.

· Redefinirem el model de cura de la gent gran prioritzant l’atenció
domiciliària, la tasca dels cuidadors i els habitatges amb serveis.

· Fomentarem, amb recursos específics, l’atenció domiciliària, de forma
coordinada i dins els diferents àmbits assistencials.

· Dotarem l’atenció domiciliària d’eines de sistemes d’informació
automatitzats i canals de comunicació directes amb l’atenció primària i
l’especialitzada.
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· Redefinirem el model de cura de la gent gran prioritzant l’atenció
domiciliària, la tasca dels cuidadors i els habitatges amb serveis.

· Enfortirem l’atenció domiciliària per a persones dependents i les
que tinguin malalties cròniques i revisarem els circuits per millorar la
coordinació amb l’atenció primària, serveis socials, etc.

· Consolidarem el model d’atenció al tram final de la vida, les decisions
anticipades i el dret a les cures pal·liatives, a una mort digna i a decidir la
pròpia mort.

· Incrementarem els recursos humans i materials per a l’atenció sanitària
domiciliària.

· Incrementarem, en el marc de l’Agència d’Atenció Integrada Social i
Sanitària, la formació i la coordinació dels professionals del SAD.

SALUT MENTAL
A Junts estem determinats a fer un salt qualitatiu en l’atenció a la salut mental
en tots els seus vessants i per això impulsarem i executarem el Pacte Nacional
per la Salut Mental, elaborat des del consens amb el sector.

· Cercarem un model d’actuació integral i comunitari per a la recuperació
de les persones amb trastorn mental. Per implementar-lo, crearem una
unitat específica dotada de pressupost i de personal propi provinents
de tots els camps professionals especialitzats necessaris.

· Definirem, en el marc del Pacte, l’actuació en detecció i prevenció, el
tractament clínic, el tractament psicològic, el model específic d’inserció
laboral, la garantia de drets (incapacitació, tuteles, curateles, suports),
l’atenció a les famílies, l’abordatge educatiu, els serveis residencials, la
desinstitucionalització, la lluita contra l’estigma, entre d’altres.

· Desenvoluparem totes les línies preventives i terapèutiques a totes les
vegueries, adequant els recursos assistencials a les necessitats de cada
territori.
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EUTANÀSIA: DRET A UNA MORT DIGNA

· Garantirem un desplegament adequat i àgil de la llei d’eutanàsia a
Catalunya, i per fer-ho possible:
·

Crearem la comissió de garanties i avaluació tan aviat com

sigui possible.
·

Formarem els professionals.

·

Divulgarem el nou dret entre la ciutadania.

· Proporcionarem l’accés efectiu a les cures pal·liatives a tot el territori de
Catalunya per a tothom que ho necessiti.

· Promourem el document de voluntats anticipades (DVA) per part de
l’administració sanitària i modificarem la legislació per facilitar-ne la
tramitació. El DVA constarà a la targeta sanitària i en el protocol de
consulta sobre si es disposa de DVA en ingressar a centres sanitaris o
residències. En cas de no tenir-lo, oferir ajuda per fer-lo.

· Formarem el personal sanitari en relació amb els drets dels pacients al
final de la vida, el seu respecte i, en particular, el coneixement de la llei
d’eutanàsia.

· Posarem en funcionament l’observatori de la mort i fomentarem la
publicació anual d’un informe sobre la qualitat de la mort a Catalunya
per tal de millorar-la.

FARMÀCIA
Volem construir un país on el dret a la salut sigui una realitat per a tots els
ciutadans. És una responsabilitat ineludible aprofitar tots els recursos al nostre
abast per aconseguir-ho. La xarxa extensa i propera d’oficines de farmàcia ha
de fer un pas decidit en aquesta direcció per esdevenir un recurs important. A
Junts treballarem per crear les condicions per incentivar aquesta evolució.
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· Promourem la coordinació efectiva de les oficines de farmàcia
amb la resta de serveis assistencials, particularment amb l’atenció
primària, la farmàcia hospitalària i l’Agència de Salut Pública i Vigilància
Epidemiològica.

· Racionalitzarem el copagament de medicaments lligant-lo a la renda
real de les persones i als seus tractaments.

· Canviarem la concertació actual amb les farmàcies comunitàries de
provisió de medicaments, incloent-hi serveis assistencials amb objectius
de salut compartits amb l’atenció primària i la resta del sistema.

· Renovarem l’ordenació farmacèutica amb criteris que incentivin la
qualitat i l’accessibilitat per aconseguir la millora de la prestació de
serveis sanitaris a les farmàcies comunitàries.

· Treballarem per normalitzar l’ús del català en els prospectes dels
medicaments.

10. Avançarem en la digitalització del conjunt del sistema sanitari al servei
de les persones, fent possible la integració i la interoperabilitat de les
diferents xarxes, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’accessibilitat de
l’atenció. Desenvoluparem totes les potencialitats d’eines com ara la història
clínica compartida o La Meva Salut. I promourem noves modalitats d’atenció
telemàtica i instruments que facilitin el comandament del conjunt del sistema
sanitari català.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
La transformació digital ens ofereix un ventall de possibilitats per apoderar
la ciutadania en la seva salut, crear sistemes a temps real de vigilància
epidemiològica i facilitar la comunicació entre els diferents nivells d’atenció
sanitària i social amb els ciutadans i els professionals. A Junts apostem per una
república digital també en salut.
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· Agilitarem el desplegament de l’Estratègia de Salut Digital de Catalunya,
i implantarem sistemes d’apoderament digital de la ciutadania i
aprofitarem totes les potencialitats de La Meva Salut.

· Incrementarem l’educació sanitària digital centrada en la prevenció de
les malalties i la posterior avaluació de l’alfabetització sanitària i digital.

· Potenciarem la utilització de canals digitals de comunicació en salut de
les institucions públiques per fomentar l’ús responsable del sistema.

· Impulsarem l’evolució de la recepta electrònica de Catalunya, que ha
d’esdevenir una eina que també permeti la connexió i la coordinació
entre tots el professionals de la salut a través dels sistemes d’informació
del SISCAT.

· Incorporarem la intel·ligència artificial i el big data a la vigilància
epidemiològica.

· Promourem els sistemes d’informació en salut amb el compromís de
garantir la protecció de les dades de salut, d’acord amb la legislació,
amb les màximes garanties en l’ús per a tercers.

· Desenvoluparem eines de comunicació immediata i efectiva entre
l’atenció primària i l’atenció especialitzada, centrada en el pacient,
mitjançant eines informàtiques automatitzades.
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
Junts per Catalunya apostem per un model educatiu amb visió transformadora
i de futur en el marc del compromís de l’Agenda 2030. Volem un sistema
educatiu de qualitat, inclusiu, equitatiu i amb visió comunitària, per aconseguir
l’èxit educatiu i la formació integral i interdisciplinària dels alumnes. Apostem
per la corresponsabilitat de les famílies, els municipis i el bon fer dels docents.
Un sistema amb dos pilars fonamentals fruit d’un gran consens polític i social,
la immersió lingüística dins el model d’escola catalana i el Servei d’Educació de
Catalunya en el marc de la llei d’educació pròpia. Amb el primer es garanteix
el coneixement del català, i de l’aranès a l’Aran. Amb el segon es reconeix
la pluralitat de la societat catalana, amb un model de servei públic propi i
singular que integra tant la iniciativa pública com la social de llarga tradició al
nostre país. En aquest sentit, volem superar la dicotomia entre centres públics
i concertats per avançar cap a una integració real i efectiva dins un projecte
comú, reafirmant la vocació de servei públic, i el dret d’elecció de centre amb
la garantia de l’equitat.

· Combatrem la segregació escolar apostant per una distribució
equilibrada de l’alumnat, amb la corresponsabilització de tots els
centres educatius, dotant-los dels recursos i les eines necessàries,
especialment els de major complexitat.

· Avançarem cap a la plena gratuïtat de l’educació, especialment
del segon cicle d’educació infantil i els ensenyaments obligatoris i
postobligatoris, garantint la suficiència dels centres sostinguts amb fons
públics per garantir l’equitat dins del sistema.

· Universalitzarem l’accés al primer cicle d’educació infantil de 0 a 3 anys
com una inversió social i de millora educativa que garanteix en termes
d’equitat un bon desenvolupament en la primera infantesa, un factor
clau per assolir l’èxit educatiu i per facilitar la conciliació familiar.

· Reactivarem i completarem el model d’escola inclusiva, garantint
els recursos necessaris i optimitzant els existents per tal d’oferir un
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abordatge integral als alumnes, docents i famílies que integri els àmbits
educatiu, sanitari i social.

· Potenciarem el Servei d’Educació de Catalunya, avançant en una millor
integració de la iniciativa pública i la social a través dels concerts,
reafirmant la vocació de servei públic, i el dret d’elecció de centre amb
la garantia de l’equitat.

· Combatrem el fracàs i l’abandonament escolar prematur reforçant
la seva detecció, flexibilitzant tant els estudis secundaris com els
postobligatoris, potenciant l’orientació professional i facilitant itineraris
formatius personalitzats que permetin situar l’alumne en el centre del
sistema.

· Implementarem de forma efectiva el model d’ensenyament
competencial a totes les etapes educatives, a partir de processos
d’innovació i transformació educativa basats en criteris objectius i de
qualitat, el treball cooperatiu i l’enfortiment dels lideratges.

· Potenciarem l’autonomia de gestió dels centres i la cogovernança,
reforçant el seu paper i la seva vinculació amb els ens locals com
a partícips i corresponsables en la millora educativa, atenent les
necessitats socials, econòmiques i educatives de cada zona escolar o
municipi.

· Impulsarem un model d’escola integral amb visió comunitària
d’educació 360º, connectant espais i temps lectius i no lectius per
ampliar els entorns educatius i d’aprenentatge, vinculant l’activitat dels
centres amb els recursos educatius de l’entorn i facilitant-ne l’accés a
tothom.
Per dur a terme aquestes mesures desplegarem els nostres pilars educatius:
l’equitat, l’èxit educatiu i el model de governança del sistema d’ensenyament
català.
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L’EQUITAT
Estem compromesos en un sistema educatiu on tots els nostres infants i joves
tinguin les mateixes oportunitats per accedir a una escola gratuïta i de qualitat,
al marge del seu origen socioeconòmic, compromesos amb la coeducació i el
dret d’elecció de centre amb la garantia d’equitat.
1.

EL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
1. Preservarem la immersió lingüística com a eina de cohesió, identitat i
convivència en la nostra societat, respectant i valorant totes i cadascuna
de les llengües que conviuen en l’espai educatiu, dins i fora de l’escola.
2. Promourem el compliment real del model d’immersió lingüística a totes
les escoles i instituts del país, i molt especialment el domini oral.
3. Garantirem el coneixement i potenciarem l’ús de la llengua catalana i
de l’aranès a la Val d’Aran en tot l’àmbit educatiu, dins i fora de l’escola,
fent una incidència especial en les activitats extraescolars i de lleure
educatiu.
4. Vetllarem per l’assoliment competencial en les llengües instrumentals,
català, castellà, anglès, i aranès a la Val d’Aran.
5. Protegirem el model d’immersió lingüística davant les invasions
competencials de les lleis estatals.

2.

LLUITA CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR.
1. Mesures de distribució equilibrada de l’alumnat:
• Desenvoluparem instruments de governança local que facilitin
la corresponsabilització dels centres en el marc de les zones
educatives.
• Detectarem l’alumnat que tingui necessitats específiques de
suport educatiu i garantirem els recursos educatius i comunitaris
per donar-hi resposta.
• Prioritzarem les actualitzacions en centres d’alta complexitat,
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establint mesures d’equivalència entre els centres d’una mateixa
zona educativa.
• Reforçarem i potenciarem projectes educatius singulars i referents
en centres d’alta complexitat.
2. Avançar cap a la gratuïtat real de l’educació:
• Garantirem la sostenibilitat econòmica de tots els centres partint
de l’estudi sobre el cost de la plaça escolar.
• Dotarem de recursos addicionals tant els centres com els alumnes
que ho necessitin més, en funció de la seva complexitat i la seva
realitat socioeconòmica.
3.

LA INCLUSIÓ

Ens comprometem a avançar en la consolidació de l’escola inclusiva, ja que
la diversitat personal ha de ser inclosa en el sistema educatiu com un factor
de riquesa i promoguda en la seva atenció amb tots els recursos humans,
organitzatius i materials necessaris.
1. Implementació del model d’escola inclusiva
• Desplegarem el decret sobre l’atenció educativa a l’alumnat en
el marc d’un sistema educatiu inclusiu, incrementant els recursos i
l’assignació de personal.
• Planificarem estratègicament els recursos conjugant la detecció
de necessitats i el desenvolupament de noves cultures, polítiques i
pràctiques inclusives a través del dimensionament, la reorganització
i la transformació dels suports i els recursos.
• Publicarem un mapa de recursos (com són SIEI, AIS, CEEPSIR,
etc.) per poder conèixer els recursos existents i planificar-ne una
distribució equitativa, eficient i ajustada a les necessitats de tot
l’alumnat al llarg de tot el procés educatiu.
• Establirem un sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius fiables,
a fi de poder prendre el pols a l’evolució del sistema inclusiu.
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• Facilitarem itineraris d’escolarització flexibles per als alumnes que
requereixen una alta intensitat de suports i de recursos.
• Promourem la inclusió en el temps educatiu no lectiu, en especial
el temps de migdia i menjador, les sortides, les colònies i les
activitats extraescolars.
2. Enfortir el vincle entre Educació i Salut
• Garantirem la sectorització i la coordinació dels serveis educatius
i els sociosanitaris per assegurar els processos de detecció de
necessitats i una atenció integral i de proximitat a l’alumnat.
• Implantarem el servei d’infermeria escolar en el marc de les
zones educatives, garantint així el seguiment, l’atenció i el suport
necessari als alumnes que ho necessitin.
• Prioritzarem la detecció precoç i l’abordatge dels trastorns del
neurodesenvolupament (TDAH, dislèxia, discalcúlia, TEA, etc.) en
infants i joves, amb la intervenció i el suport dels EAP, pediatres,
metges de família, el Programa Salut i Escola i equips específics
dins la xarxa pública de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ).
• Crearem, en la línia del punt anterior, un programa transversal per
al seguiment sistemàtic i periòdic de tots aquells alumnes (primària,
ESO, batxillerat, cicles formatius, universitat), que presentin alguna
disfunció del neurodesenvolupament diagnosticada, o que mostrin
dificultats d’aprenentatge amb alteracions de conducta, en totes
les etapes educatives, coordinant els centres docents, els EAP,
els pediatres, els metges de família, el Programa Salut i Escola i
els equips específics dins la xarxa pública de Salut Mental InfantoJuvenil (CSMIJ) amb la col·laboració i l’aportació de coneixements
de les societats científiques corresponents.
• Engegarem un programa específic a nivell de l’educació primària
i secundària sobre Joves, Salut i Ciència per tal de formar des de la
base en la consciència ciutadana sobre la salut, el sistema públic de
salut i l’impacte de la investigació en el nostre dia a dia.
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3. El rol dels centres d’educació especial
• Planificarem i calendaritzarem la transformació dels centres
d’educació especial en centres proveïdors de serveis de recursos
(CEEPSIR).
• Garantirem que els centres educatius disposin dels recursos
necessaris, personals, metodològics i tecnològics, per assegurar
l’accessibilitat al currículum i promoure una millor adequació entre
les capacitats dels alumnes i el context educatiu.
4. Infraestructures educatives
• Eliminarem els mòduls prefabricats d’origen estructural mitjançant
un pla d’inversions que doni resposta a les necessitats educatives
de tot el territori.
• Desenvoluparem un pla de reconversió d’usos dels centres
educatius per tal de fer les adaptacions necessàries que permetin
optimitzar al màxim totes les infraestructures educatives existents i
afavorir la seva interrelació amb l’entorn
• Donarem continuïtat al desplegament dels instituts-escola com
un recurs que doni resposta a necessitats educatives concretes en
funció del context social i territorial.

L’ÈXIT EDUCATIU
El sistema educatiu és un projecte dinàmic que necessita estar connectat
amb els nous reptes del segle XXI. Cal identificar necessitats, oportunitats i
àrees de millora per garantir l’èxit educatiu i el seu paper fonamental per al
desenvolupament personal i professional de totes les persones i de la pròpia
societat.
1. L’EXCEL·LÈNCIA
L’excel·lència d’un sistema educatiu es basa en la seva capacitat per assolir
l’èxit educatiu. Es tracta de desenvolupar talents i habilitats en totes les
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persones per facilitar que puguin desenvolupar amb plenitud el seu projecte
vital, i d’identificar necessitats presents i futures que generin oportunitats per a
tothom, dins un món global, complex i dinàmic on el coneixement i la innovació
esdevenen el motor principal de desenvolupament social i econòmic.

· Estratègies contra el fracàs escolar, l’absentisme i l’abandonament
escolar prematur.
·

Adaptarem els ensenyaments secundaris i postobligatoris cap

a models més competencials, flexibles i personalitzats per oferir
sortides formatives als alumnes que no estan en condicions de
progressar amb èxit dins els itineraris convencionals.
·

La prevenció i l’abordatge de l’absentisme escolar és clau per a

la millora de l’èxit educatiu i per reduir el risc de reproducció de la
pobresa i la desigualtat social. Per això:

· Apostem per un abordatge comunitari que faciliti el
treball en xarxa entre administracions.

· Potenciarem els plans educatius d’entorn i les zones
educatives, dotant de més recursos als centres d’alta
complexitat i impulsant la presència de nous perfils dins
el sistema educatiu com els educadors/-es socials.
·

Reforçarem i avançarem la detecció precoç en les etapes

educatives per tal de fer plans individualitzats.
·

Reforçarem l’orientació escolar i professional i també de la

funció de la tutoria per garantir una bona transició cap a l’etapa
postobligatòria.
·

Reformarem els ensenyaments postobligatoris afegint a

les dues vies actuals, l’acadèmica (batxillerat) i la professional
(cicles formatius de grau mitjà), una tercera via d’aprenentatge
professional.
·
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Reforçarem els centres de noves oportunitats educatives i

el reconeixement del paper de les entitats socioeducatives per
atraure i capacitar els joves que abandonen prematurament els
estudis.
·

Implantarem un sistema de beques salari per als joves d’entre

16 i 18 anys de llars desafavorides, facilitant la seva continuïtat dins
el sistema educatiu.
·

Replantejarem l’accés a la universitat a través de les PAU i

apostarem per un nou model més competencial i flexible, com a
conseqüència del canvi curricular al batxillerat, menys memorístic
i més pràctic, basat en els quatre pilars de l’educació: aprendre a
fer, aprendre a ser, aprendre a conèixer i aprendre a conviure.
·

Reforçarem programes pont per aconseguir la reinserció

educativa de joves.

· Universalització de l’educació infantil primer cicle (0-3)
·

Avançarem cap a la universalització de l’etapa 0-3 com una

estratègia per reduir les desigualtats socials i educatives. Una
etapa fonamental per als infants en l’adquisició d’aprenentatges
i competències necessàries per a la vida i per al seu progrés
educatiu.
·

Garantirem una oferta suficient i de qualitat integrant la

iniciativa pública i la social, estenent la cobertura pública en els
entorns i municipis amb una manca de places disponibles.
·

Desenvoluparem una política d’ajuts que permeti que tots els

infants en situacions de pobresa o vulnerabilitat hi accedeixin
prioritàriament.

· Model d’ensenyament competencial
·

Impulsarem un nou pla de formació contínua docent orientat

a capacitar els docents en actiu per conduir de manera efectiva
l’actualització educativa. L’oferta i l’accés ha de respondre als
reptes i necessitats dels centres.
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·

Canviarem l’accés a la professió docent amb la introducció

de programes d’inducció (formacions d’un curs en centres pel
professorat novell i que cal superar per exercir la professió).
·

Reformarem competencialment l’educació secundària

obligatòria i post-obligatòria i, com a conseqüència, la prova
d’accés a la universitat.
·

Incorporarem l’educació emocional dins el currículum i

desenvoluparem competències socioemocionals que facilitin el
benestar i la bona salut mental personal i comunitària.

· Impuls dels ensenyaments artístics
·

Fomentarem la col·laboració entre els centres d’educació

infantil, primària i secundària i els centres d’ensenyaments
artístics per reforçar l’àmbit artístic dins i fora del currículum i
facilitar els itineraris formatius personalitzats.
·

Garantirem una oferta suficient i de qualitat integrant dins una

única xarxa d’ensenyaments artístics a tots els centres autoritzats,
públics i privats.
·

Normalitzarem i integrarem els ensenyaments artístics

(anomenats de règim especial) dins el sistema educatiu, seguint
els models europeus.
·

Impulsarem la creació d’una xarxa de centres d’ensenyaments

integrats de música i dansa, que donin resposta a la demanda
arreu del territori.
·

Promourem i impulsarem l’Institut Superior de les Arts com

a pas previ a la creació de la Universitat de les Arts seguint els
models europeus, integrant en un projecte comú i transversal els
diversos centres públics d’ensenyaments artístics superiors.
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2. LA VISIÓ COMUNITÀRIA
Volem avançar cap a un model educatiu que vinculi l’escola amb els recursos
educatius del seu entorn, integrant en un projecte comú el temps educatiu
lectiu i no lectiu dins i fora dels centres educatius. Les polítiques educatives
amb visió 360º són un factor clau en l’èxit educatiu i la cohesió social.

· Per un model d’escola integral: Educació 360º
·

Avançarem en la integració del temps lectiu i no lectiu, el

formal i no formal impulsant la col·laboració entre els diferents
actors, especialment dins dels centres educatius.
·

Desenvoluparem en el marc les zones educatives i els

projectes educatius de ciutat una major integració de les
activitats educatives que es desenvolupen dins i fora dels centres
educatius ordinaris.
·

Connectarem els interessos i motivacions dels infants i

els joves amb els recursos educatius del territori per facilitar
aprenentatges i itineraris formatius personalitzats.
·

Garantirem l’accés i la participació dels infants i els joves en

activitats i iniciatives d’alt valor educatiu, reforçant l’abast i el
finançament dels plans educatius d’entorn.
·

Crearem un mapa dels serveis educatius no formals i

avançarem en el seu reconeixement i la seva integració en el
sistema.
·

Reconeixerem el paper dels educadors/-es dels menjadors

escolars i de les activitats extraescolars i de lleure.
·
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Potenciarem la pràctica d’esport i activitat física en totes les

etapes del sistema educatiu, tant en les obligatòries com les
postobligatòries, amb l’objectiu d’assolir una hora d’activitat física
al dia, dins el còmput global de l’horari lectiu i el no lectiu.

· La formació al llarg de la vida
·

Situarem la formació continuada i al llarg de la vida com un

dels pilars del sistema educatiu per garantir el desenvolupament
de capacitats i la transmissió de coneixements, tant a nivell
professional com personal.
·

Desenvoluparem un nou model de formació al llarg de la

vida que integri les xarxes de centres de formació d’adults i les
iniciatives comunitàries amb l’objectiu d’ampliar l’oferta i donar
respostes més personalitzades a les necessitats formatives.
·

Potenciarem l’Institut Obert de Catalunya com una oportunitat

de retorn o de reforç d’ensenyaments i una porta oberta al món
del sistema educatiu català.

· La comunitat educativa i el paper de les famílies
·

Fomentarem i garantirem la participació de les famílies en

la governança dels centres educatius, tant en l’aprovació dels
plans anuals i els estratègics, com en processos de retiment de
comptes.
·

Donarem reconeixement al paper de les associacions de

mares, pares i famílies, com un actor important dins els projectes
educatius dels centres.
·

Impulsarem un pla d’acompanyament a les famílies dels infants

i joves en el procés educatiu en col·laboració amb els ens locals,
atenent a les diferents realitats en cada territori, per abordar
problemàtiques com l’absentisme escolar.
·

Propiciarem a les famílies i els municipis com a generadors,

també, de l’educació 360º.
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3. LA DIVERSITAT
El ric ecosistema educatiu català i la seva integració dins un gran projecte
comú suposa la consolidació d’un model propi i singular que reconeix la
diversitat com una fortalesa dins una societat cada vegada més plural i oberta
al món.

· El Servei d’Educació de Catalunya
·

Garantirem un model d’escolarització equilibrada amb igualtat

d’oportunitats per tot l’alumnat, especialment en els sectors més
vulnerables que ha d’implicar un ascensor social.
·

Incorporarem al sistema els agents i les iniciatives que donen

resposta a les necessitats educatives que falten al sistema, com
ara l’aportació dels centres educatius de noves oportunitats.
·

Planificarem una oferta equilibrada i consensuada propiciant la

transparència i la lliure concurrència quan hi hagi un increment de
l’oferta, i garantint una oferta inicial similar quan s’hagi de produir
una disminució.

· Una escola oberta al món. El plurilingüisme
·

Potenciarem el domini de la llengua catalana per part de tot

l’alumnat, com a eina de cohesió, identitat i convivència en la
nostra societat, i el domini de la llengua castellana, cooficial a
Catalunya.
·

Garantirem el domini d’altres llengües, en especial l’anglès,

com a eines d’aprenentatge i d’emprenedoria al llarg de la vida
i per a l’adquisició d’una capacitació i formació professionals de
qualitat.
·

Assegurarem un nivell mínim de la primera llengua estrangera

en la finalització de l’etapa obligatòria i postobligatòria per tot
l’alumnat assimilable a la que s’hauria d’obtenir en la llengua
catalana i la llengua castellana.
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·

Promourem el manteniment i la difusió de les llengües d’origen

de l’alumnat nouvingut, perquè són una riquesa per al sistema
educatiu i per a la nostra societat.
·

Fomentarem, dins l’oferta formativa de les escoles oficials

d’idiomes, l’aprenentatge de l’aranès i altres llengües minoritàries.

· La singularitat dels projectes educatius
·

Impulsarem projectes educatius de centre que posin al

servei dels alumnes el conjunt de mesures i suports destinats a
afavorir el seu desenvolupament personal i social, el seu avenç
en l’assoliment de les competències de cada etapa, la continuïtat
formativa i la transició a la vida adulta.
·

Potenciarem, en el marc de l’autonomia de centre, el ric

ecosistema educatiu, basat en la pluralitat de l’oferta educativa
que expressa la diversitat social i territorial del país.
·

Preservarem la diversitat de l’oferta educativa, tant d’iniciativa

pública com d’iniciativa social, entorn als principis rectors de
la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) com la coeducació i un
ensenyament de base científica que ha d’ésser laic.
·

Garantirem el dret d’elecció de centre vetllant per l’equitat i

una distribució equilibrada de l’alumnat.

4. LA INNOVACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA
La innovació és motor de transformació i de garantia perquè el sistema
educatiu català continuï sent un referent dins i fora del país. I donarem
continuïtat a la seva llarga tradició de renovació pedagògica.

· Accelerar la digitalització educativa
·

Dotarem els centres d’infraestructures tecnològiques,

dispositius i connectivitat per evitar desigualtats entre centres en
l’accés a aquests recursos, donant resposta al seu propi pla de
digitalització.
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·

Garantirem que tots els alumnes disposin dels dispositius

electrònics i la connectivitat necessària per seguir el curs escolar
amb normalitat.
·

Desenvoluparem un pla específic de formació i de recerca

educativa adreçat als docents i a la resta de la comunitat
educativa.

· Models educatius d’èxit
·

Crearem centres de referència educativa, un mecanisme

previst a la LEC, per reconèixer els centres amb pràctiques
educatives de qualitat i, al mateix temps, perquè serveixin de
centres de formació inicial de docents.
·

Desplegarem un programa intensiu d’actualització de centres,

partint de les experiències de programes precedents o existents,
en àmbits com la capacitació en lideratge pedagògic, la formació
docent i els processos de transformació al conjunt del centres.
·

Prioritzarem els centres desafavorits amb programes i recursos

addicionals per accelerar-ne el canvi i afavorir la dessegregació.
Cal dotar aquests centres de més recursos econòmics i humans,
implementar mesures dessegregadores i desplegar programes
d’acompanyament que permetin actualitzar els seus projectes.
·

Posarem en valor les bones pràctiques i els projectes locals

i territorials, igual com els models educatius i pedagògics dels
països amb els sistemes educatius més avançats.

· Formació del docent
·

Transformarem la formació inicial docent, fent-la més

competencial i amb un període d’inducció vinculada a centres de
referència educativa, i la selecció de docents.
·

Impulsarem, com es menciona anteriorment, un nou pla de

formació contínua docent orientat a capacitar els docents en
actiu per conduir de manera efectiva l’actualització educativa
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i l’acompanyament als alumnes per fer excel·lir els seus talents
i ajudar-los en les seves mancances. L’oferta i l’accés ha de
respondre als reptes i necessitats dels centres.

· Les xarxes educatives
·

Implantarem nous models d’organizació menys jeràrquics i

amb capacitat d’integrar institucions i actors amb responsabilitat
educativa.
·

Avançarem en el concepte de comunitat educadora

basada en la proximitat, la transversalitat, l’horitzontalitat, la
corresponsabilitat i el territori.
·

Facilitarem el treball en xarxa dins les zones educatives per

compartir les millors experiències pedagògiques i de gestió.

· Pràctiques educatives basades en la recerca
·

Potenciarem la recerca dins dels centres educatius amb un

sistema integrat de R+I+D conjuntament amb les universitats, per
tal de millorar les pràctiques educatives i les seves polítiques.
·

Donarem suport a la creació de projectes compartits per la

millora educativa i la innovació pedagògica.
·

Incentivarem projectes d’innovació i recerca que contribueixin

en la millora educativa dels centres d’alta complexitat.

EL MODEL DE GOVERNANÇA
1. La LEC. EL Servei d’Educació de Catalunya

· Una llei fruit d’un pacte de país que dota d’estabilitat el sistema. Volem
donar perdurabilitat a les lleis d’educació i desenvolupar-les en la seva
totalitat per veure-hi les mancances. La LEC encara no s’ha desenvolupat
ni en aspectes bàsics ni en l’econòmic. Qualsevol canvi en una llei
d’educació ha de tenir els mateixos consensos o més que la llei en
vigència.
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· Una llei bastida en la defensa del model d’escola catalana i la integració
de la pluralitat educativa i social a través del Servei d’Educació de
Catalunya. Amb un model pedagògic democràtic, inclusiu i, per
tant, respectuós amb la diversitat. Amb uns docents professionals i
compromesos èticament que fomenten l’esperit crític de l’alumnat i els
drets per la cultura de la pau, la justícia social i la democràcia.
2. LA COGOVERNANÇA:

· Potenciar i reforçar el lideratge dels centres educatius
·

Reforçarem l’autonomia de gestió dels centres en la definició

de plantilles i de provisió de llocs de treball, per tal d’adaptar el
perfil docent al projecte educatiu i al context, amb un retiment
de comptes dels objectius plantejats als serveis territorials o al
Consorci d’educació de Barcelona, a l’administració local i a les
pròpies famílies.
·

Potenciarem l’autonomia d’organització pedagògica i

simplificarem els processos de gestió per facilitar que els
equips directius tinguin més temps per exercir el seu lideratge
pedagògic i transformacional.
·

Farem evolucionar les funcions i el paper dels serveis educatius

i de la inspecció perquè estiguin capacitats per donar suport
als processos de millora permanent dels centres orientats als
resultats dels alumnes i a la cohesió social.
·

Desplegarem un sistema d’incentius (incloent els de tipus

econòmic) que faci atractiu gestionar un centre educatiu,
independentment de la titularitat i del tipus de centre (educació
infantil i primària, de secundària, instituts escola, etc.),
especialment aquells centres amb més complexitat, i enfocar la
formació directiva al lideratge pedagògic.
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· Distribució i assumpció de responsabilitats
·

Transformarem el model actual en zones educatives a on cada

responsable (direccions de centres –independentment de la
titularitat–, direccions de serveis educatius, inspecció educativa,
serveis territorials, etc.) assumeixi les seves responsabilitats,
marcant objectius a curt, mitjà i llarg termini tant a nivell de
resultats educatius com a nivell social. S’ha d’establir una forma
sistemàtica de retre comptes als representants de la comunitat
amb la qual treballen de tal manera que es visualitzi la tendència
de l’evolució dels resultats a partir dels recursos de què es
disposi.
·

Els recursos s’han de distribuir a partir de les necessitats dels

alumnes escolaritzats. Han de ser de diferent índole docent
(generalistes, especialitzats, polivalents, etc.), de suport (tècnics
d’educació infantil, auxiliars d’educació especial, vetlladores,
etc.), especialitzats (psicòlegs, logopedes, assessors lingüístics,
informàtics, etc.), sanitaris (fisioterapeutes, infermeres, metges,
psiquiatres, etc.), socials (treballadors socials, educadors socials,
dinamitzadors, etc.). Els recursos destinats s’han de donar a
conèixer, així com l’evolució de la tendència dels resultats.
·

El consell superior d’avaluació ha de potenciar la generació

de la cultura avaluadora i ha de donar a conèixer els resultats
educatius sistemàticament amb propostes que serveixin per
retroalimentar i orientar l’acció educativa a nivell general i
detectant les necessitats en zones específiques. Aquestes
propostes han de ser traslladades i singularitzades en els diferents
nivells de responsabilitats educativa.
·

S’han de promoure xarxes de centres més enllà de la pròpia

zona i xarxes de zones educatives com a elements d’intercanvi i
eina d’evolució dels propis centres o de les pròpies zones.
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· Els ens locals
·

Els projectes educatius de ciutat són un element nuclear en

el desenvolupament de l’acció educativa del municipi o de les
diferents organitzacions territorials de les ciutats. Els centres
educatius han de ser un element més en el projecte i en la
participació. Una bona coordinació amb objectius compartits
i amb un retiment de comptes de forma sistemàtica, no com a
element fiscalitzador sinó com a element d’anàlisi i de propostes
de millora, ha de comportar inevitablement una transformació
social i una millora dels indicadors dels objectius proposats. En
aquest sentit, la llengua i la cohesió social han de sortir enfortits
en el curt termini.
·

Les taules de planificació local han de tenir un paper cabdal

en l’equidistància a l’oferta del municipi entre els centres de
diferents titularitat (els del Departament d’Educació, els del
municipi o els de titularitat privada concertada) de tal manera
que les decisions es prenguin a posteriori, marcant clarament
els criteris de decisió però mai a priori amb decisions no
consensuades.
·

Les oficines municipals d’escolarització (OME), conjuntament

amb els serveis educatius i la inspecció, han de tenir un paper
destacat en la informació i l’aplicació dels criteris consensuats,
sense treure mai el paper principal que han de tenir els centres
educatius, com a receptors dels nous alumnes i les seves
famílies. En aquest sentit les OME tenen una responsabilitat: les
seves decisions no han d’ultrapassar els criteris consensuats i
han de retre comptes de les seves actuacions a la comunitat
educativa que representen, tot vetllant per la capacitat de decisió
de les famílies del centre a on volen escolaritzar els seus fills i
filles. Han de ser un punt d’informació objectiva dels centres
per redireccionar les famílies que reben els centre respectius,
respectant la lliure elecció de centres de les famílies.
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·

Els centres educatius han de tenir una obertura a la realitat

social de la seva zona educativa i en particular, als alumnes i
famílies que escolaritzen. En aquest sentit, en primer lloc, han
de donar resposta a la col·laboració de les famílies i les seves
dinàmiques i peticions, i en segon lloc i de forma equitativa, a la
zona educativa a on estan ubicats, i finalment, al barri i al municipi.

· Els Consells Comarcals
·

Un dels elements primordials en l’entorn educatiu és el

d’establir aliances intermunicipals en el cas que sigui necessari.
En aquest sentit cal defugir de la igualtat d’accions per entrar
en les singularitzacions, que no excepcions, en aquestes
interaccions.
·

Un dels papers cabdals dels consells comarcals passa pel

transport escolar bé sigui d’ensenyaments obligatoris ordinaris o
ensenyaments obligatoris de règim especial, indistintament de la
titularitat. Les inversions en la construcció de centres educatius
són espectaculars, les dinàmiques poblacionals tenen mobilitat
i els centres educatius no. En aquest sentit, cal tenir una mirada
àmplia per donar la millor resposta possible i la més eficient a
aquestes necessitats tot i entenent que la desescolarització
municipal només s’ha de produir en comptades i argumentades
ocasions.
·

El menjador escolar ha de ser un element per donar resposta

a la conciliació laboral però, a banda, ha de donar resposta a les
necessitats socials. En aquest sentit ha de trobar l’encaix entre les
diferents modalitats de gestió que existeixen i el problema real
de la zona a on estan ubicats els centres. Cal dir que el problema
social té lloc durant els set dies a la setmana, els 30 dies del
mes i els 12 mesos de l’any, i com a mínim tres àpats al dia. La
coordinació interdepartamental i interinstitucional ha de poder
cercar la millor resposta a aquestes necessitats i els menjadors
escolars han de ser una eina més en aquest servei.
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·

Donar resposta a l’educació 360º dels entorns més despoblats,

en el cas que no es pugui donar de cap altra manera, de tal
manera que siguin un element dinamitzador d’aquesta oferta i
al mateix temps d’igualtat d’oportunitats envers altres entorns
poblacionals de més densitat.

· La visió territorial: el món urbà i el món rural
·

La diversitat pedagògica ens ha fet créixer i ser reconeguts

com un model educatiu propi i d’èxit. Les famílies han de poder
escollir escoles a l’entorn del seu lloc de residència. En aquest
sentit s’han de potenciar els diferents models educatius com a
models d’èxit i d’igualtat d’oportunitats.
·

S’ha de reconèixer el paper de les escoles rurals i de les zones

escolars rurals (ZER), escola inclusiva de referència amb projectes
pedagògics oberts al coneixement i a l’aprendre a aprendre.
Doten de vida els pobles i s’adapten a les realitats i els canvis. Són
bàsiques en la cohesió territorial i educativa de Catalunya.
·

Tots els models han de tendir a excel·lir, ser un element

d’ascensor social i garantir la igualtat d’oportunitats.
·

Els models han de ser permeables a les bondats i èxits de

cadascun, afavorint i potenciant el sentiment de pertinença al
sistema educatiu català, divers i de bons resultats, tant sigui
el d’escola rural com el d’una o més línies, en els quals l’actor
principal és l’alumne, que és capaç d’enfortir els seus talents
i la capacitat d’aprendre i desenvolupar els que li són més
dificultosos.
3. L’AVALUACIÓ I EL RETIMENT DE COMPTES

· Donarem valor al paper dels docents en el procés d’avaluació i de
millora constant de l’alumnat, no en el sentit d’evidenciar les seves
mancances sinó potenciant els aspectes i el reptes a reeixir.

· El paper de l’avaluació esdevé la clau de volta en la metodologia que
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s’ha de desenvolupar. Cal identificar els objectius i les competències o
les capacitats a aconseguir per escollir la metodologia més adequada a
aquestes finalitats.

· S’han de definir els objectius del centre o de la zona educativa per fer
una formació ad hoc al respecte. Posteriorment caldrà fer una avaluació
formativa dels centres o zones educatives per determinar-ne la
transferència per tal de millorar els resultats competencials de l’alumnat
i potenciar el lideratge pedagògic del claustre o claustres per avançar
amb una millora continuada.

· El retiment de comptes serà l’eina essencial de l’aplicabilitat i la
transferència d’aquesta formació tant a nivell de centre com de zona.

· El paper dels serveis educatius, de la inspecció i dels serveis territorials
és essencial perquè donin suport al procés d’actualització i a la millora
permanent dels centres. També aquests serveis han de retre comptes
de la seva aportació en l’evolució del centre o de la zona, evitant sempre
el fet de ser art i part en aquest procés.

· Cal potenciar el paper dels Consells Escolars Territorials i del Consell
Escolar de Catalunya en funcions de retiment de comptes sobre
processos com la programació de l’oferta educativa i l’admissió als
centres, fent seguiment del seu impacte en aspectes importants com la
segregació escolar i la distribució equilibrada de l’alumnat.
4. LA SOSTENIBILITAT

· Augment de la inversió en educació
·

Donarem compliment a la Llei d’Educació de Catalunya

situant la despesa educativa en el 6% del producte interior brut,
prenent com a referència els països europeus que excel·leixen
en educació durant els propers quatre anys, en pressupost
consolidat i la seva posterior liquidació.
·

Avançarem cap a la plena gratuïtat dels ensenyaments

obligatoris i avançarem en els postobligatoris.
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·

Incrementarem el finançament dels centres educatius del

Servei d’Educació de Catalunya per garantir la gratuïtat de totes
les activitats complementàries, materials, sortides i colònies a
l’alumnat vulnerable durant l’educació obligatòria.
·

Desenvoluparem i implementarem un sistema de finançament

dels centres educatius que tingui en compte les seves necessitats
d’escolarització i els nivells de complexitat.
·

Dotarem del finançament i dels recursos humans i materials

de diversa índole d’acord amb les necessitats de l’alumnat i
dels centres i zones educatives, per tal de distribuir de forma
equilibrada l’alumnat de la zona educativa en tots els centres que
la integren.
·

Realitzarem una planificació i un pla d’inversions de les

necessitats estructurals i de manteniment de les actualment
existents durant la propera dècada.

· Un model de finançament més equitatiu i eficaç
·

Garantirem la sostenibilitat de totes les places sostingudes

amb fons públics.
·

Prioritzarem l’increment de recursos cap als centres i les zones

educatives socialment més desafavorits.
·

Augmentarem els recursos per donar resposta a una

escolarització més equitativa dins les zones educatives o els
municipis.
·

Incorporarem els recursos dels diferents departaments i

de les diferents administracions amb objectius clars a assolir,
incorporant noves figures professionals a la zona educativa.
5. LA COOPERACIÓ ENTRE LA INICIATIVA PÚBLICA I LA INICIATIVA SOCIAL

· Xarxes de corresponsabilitat educativa que comptin amb la diversitat
d’agents i d’institucions
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·

Donarem suport a les iniciatives socials que tinguin per

objectiu reduir l’abandonament escolar prematur.
·

Donarem suport a les iniciatives que fomentin la millora i la

qualitat del lleure educatiu.
·

Incorporarem al sistema els agents i les iniciatives que donen

resposta a les necessitats que el sistema pot donar: centres de
noves oportunitats.
·

Establirem la coordinació necessària amb els centres

penitenciaris en règim tancat o semitancat per tal que siguin
elements generadors d’oportunitats reals en el moment de la
sortida dels interns.
·

Assumirem la responsabilitat i la interlocució de les

autoritzacions que s’estableixin amb les diferents iniciatives
socials (escoles de música, escoles de dansa, etc.) en tot moment
i en totes les circumstàncies.
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FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A UN NOU PARADIGMA SOCIAL I
ECONÒMIC
Una de les preocupacions sorgides de la pandèmia de la COVID-19 apunta a
contenir la pèrdua en el capital d’habilitats i competències de les persones per
la massiva caiguda de l’ocupació. Les persones que perdin el lloc de treball i no
puguin reubicar-se laboralment hauran de realitzar programes de requalificació
i actualització, per tal de facilitar aquesta reincorporació en feines de qualitat.
A partir d’una estratègia integrada entre el món educatiu, el laboral i
l’empresarial, que doni resposta a les noves necessitats formatives i la
diversitat territorial desenvolupant el model EQF (European Qualifications
Framework) i consolidant el rol formatiu de l’empresa dins del sistema, la
formacó professional ha d’encarar el desafiament de requalificar les persones
actualment ocupades en sectors en transformació o que han perdut el seu
lloc de feina en ocupacions que no tornaran. També ha de facilitar la transició
per als joves que arribin al mercat laboral i dotar-los de les competències
necessàries per als nous reptes dels perfils professionals que demanaran
tant els sectors productius com el sector dels serveis que se’n deriven i que
tindran un alt grau d’innovació tecnològica. En definitiva, doncs, cal aproximar
el sistema cap a les necessitats de l’empresa, treballant estretament amb el
teixit productiu empresarial, els clústers, les cambres de comerç, el territori i
els altres agents implicats, perquè dissenyin i desenvolupin plans estratègics
sectorials que han d’incloure en el seu full de rura tota la formació, inclosa la
superior, la innovació i la captació i retenció de talent. Aquest nou sistema de
formació professional tindrà un paper destacat en la formació superior tant pel
que fa a la incorporació de competències d’alt valor afegit i tecnològiques a
la formació de nivells entremitjos com a l’establiment de passarel·les estables
d’aquests nivells cap al nivell superior universitari.
Aquest canvi social i econòmic comportarà la reestructuració del mercat de
treball, l’avenç de les innovacions tecnològiques, l’automatització cada vegada
major dels processos productius, nous tipus d’organització i gestió, l’aparició
de nous camps professionals i la ràpida transformació de les tècniques i dels
equipaments i, per tant, la necessitat dels sectors productius i dels nous serveis
derivats d’un sistema de formació professional prou adaptable i flexible capaç
de donar resposta ràpidament als nous reptes.
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Junts per Catalunya defensem un model de formació professionalitzadora
que esdevingui un factor determinant per a la recuperació del teixit econòmic
del nostre país cap a un model de progrés tecnològic i competitiu de les
empreses.
Per això, apostem fermament per dur a terme les següents mesures:

· Consolidarem la formació professional per situar-la com un itinerari
formatiu principal dins els ensenyaments postobligatoris, seguint el
model dels països europeus del nostre entorn.

· Millorarem la connexió dels cicles formatius amb el teixit productiu i
social, apostant per un model de formació professional vinculada al món
empresarial.

· Dissenyarem i impulsarem una formació totalment dual, amb
contractació laboral, on les empreses siguin l’eix central en la definició
de les competències i els itineraris formatius, especialment de la
innovació que marcarà els nous perfils professionals.

· Establirem la figura del dinamitzador de la formació dual per a les pimes,
a cada territori, amb acords de finançament per part de la Generalitat
amb els agents socials al territori (sindicats, associacions empresarials,
ajuntaments i consells comarcals) per tal de facilitar i garantir l’accés de
les pimes a la formació dual.

· Fomentarem, en horaris i fiscalitat, que empreses i centres de treball
puguin dedicar-se a la formació dual.

· Ajustarem les capacitats adquirides en la formació reglada amb les
obtingudes fruit de l’experiència o la formació de la pròpia empresa.

· Establirem passarel·les de la formació professional a altres estudis
superiors, així com de l’experiència laboral a cicles formatius.

· Impulsarem un sistema de formació professionalitzadora que s’anticipi
als canvis que s’han de produir, que s’organitzi a través d’objectius i
que adapti l’oferta formativa i territorial amb nous itineraris que donin
resposta a les necessitats del mercat laboral i el teixit productiu.
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· Detectarem quins seran els sectors clau per a l’economia de Catalunya,
amb l’objectiu de sectoritzar i especialitzar la formació en tots els
seus vessants, incloent la formació superior, que seran els primers en
experimentar aquest canvi de paradigma.

· Ens comprometem a activar el Centre de Formació Professional
d’Automoció amb l’objectiu de reprendre el model per al qual va ser
creat fa cinc anys. Un centre per al sector de l’automoció i amb el sector
de l’automoció, definint l’espai de governança que garanteixi el model i
la manera de desplegar-lo.

· Definirem centres d’excel·lència sectorials amb la implicació de les
empreses, seguint l’exemple del Centre d’Automoció de Martorell, que,
a més de desenvolupar formació, seran centres d’investigació, recerca,
innovació i transferència de coneixement. En aquest sentit, donarem
resposta formativa a totes les capacitats i habilitats professionals
d’àmbit europeu.

· La innovació i recerca en l’àmbit de la Formació Professional es
realitzarà a través de la tecnologia incorporada per les empreses, que es
traslladarà a l’àmbit formatiu i a l’entorn laboral on es desenvoluparan els
nous perfils professionals.

· Impulsarem, conjuntament amb els sectors, el model de formació
no presencial com una via formativa de referència, donant suport al
lideratge dels centres educatius en processos d’innovació i recerca que
facilitin la seva implementació.
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CONEIXEMENT, RECERCA I INNOVACIÓ: UN SISTEMA UNIVERSITARI
GENERADOR DE TALENT
El sistema d’educació superior té com a missió la formació, la recerca i la
transferència de coneixement, és motor de millora, progrés i benestar per al
país. La formació, la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic han
d’estar orientats a la generació d’una economia de valor afegit que generi, a
través de R+D+I, diferenciació i competitivitat, riquesa i ocupació de qualitat
sostenibles a llarg termini. Cal potenciar un sistema universitari de formació i
investigació acadèmica d’acord amb els objectius de l’Agenda 2030, amb la
formació superior com a part impulsora fonamental. Cal una aposta decidida
per incrementar la despesa en formació i R+D per equiparar-la a nivells
europeus i així poder mantenir i millorar les posicions assolides.

UNIVERSITATS
El sistema d’educació superior ha de conjugar la docència, la
professionalització, la recerca i la transferència de coneixement. Tot això
passa per incrementar la inversió en educació i situar-nos dins la mitjana
dels països europeus amb els sistemes educatius més avançats. Només així
podrem continuar garantint una docència de qualitat, una recerca universitària
excel·lent, uns equipaments renovats i recursos que garanteixin l’equitat i la
qualitat educativa, potenciant l’autonomia de centres i el paper dels ens locals.
Volem bastir el sistema d’educació superior sobre els pilars de l’excel·lència i
la qualitat, la transparència, la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de barreres
(en què, en cap cas, els motius econòmics impedeixin l’accés al sistema),
posant en valor la tasca social de les universitats. A més a més, cal potenciar la
transformació cap a un sistema híbrid entre classes presencials i telemàtiques,
amb oferta d’alternatives i facilitats als estudiants. Assegurarem que l’oferta
universitària cobreixi la demanda del mercat de treball amb un mecanisme de
revisió i permanent contacte amb el teixit productiu de tots els sectors del país.
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· Millorarem de forma sostinguda el finançament de les universitats per
assolir la mitjana de la UE-27, per arribar al 0,60% del PIB en cinc anys, és
a dir, aproximadament 420 M€ més. Aquest increment ha de permetre
recuperar el pla plurianual d’inversions de les universitats en forma de
contracte / programa que permetrà avaluar el retorn social i econòmic
de la inversió. L’objectiu final és aconseguir un model de finançament
estable, que consolidi l’autonomia financera efectiva de la universitat.

· Continuarem millorant la política d’equitat d’accés i en la
selecció d’estudis, reforçant el sistema d’orientació personal i
academicoprofessional, completant el procés de reducció de preus
públics, la igualtat de preus entre els graus i els màsters, l’impuls de les
beques salari i l’eliminació de biaixos econòmics en l’elecció d’estudis.
En aquest context, continuarem exigint el traspàs de la gestió de les
beques i la redefinició del finançament per establir un sistema complet
d’equitat en l’accés a la universitat i l’establiment d’una finestreta única
de tramitació de beques i ajuts des de l’AGAUR, per tal de facilitar-ne els
tràmits i gestions.

· Potenciarem la retenció i atracció de talent a les universitats catalanes.
Facilitarem la retenció i captació de talent, assegurant la igualtat
d’oportunitats i fomentant l’estabilitat contractual, basada en el mèrit
professional i en les necessitats reals del sistema amb retribucions
competitives i per mèrits. Inclourem un programa de retorn per al talent
català que ha marxat i té ganes de tornar.

· Impulsarem la modernització i transformació tecnològica que
millori la feina universitària, basada en la generació i transmissió de
coneixement.

· Fomentarem el relleu generacional a la recerca i docència a la
universitat, amb un sistema de carrera universitària que potenciï el
professorat jove, lluitant contra la precarització laboral i salarial, i posi
en valor la figura del professorat associat i permeti la consolidació
de places de professorat agregat i professorat titular amb sistemes
d’avaluació continuada i projectes d’innovació docent. També s’ha de
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permetre establir dos perfils de carrera acadèmica del PDI
per donar resposta a les àrees de coneixement “singulars” que
corresponen a les anomenades titulacions professionalitzadores.
Això significa, també, igualar en drets els docents laborals agregats i
catedràtics amb el personal funcionari mitjançant la modificació de la
LOU, de manera que la docència acadèmica com a carrera laboral sigui
més atractiva en tots els seus nivells. Potenciarem la igualtat de gènere
entre el professorat.

· Dissenyarem un camp formatiu nou en el sistema universitari, amb
formats flexibles i diversos i models duals, de relació directa amb
l’empresa i les seves necessitats. El resultat final serà que Catalunya
tindrà un marc de qualificacions professional equivalent al de les regions
europees més punteres, l’EQF (Europeen Qualification Framework).
L’objectiu és dissenyar programes de curta durada, transversals,
interdisciplinaris i acumulables, corresponents a especialitats de
formació professional de nivell superior i universitàries que facilitin
alinear les necessitats socials i de les empreses i les iniciatives de talent
digital, mobilitat i automoció, canvi climàtic i noves energies, turisme,
etc.

· Consolidarem un sistema universitari divers, complementari i
coordinat, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, que
sigui referent de qualitat i eficiència, precisament gràcies al seu fort
caràcter sistèmic. La resposta coordinada davant la COVID-19 ha palesat
la fortalesa del nostre sistema universitari.

· Consolidarem un sistema universitari compacte i de talla mundial en
què es potenciï la internacionalització dels estudiants, amb la presència
de totes les universitats intensives en recerca en els principals rànquings
internacionals, a través de la sostenibilitat financera i del reforç de
l’autonomia universitària amb polítiques pròpies que nodreixen la
política científica de Catalunya. Potenciarem la captació de talent amb
nous estudiants i promourem la formació a l’estranger dels estudiants
catalans en estades d’intercanvi mitjançant programes com Erasmus i
Erasmus + pràctiques.
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· Impulsarem la creació i el desenvolupament d’un Espai Català
d’Educació Superior, com a estratègia per a la coordinació dels
processos d’harmonització i interrelació entre els subsistemes
formatius de l’educació superior. Aquest espai ha d’incrementar el
nombre de graus en modalitat dual i facilitar i coordinar la continuïtat
formativa entre cicles formatius de grau superior (CFGS) i graus
universitaris, certificats de professionalitat de nivells 4 i 5, els
ensenyaments artístics i esportius de nivell superior, i la creació de les
Universitats de les Arts.

· Potenciarem un sistema universitari investigador, d’impacte global,
que representi la base de la competitivitat del país com a societat
del coneixement. Un sistema universitari català basat en universitats
intensives en recerca (amb presència en els principals rànquings
internacionals), amb participació de les universitats en tots els àmbits
de coneixement i centres de recerca on siguem competitius i/o
estratègics com a país i amb finançament de departaments universitaris
investigadors mitjançant mecanismes periòdics d’avaluació.

· Implicarem la universitat en l’estratègia de vertebració territorial,
basada en el coneixement de la seva regió d’influència i en la
participació en les polítiques d’innovació, per tal que s’adaptin a les
diferents realitats del territori de Catalunya.

CIÈNCIA, RECERCA I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
El sistema universitari de formació superior i recerca, generador d’innovació
i desenvolupament tecnològic, ha de ser una eina per a l’economia de valor
afegit, fomentant una R+D+I que doni competitivitat, riquesa i ocupació de
qualitat, i amb aquesta finalitat ha de generar més despesa destinada a R+D,
fins a equiparar Catalunya als estàndards europeus capdavanters.
La Llei de la Ciència ha de ser una eina estratègica per consolidar la ciència
com a element estructural del país i per avançar cap a l’objectiu del progrés de
l’economia i el benestar de les persones.
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La capacitat d’innovar i transferir coneixement al sector empresarial,
especialment a les pimes, i la col·laboració universitat-empresa són un
repte per resoldre si volem un país basat en l’economia del coneixement. És
necessària una estratègia integral de generació, transmissió i aplicació del
coneixement que permeti una col·laboració eficient entre les institucions de
recerca i les empreses. Cal acompanyar l’esperit innovador per consolidar-lo en
processos formalitzats i estables dins de les nostres empreses, potenciant els
centres i les infraestructures tecnològiques que permetin la contractació de
serveis per part de les indústries i de forma molt especial de les pimes i amb la
consolidació del model EURECAT perquè segueixi fent de tractor del sistema
d’innovació català.

· Desenvoluparem el marc estratègic del Pacte Nacional per a la Societat
del Coneixement (PNSC) per tal que es prioritzi la formació, es reforci
la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, així com la
col·laboració publicoprivada en el camp de la investigació. L’elaboració
del PNSC ha tingut com a objectiu impulsar una estratègia compartida,
entre el sistema d’universitats, recerca i innovació i els agents socials i
econòmics, amb l’objectiu de construir la Catalunya del futur entre tots
els actors.

· Incrementarem l’esforç pressupostari en el sistema català de recerca
entre totes les administracions públiques i el sector privat. Suposa
600 M€ addicionals del sector públic, dels quals la Generalitat hauria
d’assumir 270 M€, que impactaran en els agents del sistema de
coneixement de Catalunya (universitats, centres de recerca, centres
tecnològics, EURECAT i altres entitats del sistema de recerca i
d’innovació).

· Aprovarem la Llei de la Ciència de Catalunya per definir i consolidar
el model propi d’R+D+I de Catalunya, com una eina estratègica per
consolidar la ciència com a element estructural del país. La Llei ens
ha de proveir de les eines jurídiques i econòmiques necessàries per
fer front als nous reptes globals, i ha de contribuir que els agents
del sistema d’R+D+I puguin configurar un espai destacat dins de la
comunitat científica internacional.
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· Impulsarem una Llei de Mecenatge que optimitzi els beneficis fiscals
per a filantrops i inversors amb vinculació a les activitats d’R+D+I. La Llei
ha de permetre ampliar les potencials entitats donants i beneficiàries,
afavorint la responsabilitat social de les empreses, a través de la
simplificació del seu règim jurídic i incrementant els percentatges de
deducció i els límits quantitatius.

· Impulsarem l’emprenedoria científica a través de la creació d’un fons
d’inversió publicoprivat que afavoreixi especialment les fases més
primerenques del desenvolupament tecnològic –centrat en el deep
tech- i que impulsi la transferència de coneixement per millorar l’índex
d’innovació i la competitivitat del teixit econòmic de Catalunya.

· Incrementarem el nombre de beques predoctorals per a investigadors
i investigadores dels programes de personal investigador novell (FI
i FI-SDUR), personal investigador postdoctoral Beatriu de Pinós (BP),
les places d’ICREA i d’ICREA Acadèmia, així com una major dimensió
dels programes de doctorats industrials i un replantejament de la
Serra Hunter. Enfortirem d’aquesta manera els processos de formació,
consolidació, captació, retorn i retenció de talent, fent prevaler els
criteris de qualitat i competència científica. Cal tenir en compte
l’efecte multiplicador de la recerca; per cada investigador contractat es
generen set llocs de treball, per cada euro obtingut pels centres CERCA
amb fons competitius es multiplica per quatre el finançament basal.
També treballarem per establir mesures de promoció interna, formació,
digitalització i planificació de carrera en el PAS.

· Liderarem la construcció d’un nou sincrotró Alba 2 de 4a generació.
Dissenyarem el nou sincrotró, que, juntament amb el proper
superordinador Mare Nostrum 5, ha de ser la infraestructura científica
més important, transversal, pluridisciplinària i polivalent del país, a més
de tractor de moltes altres inversions i promotora principal del treball
conjunt entre la ciència bàsica i l’aplicada a les empreses al Parc de
l’Alba.
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· Fomentarem la innovació amb l’horitzó del concepte europeu de regió
del coneixement. Impulsarem el creixement econòmic
territorial basat en la innovació i el coneixement en els àmbits de
la salut, de la producció agroalimentària intel·ligent i sostenible
o de l’hidrogen, per tal de potenciar projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT).

· Impulsarem la innovació social per a la recerca amb impacte social
i educatiu i establirem un mecanisme de comunicació estret entre
universitat i societat que, en el marc de l’Agenda 2030, garanteixi una
coherència entre els reptes que la societat vol afrontar i les recerques
que la universitat desenvolupa o que convé que desenvolupi.

· Elaborarem el Pla d’acció per a la ciència oberta. Implementarem
una estratègia catalana de ciència oberta que comprengui: l’accés
obert a les publicacions científiques i una política de finançament
adequada; la conservació de dades científiques de manera FAIR
(findable, accessible, interoperable and reusable), i la creació de
noves infraestructures o enfortiment de les ja existents per integrar
els recursos del sistema de recerca de Catalunya en l’EOSC (European
Open Science Cloud).

· Passarem dels plans STEM als STEAM (s’afegeixen les “Arts” a la
Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), a través de la
creació de la Universitat de les Arts de Catalunya. La creació de la
Universitat de les Arts de Catalunya ha de permetre l’existència d’un
espai normalitzat al màxim nivell per desenvolupar totes les disciplines
artístiques, en un marc adequat que generi coneixement i innovació.

· Enfortirem el sistema R+D+I mitjançant el foment d’accions que en
concretin la cooperació. Per exemple, cal completar el procés de fusió
de l’Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB). Ambdues entitats
són del sector públic i situarien la nova fundació com un dels grans pols
de recerca biomèdica del país.
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HABITATGE
Els ciutadans de Catalunya tenen dret a un habitatge digne. La realitat no
és aquesta per a molts ciutadans, i, per tant, cal polítiques públiques que
corregeixin aquest dèficit. D’altra banda, cal modernitzar el parc d’habitatges
per tal de fer front a les noves necessitats socioeconòmiques i ambientals.
S’ha de fer efectiu el dret a l’habitatge, procurant que estigui a l’abast de
tothom. S’ha de treballar per unes polítiques d’habitatge que protegeixin els
més vulnerables, garanteixin el dret a un habitatge digne a tots els ciutadans,
perquè s’avanci cap a l’adaptació i modernització energètica de totes les llars i
edificis del país i cessin les ocupacions.

POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’HABITATGE

· Continuarem impulsant les reformes legislatives necessàries en matèria
d’habitatge i en desplegarem els instruments normatius per adaptar la
normativa a les necessitats del present i del futur.

· Impulsarem un pla per incrementar fins a 1.500 el nombre d’habitatges
protegits produïts per la Generalitat anualment.

· Ampliarem el parc públic amb més compres d’habitatges en mans
d’entitats financeres.

· Exigirem el traspàs del patrimoni que la SAREB té a Catalunya, xifrat en
prop de 3.000 habitatges, a la Generalitat.

POLÍTIQUES PER INCENTIVAR ELS HABITATGES DE LLOGUER

· Engegarem un nou programa per a la promoció d’habitatge de lloguer
per tal d’aconseguir més habitatge de lloguer assequible, més promoció
pública, més promoció privada i més promoció de les entitats socials,
alhora que més activitat constructiva i d’instal·lació i serveis.
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· Facilitarem línies de finançament públic amb préstecs bonificats per
als promotors privats que apostin per construir habitatge protegit de
lloguer.

· Promourem un mercat de lloguer segur amb plenes garanties en què
estiguin ben establerts els drets i els deures tant de llogaters com de
propietaris.

· Tal com ens vam comprometre, farem un seguiment de la regulació del
lloguer per tal de modificar les mesures que no contribueixin a la millora
de l’oferta en quantitat i assequibilitat.

POLÍTIQUES DE CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ D’HABITATGES

· REHABILITEM.CAT. Seguirem impulsant la rehabilitació d’habitatges.
Implementarem unes polítiques fortes i valentes per incrementar
de manera destacada la quantitat d’habitatges que es rehabiliten
actualment i la qualitat d’aquestes actuacions. L’objectiu és rehabilitar, a
curt termini, 25.000 habitatges l’any, amb un import per rehabilitació de
10.000 € de mitjana, i arribar a final del decenni havent rehabilitat un 30%
del parc d’habitatges.

· Potenciarem el programa rehabilitem.cat d’accés a l’habitatge al món
rural, a través de la convocatòria pública de subvencions a l’execució
d’obres de rehabilitació i de millora d’aquests habitatges, amb l’objectiu
d’ampliar el programa a tot el país.

· Impulsarem que, davant el dèficit d’habitatge, el món local flexibilitzi
els usos de les plantes baixes dels sòls pendents d’edificació i estudiï la
possibilitat de reciclar plantes baixes en desús per tal d’aprofitar el seu
sostre per reconvertir-lo en habitatges assequibles.

· Vetllarem perquè els edificis s’adeqüin als criteris d’eficiència
energètica establerts per la Unió Europea.

· Implementarem les energies renovables. Prioritzarem en la rehabilitació
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d’edificis i habitatges els projectes que comportin una millora en
l’eficiència energètica, la implantació d’energies renovables i la qualitat
de vida.

· Seguirem donant suport a les comunitats de propietaris mitjançant
subvencions i incentius perquè efectuïn obres de rehabilitació per a la
millora de l’eficiència energètica i d’implantació de fonts renovables en
els seus edificis, la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat i
garantir la seguretat estructural dels edificis.

· Impulsarem la implementació de les millors tècniques disponibles
per a la construcció d’edificis per tal que siguin ecoeficients des dels
mateixos projectes urbanístics.

· Fomentarem programes d’R+D per a l’aplicació de les energies
renovables en els edificis d’habitatges.

· Impulsarem la col·laboració amb els ajuntaments per agilitzar els
terminis de tramitació de llicència d’edificació i rehabilitació així com
de la tramitació de planejaments urbanístics, amb la finalitat d’acabar
amb les demores que pateixen actualment aquests procediments.

· Promourem la rehabilitació d’habitatges en desús per donar-los una
segona vida.

· Ajudarem els professionals i les empreses del sector de l’edificació
perquè diversifiquin la seva activitat i potenciïn la rehabilitació.
L’establiment d’un mecanisme de suport públic a les actuacions de
rehabilitació d’edificis que porten a terme les comunitats de propietaris
servirà per recuperar el dinamisme del sector.

MESURES SOCIALS D’HABITATGE

· Reduirem a zero les llistes d’espera de les meses d’emergència per
aconseguir un allotjament i evitar així el risc d’exclusió residencial
donant continuïtat i ampliant el programa reallotgem.cat i l’adquisició
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d’habitatges mitjançant el tanteig i retracte, la construcció
d’allotjaments en sòls d’equipaments i la captació temporal d’habitatges
del parc privat, a més de la construcció d’habitatge públic.

· Desenvoluparem iniciatives per fer front al sensellarisme i per disposar
d’alternatives al desnonament de persones i famílies vulnerables.

· Garantirem l’accés als subministraments bàsics de la llar a les persones
i famílies en situació d’exclusió social o en risc d’estar-ho, desenvolupant
tots els instruments de la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica
i situacions de vulnerabilitat. Farem efectiu l’acord signat entre la
Generalitat i les administracions locals per a la gestió integral de la
pobresa energètica, que fixa les aportacions al Fons d’Atenció Solidària
de la Generalitat (50%) i del conjunt d’administracions locals (50%).

· Combatrem les màfies d’ocupació il·legal d’habitatges, impulsant les
reformes legislatives que siguin pertinents per acabar amb aquestes
pràctiques il·lícites.
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CULTURA

· Llengua pròpia
· Perspectiva de gènere
· Cohesió territorial
· Llei de cultura: drets culturals, drets universals
· Economia de la cultura
· Patrimoni cultural
· Cultura digital
· Mecenatge
· Dimensió social de la cultura: cultura i salut
· Reptes presents i de futur
· Espai català de comunicació audiovisual

Cultura i llengua són elements conformadors de la identitat i de la nació. La
defensa de la llengua i de la cultura catalanes ha de ser un objectiu prioritari
de l’acció política. Per cultura catalana entenem tota aquella que es fa a
Catalunya i que vulgui ser considerada com a tal més enllà d’etiquetes i àmbits:
això inclou les arts escèniques i la música, l’audiovisual, el llibre, el patrimoni
històric, la cultura popular i l’associacionisme, etc. Una ciutadania apoderada
culturalment és un valor imprescindible per avançar lliurement i plena cap a un
nou Estat.
La llengua catalana és l’element més clar del reconeixement de Catalunya com
a nació. L’entenem com un element vertebrador i integrador per a totes les
persones que viuen a Catalunya, i instrument facilitador i útil per a la igualtat
d’oportunitats i la participació laboral i social de la ciutadania. El català, com
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a llengua pròpia del país, ha de mantenir la centralitat a la societat catalana i
ha d’assolir la situació de normalitat en tots els àmbits i totes les funcions de
l’esfera pública.
Potenciem condicions favorables al desplegament de la llengua catalana,
amb respecte i protecció per la llengua occitana, pròpia de la Val d’Aran, per
garantir-ne el futur, en una societat que conviu amb el castellà, i amb més de
250 altres llengües habituals de les persones que la conformen.
Apostem igualment per un model fort del sector audiovisual com a sector
estratègic de l’economia i la cultura del país. Els mitjans de comunicació
públics de Catalunya han de ser referents líder, impulsors de la cultura i
normalitzadors de la llengua catalana, com recullen els principis fundacionals
de la llei que regeix la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

LLENGUA PRÒPIA
Catalunya, de sempre societat receptora de persones estrangeres i terra
d’acollida, s’ha conformat també lingüísticament amb població d’arreu del
món. La gran diversitat de llengües parlades a Catalunya és un valor cultural
clau perquè una llengua sempre suma i mai no és excloent. Aprendre català
com a llengua d’adopció i parlar-lo genera cohesió, com a riquesa que aporta
valor afegit i facilita la participació social, amb igualtat de condicions en la vida
cultural, laboral i social. Impulsarem un gran Pacte Nacional per la Llengua.

· Incentivarem i incrementarem l’ús de la llengua catalana en tots els
sectors, especialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre
la població jove i allà on encara és molt deficitari (etiquetatge, justícia,
producció audiovisual, videojocs, etc.). En aquest sentit, impulsarem
un gran Pacte Nacional per la Llengua i garantirem l’aplicació de la
normativa lingüística. Amb aquest Pacte Nacional aprofundirem en les
següents qüestions:
·

Exigir el requisit lingüístic imprescindible del domini del català

als treballadors de totes les administracions públiques.
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·

Garantir que es respecten els drets lingüístics dels catalans

tant en les atencions mèdiques i sanitàries com a les residències
de gent gran i als serveis pediàtrics.
·

Iniciar a l’escola un nou procés de normalització que creï les

condicions (seguint metodologies ja experimentades, com ara
la veritable immersió lingüística) perquè els infants ja de menuts
s’acostumin a utilitzar entre ells la llengua catalana.
·

Assegurar que el català sigui la veritable llengua vehicular i

d’educació a tots els nivells i graus escolars, de l’ensenyament
infantil, primari, secundari i professional fins als estudis
universitaris.
·

Impulsar de la manera més adequada i eficaç possible que el

català sigui també la llengua vehicular a les activitats esportives i
de lleure infantils i juvenils.
·

Establir i activar els protocols adequats per a assegurar

permanentment que les administracions públiques i les entitats
i empreses públiques, semipúbliques i privades compleixin allò
que disposa l’article 128 del Codi de consum (Llei de Catalunya
22/2010) sobre els drets lingüístics dels consumidors i usuaris.
·

Dissenyar i impulsar una política coherent de mitjans de

comunicació públics (CCMA i cadenes locals) en la direcció
de recuperar l’autocentrament nacional, no limitat a les quatre
províncies autonòmiques, tant en el tractament informatiu i
dels altres continguts, com en l’ús de la llengua catalana i en la
superació de l’actual degradació de la qualitat del català. En el
mateix sentit, trobar sense dilacions les formes de concertació
adequades per a aconseguir d’una vegada la reciprocitat de les
emissions entre les ràdios i televisions públiques dels països de
parla catalana.
·

Dissenyar i fer efectiva una política coherent i eficaç de foment

de la creació i la difusió culturals en llengua catalana, per tal que
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l’ús del català arribi a ser majoritari al cinema, als espectacles i a
les noves tecnologies aplicades al lleure.

· Enfortirem l’assoliment ple de la immersió lingüística a l’escola, també
a l’educació secundària i l’ESPO. L’escola fomentarà les competències
lingüístiques de l’alumnat com a valor de qualitat en el món globalitzat.

· Garantirem que el català sigui llengua central com a llengua acadèmica,
per garantir i preservar l’espai que li correspon en tots els nivells
universitaris.

· Treballarem pel respecte i la no agressió als drets lingüístics de la
ciutadania.

· Mantindrem la realització d’accions decidides perquè la situació
del català sigui coneguda a Europa i reconeguda en els organismes
europeus i internacionals.

· Continuarem garantint la presència i el coneixement del català a
l’exterior a través de l’Institut Ramon Llull, creat amb l’objectiu de
promoure els estudis de llengua i cultura catalanes en l’àmbit acadèmic,
la traducció de literatura i pensament escrits en català, i la producció
cultural catalana en d’altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la
dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l’arquitectura.

· En l’àmbit de les indústries culturals, aplicarem polítiques de foment
de la llengua que sumin incentius addicionals a tots els projectes que
incorporin el català en un percentatge superior al 50%.

· Reforçarem vincles i desenvoluparem accions concretes de
col·laboració entre els territoris de parla catalana, atorgant de nou
visibilitat a la marca “Països Catalans”.
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PERSPECTIVA DE GÈNERE
Feminisme és present, però sobretot és futur; és protecció de drets i deures
universals; és correcció de discriminacions històriques; és educació i respecte
per la diversitat. Una societat sana és una societat feminista, perquè és aquella
que treballa per la igualtat.
La idea de fons, que assumim com a objectiu prioritari, és que les polítiques
d’igualtat no s’apliquin només des d’una àrea determinada d’acció o
coneixement sinó que ho impregnin tot, i que en qualsevol actuació política,
sigui de l’àmbit que sigui i es trobi en la fase que es trobi, es prenguin en
consideració les diferències entre homes i dones, les diferents experiències
dels uns i les altres i les diferents implicacions que allò que es preveu fer pugui
tenir sobre cadascun d’aquests dos col·lectius.

· Assumirem el compromís de paritat en els òrgans de govern d’entitats i
organitzacions culturals. Aquest és un criteri de puntuació inclòs en les
convocatòries de subvenció de concurrència pública.

· Exigirem l’equiparació salarial en aquells organismes i convocatòries de
caràcter cultural vinculats a l’esfera pública.

· Fomentarem la presència de dones en tots els elements de la cadena de
valor (des de la creació de continguts fins a la direcció d’empreses).

· En l’àmbit de la difusió, donarem visibilitat a les figures i autores
femenines que hagin excel·lit en tots els camps de la cultura i que al llarg
dels anys han estat silenciades.

COHESIÓ TERRITORIAL, CULTURA DE PROXIMITAT I SUPORT A LA CREACIÓ
La pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat (i accentuat) fortes desigualtats
entre territoris en entrar en vigor restriccions com els confinaments
perimetrals, especialment durant els caps de setmana, que han perjudicat
d’una manera molt directa equipaments culturals de referència que són pols
d’atracció a supramunicipals o comarcals. Ens comprometem a facilitar l’accés
a la cultura del conjunt de la ciutadania, independentment del seu lloc de
residència.
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És prioritari reforçar les anomenades centralitats culturals (és a dir, els
equipaments de referència desplegats arreu del territori) i acompanyar-ho
d’accions de suport als creadors i a la creació, aspectes bàsics per garantir que
tota Catalunya presenti una bona oferta cultural. Allò que la farà bona és que
sigui capaç de reflectir la diversitat de disciplines artístiques, adreçar-se a
tots els públics (és important sumar-hi una perspectiva inclusiva de la cultura) i
recollir casuístiques específiques de cada territori (capacitat adquisitiva dels
ciutadans, hàbits de consum, etc.).
Igualment Catalunya se singularitza per tenir un teixit associatiu que enriqueix
el conjunt de la ciutadania, que permet fer viva i experimental la cultura i ser un
exemple de convivència: cal posar-lo en valor i donar-hi visibilitat.
Les entitats del teixit associatiu actuen com a veritables escoles de
democràcia, de convivència i tolerància. Són una porta a l’equilibri cultural,
a la inclusió de persones nouvingudes i a llocs de socialització. La situació
d’aïllament que han viscut a causa de la pandèmia ens força a posar el focus en
aquest teixit cultural.

· Potenciarem l’accés universal a la cultura, amb accions fonamentades
en la proximitat a través de les associacions (reforçar el teixit associatiu)
i gràcies a la xarxa d’equipaments d’arreu del país (facilitar-ne la
posada a punt, possibles millores estructurals, suport a les despeses de
funcionament, programació estable a través de la Xarxa d’Ateneus, etc.).
·

Cal dotar millor les línies de suport al teixit associatiu.

·

Cal impulsar polítiques per prestigiar la cultura popular i

tradicional com a fonament de la nostra pròpia identitat. Cal partir
de referents reconeguts internacionalment per la UNESCO com
La Patum, els castells, les falles i festes de foc dels Pirineus o
l’arquitectura de la pedra seca.
·

Proposarem a l’Institut del Teatre que impulsi l’especialitat

en dansa tradicional dins la seva carrera de dansa professional
(actualment existeix l’especialitat de dansa clàssica, dansa
contemporània i dansa espanyola; però no dansa tradicional
catalana).
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· Preservarem, afavorirem i fomentarem el diàleg i també els acords entre
el sector cultural i el municipalisme (treball conjunt amb l’Associació
Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya) per
tal de potenciar la programació cultural ja existent i implementar noves
fórmules de col·laboració. En clau municipal, també destaquem les
accions següents:
·

Dissenyarem i executarem, conjuntament amb l’Ajuntament de

Barcelona, el pacte per la cultura i per la llengua de Barcelona: un
pla estratègic a llarg termini que determini la capital cultural que
volem i el rol que ha de jugar en l’àmbit de la cultura i la llengua.
·

Implementarem un pla de capital cultural d’una Barcelona amb

una àrea metropolitana que s’estén arreu de Catalunya.
·

Promourem la creació del/la tècnic/a de cultura en els

ajuntaments que encara no disposin d’aquesta figura.

· Consolidarem i donarem suport a la tasca de la Mancomunitat Cultural
en la línia d’establir aliances institucionals de treball conjunt que
afavoreixin tot el territori.

· Crearem un nou servei territorial de cultura a l’Alt Pirineu i Aran. Aquest
servei vetllarà per al compliment de les propostes fetes en l’àmbit de la
cultura i del patrimoni i que són:
·

Inventariar i posar en valor tots els recursos patrimonials

i culturals, tant a nivell material com pel que fa al patrimoni
immaterial.
·

Crear i desenvolupar productes de turisme cultural que

dinamitzin l’economia i contribueixin a la conservació del
patrimoni.
·

Potenciar i conservar el patrimoni immaterial, creant noves

accions al voltant d’allò que ens singularitza.
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·

En el marc de la Comissió Bilateral amb l’Aran, revisar i/o

traspassar competències si s’escau en matèria de llengua, cultura
i patrimoni.

· Incidirem en el suport a la creació: pensar en el creador, en l’artista,
en les seves necessitats, i establir acords a nivell municipal i amb
equipaments que impliquin residències artístiques, facilitar assaigs,
gravacions, coproduccions, etc.
·

Unificarem el model de beques a la creació sota un únic

paraigua administratiu.
·

Crearem d’una xarxa/circuit col·laboratiu que generi sinergies

i complementarietats entre les diferents fàbriques de creació.
·

Fomentarem la generació de noves fàbriques de creació que

hibridin la cultura amb el sector tecnològic.
·

Valorarem, juntament amb el sector musical, la possibilitat

de recuperar circuits de suport a l’exhibició de tot tipus de
músiques que complementin l’acció que ja desenvolupen cicles
com el de Joventuts Musicals de Catalunya o el circuit Folk.

· Reforçarem i incrementarem la dotació pressupostària que afecta el
sistema de contractació per als equipaments més petits, per tal que
garanteixi una oferta estable d’espectacles escènics i musicals en
el conjunt de Catalunya. A banda d’una major dotació, cal incloure
l’exigència de programació de continguts minoritaris (música clàssica,
jazz, dansa contemporània, circ, etc.).

· En l’àmbit de les Indústries Culturals, desplegarem les accions
següents:
·

Crearem un registre d’indústries culturals i creatives de

Catalunya.
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·

Crearem una oficina d’audiències culturals.

·

Desplegarem plans de transferència entre les fàbriques de

creació i el “mercat”.
·

Impulsarem les línies de suport de l’ICEC.

·

Reforçarem la marca Catalan Arts (i les seves derivades).

·

Fomentarem plans per a la incorporació de criteris de

sostenibilitat en empreses i en projectes culturals.
·

Impulsarem el projecte CASE per enfortir la indústria

audiovisual, del videojoc i de la innovació tecnològica.
·

Crearem un nou pla estratègic de l’audiovisual i el videojoc.

·

Crearem l’Institut de la Filmoteca de Catalunya.

·

Crearem una oficina de suport a la creació de l’AIE (Associació

d’Intèrprets i Executants) així com eines de garantia recíproca per
a produccions de gran volum i pressupost (ídem).

· En l’àmbit del llibre, atès que concebem el sector editorial i del llibre
com una cadena de valor orgànica que ha de ser tinguda en compte
en el seu conjunt si volem donar una resposta efectiva als reptes i
necessitats que planteja, proposem les mesures següents:
·

Mantindrem i ampliarem el suport a creadors, traductors,

editors i llibreters, tal com ja ha fet durant el darrer any de la XII
Legislatura.
·

Afavorirem la digitalització com un element transformador que

millori la competitivitat del sector editorial.

117

· En l’àmbit del foment de la lectura, paral·lelament a l’elaboració i
aprovació del Pla Nacional del Llibre i la Lectura (que està fixat pel
setembre de 2021), proposem:
·

Mantenir i potenciar la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”, de

foment de la lectura entre els infants.
·

Iniciar una nova campanya de foment de la lectura per a joves

d’entre 14 i 18 anys que es desenvolupi en un marc digital i d’acord
amb el llenguatge i sensibilitat propis dels joves.
·

Ampliar l’abast del programa “Lletres a les aules”, en

col·laboració amb el Departament d’Educació, per assolir la xifra
de 1.000 visites anuals d’escriptors a centres educatius al final de
la legislatura (actualment, en són 650).
·

Amb l’objectiu de promoure la consolidació de l’espai cultural

compartit amb altres territoris de parla catalana, iniciar un
programa de mobilitat d’escriptors entre el Principat, les Illes
Balears, el País Valencià, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord,
Andorra i l’Alguer que permeti incrementar el coneixement mutu
de la creació literària originada en els diversos territoris de parla
catalana.

· Seguir afavorint la creació de més biblioteques en municipis de menys
habitants.

· Crear un recinte bibliotecari i cultural que aculli la biblioteca de
Catalunya ampliada i la biblioteca municipal del districte que permeti
dinamitzar els jardins de Rubió i Lluch, la Gardunya i en conjunt l’entorn
de la zona.

· Enfortir la tasca de la xarxa de centres d’arts visuals per fomentar la
cooperació entre ells, tant des del punt de vista de la producció com de
l’exhibició.
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LLEI DE CULTURA: DRETS CULTURALS, DRETS UNIVERSALS
La pandèmia de la COVID-19 ha significat una pèrdua de drets i llibertats
individuals i col·lectives que caldrà recuperar quan retornem a la normalitat. El
nostre compromís és exceptuar la cultura en tant que dret universal, també en
situacions de crisi global. La cultura és un dret laboral per als qui l’exerceixen i
és un dret universal per als qui la consumeixen.
La Declaració Universal dels Drets Humans fa referència, en el seu article 22, als
drets “econòmics, socials i culturals” com a indispensables per a la dignitat de
l’ésser humà. L’article 27 afirma que “tota persona té dret a participar lliurement
en la vida cultural de la comunitat” i, a més, fa referència a l’accés a les arts, la
participació en el progrés científic i els drets d’autoria.
L’essencialitat de la cultura com a sentit d’identificació personal i col·lectiu, i
com a element bàsic de la socialització, ha comportat que els drets culturals
de les persones s’hagin desenvolupat, a partir de la declaració de Friburg 2007,
com un dels pilars constitutius dels drets humans. Així, les polítiques culturals
han esdevingut tan necessàries com imprescindibles per al desenvolupament
de les persones. Per tal de blindar aquests drets culturals ens valdrem de
l’assessorament del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).

· Dotarem de més contingut la Declaració de la Cultura com a bé
essencial. Aquesta Declaració ha permès, en un context de pandèmia
mundial i de grans restriccions, mantenir oberts alguns sectors de la
cultura.

· Elaborarem i aprovarem una Llei de la cultura com a dret universal:
nou text legislatiu que estipuli les responsabilitats de gestió cultural
governamental, municipal, associatiu i professional arreu del territori.

· Donarem contingut al cens d’equipaments i al cens d’artistes creats
recentment per tal que esdevinguin eines útils per facilitar l’accés a la
cultura i contribueixin a la millora i blindatge dels drets laborals dels
professionals del sector.
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· Fomentarem el talent emergent (incentiu addicional a tots els projectes
que incorporin nous talents) i l’emprenedoria cultural professional (en la
mateixa línia).

· Fomentarem l’accessibilitat desplegant un paquet de mesures per fer la
cultura accessible a persones amb discapacitats funcionals, col·lectius
amb risc d’exclusió, persones o famílies que es trobin en el llindar de la
pobresa.

· Crearem unes beques culturals adreçades a les escoles per facilitar
l’accés a activitats culturals realitzades fora del centre educatiu.
D’aquesta manera garantirem la igualtat d’oportunitats dels infants en
entorns familiars desafavorits i facilitarem l’accés universal a la cultura.

· Afavorirem l’accessibilitat plena per als usuaris de la llengua de signes
catalana, garantint les condicions que permetin assolir la igualtat de les
persones amb sordesa que opten per aquesta llengua i la consolidació
d’un model que combini la llengua oral i la llengua de signes catalana.

· Crearem nous graus universitaris vinculats a les diferents disciplines
artístiques que tinguin com a objectiu principal la formació superior
de professionals qualificats en disciplines dels àmbits artístics i que
possibilitin desenvolupar les capacitats per exercir-les.

· Regularem la formació artística no formal en les diverses etapes de
la vida, creant el nexe entre l’educació formal i la no formal i trobant
el paper de les administracions que apostin per l’acompanyament, el
suport i el compromís amb aquesta formació.

· Garantirem l’accés a la cultura de les persones joves ampliant l’edat
d’escena, dels 25 fins als 29 anys, i incorporant la franja d’edat
compresa entre els 18 i els 29 anys a les campanyes i bonificacions del
carnet cultural.

· Fomentarem la creació i l’emprenedoria cultural entre els joves en
l’àmbit audiovisual i editorial per tal que generin contingut cultural en
català.
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ECONOMIA DE LA CULTURA
La crisi sanitària arran de la COVID-19 durant l’any 2020 ha situat el sector
cultural en un context d’autèntica emergència. Han aflorat una precarització
i un infrafinançament sistèmics. En altres realitats polítiques europees, els
pressupostos públics de la cultura es mouen a l’entorn de 200 €-220 €/
habitant/any, incloent-hi les administracions locals, les regionals i les nacionals.
Molt lluny dels 40 €/habitant que destina el pressupost de la Generalitat de
Catalunya a la cultura.
Aquest mal finançament de la cultura no és únicament atribuïble a la falta de
recursos; també respon al pes percentual de la cultura en els pressupostos
públics. Tradicionalment, i en termes estrictament econòmics, s’ha percebut
la cultura com una despesa i no com una inversió. I és aquí on rau la diferència
conceptual que ha de fer canviar el sistema pressupostari públic.

· Assumim el compromís polític que garanteixi aconseguir un grau de
finançament estable que tingui per horitzó arribar al 2% del pressupost
aprovat pel Parlament de Catalunya destinat a la cultura.

· Vetllarem per millorar les condicions laborals dels treballadors
de la cultura (això inclou també tècnics) en la línia de reconèixerlos la cobertura sanitària universal o la prestació d’atur, entre les
reivindicacions més bàsiques.

· Impulsarem l’Estatut de l’artista: aprovació d’aquelles normes que
depenen de la Generalitat de Catalunya i que es vinculen a l’Estatut
de l’artista (que és competència de l’Estat espanyol). Cal vincularho a l’articulació del cens de l’artista (4.4). L’Estatut de l’artista és el
marc normatiu que recull les singularitats pròpies del sector i dels
seus professionals i en millora el règim jurídic vigent, per lluitar contra
la precarietat en què sovint es troben els professionals de les arts.
En paral·lel, cal pressionar l’Estat espanyol perquè en desbloquegi
l’aprovació.
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PATRIMONI CULTURAL
El patrimoni cultural és una eina imprescindible per fer visible la identitat
i la història d’un país i un recurs extraordinari de dinamització econòmica i
sostenible dels territoris. Un país que té cura del seu patrimoni i que, per tant, el
té en condicions correctes és un país avançat.
Igualment la celebració, l’any 2018, de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
va esdevenir una oportunitat única per descobrir la riquesa i la diversitat del
patrimoni europeu. Va servir per sensibilitzar la societat sobre la història i els
valors europeus, reforçant d’aquesta manera un sentiment d’identitat comú i
posant en valor les possibilitats que ofereix el nostre patrimoni cultural per al
desenvolupament de la societat.
El patrimoni cultural abasta recursos del passat en moltes formes i aspectes:
monuments i jaciments, paisatges, festes i tradicions, coneixements transferits
i expressions de la creativitat humana, així com col·leccions conservades
i gestionades per museus, biblioteques i arxius. Un llegat del passat que
ens permet mirar el nostre futur, amb un inqüestionable valor educatiu,
un considerable potencial econòmic i una gran dimensió de cooperació
internacional.

· Elaborarem una nova Llei de patrimoni cultural (material i immaterial):
actualització de les antigues lleis 2/1993 i 9/1993 (CPCPTC i Patrimoni
cultural, que no contemplava l’immaterial).

· Desplegarem el Pla de Museus 20-30 que inclou fins a set línies
estratègiques de treball que són:
·

Crear i desenvolupar un sistema museístic equilibrat,

sostenible i de qualitat que abasti el conjunt del país.
·

Reforçar la capacitat dels equipaments museístics perquè,

com a institucions autònomes, puguin desplegar tot el seu
potencial.
·

Enfortir els museus nacionals per esdevenir museus de

referència del sistema museístic català, ser presents en el
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territori amb les xarxes temàtiques que lideren, i projectar
internacionalment el patrimoni del país.
·

Millorar la conservació i la gestió de les col·leccions i

promoure’n el desenvolupament i la dinamització, perquè
cobreixin les necessitats actuals i futures.
·

Enfortir la vinculació amb la societat ampliant l’accés, la

participació i les funcions socials i educatives.
·

Incrementar la capacitat de comunicació del museus i

estimular el seu potencial per proveir continguts i experiències de
qualitat.
·

Donar suport al sector professional del patrimoni, perquè

pugui respondre als reptes dels museus i avançar cap a
l’excel·lència.

· Al Pla de museus cal sumar-hi un Pla de transformació en entorns
XR i VR dels equipaments i continguts museístics i patrimonials; i
desenvolupar un Pla d’accessibilitat i una estratègia digital.

· Desplegarem el Pla per a la conservació, la protecció i la difusió del
patrimoni cultural immoble de Catalunya 2019-2025, que recollirà
els objectius i les accions estratègiques que es duran a terme en els
propers anys com:
·

La millora constant dels instruments d’identificació i

protecció.
·

La conservació/intervenció sostenible del patrimoni cultural

immoble.
·

L’impuls de la recerca aplicada al patrimoni cultural immoble.

·

La difusió i la posada en relleu del patrimoni cultural immoble.

·

La millora de la gestió del patrimoni cultural immoble i

l’avaluació del seu impacte.
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· En relació al Pla d’arxius i gestió documental 2030, desplegarem dos
plans d’actuacions quinquennals per als períodes 2021-2025 i 20262030. Igualment potenciarem el sistema arxivístic comarcal: cal
finalitzar els projectes vinculats als dos darrers arxius en construcció
(Les Garrigues i l’Alta Ribagorça). En aquest sentit, millorarem, si s’escau,
la dotació a nivell de recursos humans i materials del sistema arxivístic
per garantir un correcte desplegament del pla d’arxius.

· Modificarem el Decret de l’1,5% Cultural amb l’objectiu d’actualitzar-lo i
incorporar la recerca en el patrimoni cultural.

· Impulsarem la creació d’un nou inventari del patrimoni cultural:
rehabilitació, compres/fons, etc.
·

Desplegarem una política d’adquisicions patrimonials

consensuada entre els diferents sectors i agents (museus, arxius,
biblioteques, etc.).
·

Reclamarem l’incompliment a l’Estat espanyol que afecta la

construcció de la futura biblioteca pública de Barcelona, així com
els arxius públics de Barcelona i de Girona. Desbloquejarem la
situació i n’executarem els projectes.

· Potenciarem el patrimoni immaterial amb nous reconeixements, via Llei
de patrimoni. Actualment el Govern Català només pot reconèixer les
festes.

· Un dels grans oblidats de les polítiques culturals ha estat la difusió i
promoció del patrimoni musical català. És prioritari reforçar les accions
per promocionar els intèrprets i compositors, i les accions que donin
suport a la literatura musical catalana, de la mateixa manera que en
les darreres dècades s’ha estat fent amb el patrimoni arquitectònic,
arqueològic, la pintura i l’escultura. Aquesta tasca s’ha de realitzar en
col·laboració amb la societat civil, com ja s’ha fet durant dècades.
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CULTURA DIGITAL: EINES, RECURSOS I PÚBLICS
La digitalització no és només una oportunitat d’accés universal al coneixement,
també és un revulsiu en els camps de la investigació i la recerca, aplicades
a la cultura, i una oportunitat per difondre-la a escala mundial. Reflexionar i
debatre sobre les formes que pren el món de la cultura digital, tant a l’escenari
internacional com al territori català, ha de ser una prioritat per als responsables
de la gestió cultural pública.

· Continuarem fent avançar la llengua catalana com a vehicle de cohesió
social entre tota la població i, especialment, entre els infants i els joves
en l’àmbit de les xarxes socials.

· Facilitarem l’accés a eines formatives i de difusió, a través d’un pla de
suport a la integració de la tecnologia i la digitalització en les arts en viu.

· Convocarem línies d’ajut específiques per a innovació en projectes
culturals i per enfortir les empreses en tot allò que afecta la seva
presència en el món digital i la utilització de noves tecnologies.

· Crearem un fons audiovisual amb les obres essencials del teatre i de
la música catalanes. Per a elaborar-lo, caldrà subvencionar els teatres i
auditoris per gravar les obres en qualitat televisiva (veure el model del
National Theatre Live), i crear i millorar les plataformes de difusió en línia.

· Afavorirem una transformació en clau logística i digital de la distribució
del llibre per fer-la àgil, ecològica i eficient.

· Obrirem noves línies de treball en relació als públics: captarem nous
públics en l’àmbit digital.

· Incrementarem els continguts catalans patrimonials digitals en línia
a través d’un portal cooperatiu que faciliti participar en les iniciatives
internacionals de difusió del patrimoni.
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MECENATGE
No hi ha llei de mecenatge, però hi ha mecenes. És una de les conclusions
a les quals es va arribar la tardor de 2014 quan es va presentar a la seu del
Departament de Cultura la Fundació Catalunya Cultura, una plataforma
per incentivar la col·laboració entre el sector empresarial i l’àmbit de la
creativitat, la innovació i el patrimoni, amb l’objectiu de trobar noves formes de
finançament que permetin impulsar nous projectes culturals.
El finançament de la cultura és cada cop més el resultat d’una combinació
d’aportacions, en què el suport social passa per una involucració directa de la
comunitat, entesa aquesta més enllà del consum cultural o de la responsabilitat
conferida als poders públics. En aquest sentit, resulten rellevants els estudis i
aportacions fetes els últims anys pel CoNCA.
Societat civil i poders públics, aquest és el binomi. El mecenatge filantròpic i
el patrocini empresarial seran de forma creixent un recurs important, en alguns
casos imprescindible, en el finançament de la cultura. Una llei de mecenatge
pròpia (atesa la renúncia dels diferents governs de l’Estat a aprovar-ne i
desplegar-ne una d’àmbit espanyol) permetrà als filantrops desgravacions
importants i revertirà d’una manera directa en benefici del sector cultural.

· Reclamarem l’aprovació i el desplegament de la llei de mecenatge i
la creació dels instruments per al seu desenvolupament. Proposarem
l’exempció fiscal de fins al 90% per a les empreses que inverteixin en
cultura així com per als col·leccionistes.

· Desenvoluparem noves eines per al mecenatge cultural, començant per
les de caràcter microparticipatiu (plataformes pròpies, etc.) i seguint
per la implementació de taxes com la suspesa pel TC que gravava les
operadores d’Internet (es van arribar a recaptar 15M€ reinvertits en
producció audiovisual).

· Afavorirem el mecenatge cultural amb incentius fiscals que es vinculin
al tram d’IRPF que gestiona la Generalitat de Catalunya. Es proposa
destinar aquest tram a les accions desenvolupades per associacions
i entitats. En aquest sentit, caldrà desplegar un pla de captació de
mecenatge privat per al seu enfortiment.
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· Mentre no disposem les competències necessàries, pressionarem
l’Estat espanyol per tal que elabori una llei de mecenatge d’abast
estatal que sigui efectiva i útil per al sector cultural (entès en tota la
seva diversitat).

· Estudiarem fórmules de finançament públiques i privades per donar
suport i acompanyament als artistes i als projectes artístics a través de
plataformes de mecenatge (com aixeta.cat, patreon.com, verkami.com,
etc.). Per cada euro que rebi un projecte, el Govern n’hi sumarà un altre
fins a un topall de 1.200 €/mensuals o 5.000 €/projecte.

· Crearem el carnet cultural amb descomptes per la compra d’entrades i
productes, que generarà un certificat de retenció cultural amb el qual es
podrà desgravar l’IRPF en el tram autonòmic.

DIMENSIÓ SOCIAL DE LA CULTURA: CULTURA I SALUT
La salut no és tan sols l’absència de malaltia sinó que, d’acord amb la definició
de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es refereix a un estat complet de
benestar físic, mental i social.
Fa dècades que, a escala internacional, s’està investigant sobre els beneficis
dels programes de col·laboració entre el sector de la cultura i la salut, i fins i tot
s’han aconseguit evidències científiques que així ho demostren. La pandèmia
de la COVID-19 ha posat en el focus del debat públic la necessitat de preservar
la salut física, però també la salut emocional de les persones. La cultura, en
aquest sentit, ha estat bàlsam i revulsiu, aliment del cos i de l’ànima, font de
benestar, garant de la dignitat humana. La cultura és salut.

· Estabilitzarem i dinamitzarem el sector cultural, tant des del punt de
vista del consumidor de la cultura, com des del punt de vista del qui la
genera i l’executa, perquè la cultura cura.

· Invertirem en la recerca dels guanys d’aquesta bidireccionalitat i
elaborarem un pla d’implementació d’accions culturals concretes
en l’àmbit de la salut pública. Prioritzarem, com ja s’ha fet gràcies a
iniciatives interdepartamentals, l’àmbit de la salut mental i els
col·lectius en risc d’exclusió social.
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· Donarem suport a través de línies d’ajut específiques a iniciatives que ja
s’estan desenvolupant des de la societat civil i que treballen per millorar
la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties físiques i
mentals.

· Donarem continuïtat al treball que ja s’està desplegant a través de
convenis bilaterals i aliances institucionals entre equipaments (Apropa
Cultura, Pla d’impuls de la dansa tradicional), centres de recerca i
universitats (UAB, UPC, UOC, UVic), fundacions privades (Prodis),
consorcis i entitats privades (Fira de Barcelona), centres hospitalaris
(Vall d’Hebron, ICS), etc. Antecedents: el Departament de Cultura ja
participa en la taula sectorial formada per Govern, Sindicats i Tercer
Sector i és impulsora de la taula interdepartamental del sector cultural.

REPTES CULTURALS PRESENTS I FUTURS
Restitució, memòria, internacionalització i sostenibilitat vinculada als
postulats de l’Agenda 2030. Aquests són alguns dels elements de present però
sobretot de futur que, a manera de compromisos electorals, subscrivim amb la
ciutadania de Catalunya.
Els drets culturals, el patrimoni, la diversitat i la creativitat són eixos centrals
del desenvolupament humà i sostenible i cal dirigir les polítiques públiques
culturals cap a la incorporació d’aquests valors.

· En l’àmbit de la memòria històrica cultural, sol·licitarem el traspàs
al Departament de Cultura de determinades competències que
actualment s’exerceixen des del Memorial Democràtic i/o des de la
Direcció General de Memòria Democràtica. La petició de traspàs ve
motivada perquè resulta incomprensible que part de la documentació
relacionada amb la Guerra Civil espanyola o la República no es trobi a
l’Arxiu Nacional de Catalunya. Igualment, museus com el de l’exili o els
espais de la batalla de l’Ebre haurien d’estar adscrits al departament
competent en matèria museogràfica, que és el Departament de Cultura.
En aquest sentit, resulta prioritari integrar els centres de memòria i
interpretació (presó de Sort, camp d’aviació de la Sènia, etc.)
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a la xarxa de museus de Catalunya per atorgar-los una visió
museogràfica contemporània i garantir-ne una difusió òptima, essent
elements amb un altíssim valor cultural i turístic.

· En l’àmbit de la restitució de la titularitat de béns immobles,
recuperarem per als ateneus i altres equipaments culturals la titularitat
que els va ser manllevada després de la Guerra Civil.

· Treballarem per recuperar la titularitat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
i de l’Arxiu de Poblet, així com per completar el retorn dels papers
pendents de l’arxiu de Salamanca i de les obres espoliades del Museu
de Lleida, ara exposades a Sixena.

· En l’apartat de la internacionalització, impulsarem un programa per a
la projecció internacional dels grans equipaments escènics, musicals,
museístics i audiovisuals.

· En l’àmbit de la sostenibilitat, i amb vinculació a l’Agenda 2030,
impulsarem la transició ecològica i la sostenibilitat del sector cultural
mitjançant polítiques culturals que coordinin i fomentin les respostes
i eines necessàries per fer front als reptes mediambientals i socials
actuals (adequació dels equipaments culturals a les energies verdes
i renovables, incorporació de l’economia circular, tractament de
residus etc.). La resposta cultural als reptes ambientals i climàtics és
una continuació de l’estreta relació que sempre ha existit entre l’art, el
paisatge, la natura i el patrimoni.

ESPAI CATALÀ DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
La provisió de continguts informatius, culturals, educatius i d’entreteniment de
qualitat en català és indispensable per bastir una societat més lliure, més activa
i més cohesionada. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) té
un pes decisiu i un paper fonamental en l’oferta dels mitjans de comunicació, i
és també un motor imprescindible de les indústries audiovisuals catalanes. Ha
de continuar garantint la seva missió fundacional, la promoció del coneixement

129

i la difusió de la llengua i la cultura catalanes, i estimular la dinamització
la indústria audiovisual del nostre país. També s’ha de posar al servei de la
potenciació de l’espai català de comunicació en la seva totalitat, impulsant
plataformes de distribució de continguts en català per al conjunt de l’àmbit
nacional i lingüístic (País Valencià i les Illes).

· Potenciarem la missió fundacional i enfortirem el sector audiovisual
català
·

Reforçarem la missió fundacional dels mitjans públics

nacionals pel que fa a la promoció i l’impuls de la llengua i la
cultura catalanes.
·

Aprovarem un pla estratègic orientat a afavorir un

desenvolupament sostenible del sistema audiovisual català durant
els propers anys. El servei públic audiovisual ha de ser l’impulsor
del teixit industrial audiovisual català.
·

Convertirem Catalunya en referència internacional del

món audiovisual, capaç d’atraure inversions i capaç d’exportar
productes pensats i fets a casa nostra.
·

Potenciarem la CCMA perquè continuï essent referent i líder

a la societat catalana, i segueixi essent gestionada amb criteris
d’independència, professionalitat i viabilitat econòmica.
·

Aprovarem un contracte-programa de la CCMA que asseguri

el finançament adequat dels serveis públics de comunicació i
pugui fer front a la digitalització i als nous hàbits de consum de
l’audiovisual.
·

Impulsarem la cooperació entre prestadors i productors

audiovisuals de l’àrea lingüística del català.
·

Revisarem la Llei de la CCMA i el seu llibre d’estil per reforçar la

normalització de la llengua pròpia.
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·

Promourem la coordinació audiovisual entre els territoris

català, valencià i balear.
·

Proposarem la creació d’un canal propi de continguts per

a infants i adolescents per garantir una programació en català
adreçada a aquest púbic que permeti competir amb els altres
canals que s’hi adrecen des de les diferents plataformes existents.

· Promourem la producció audiovisual catalana i en català
·

Reforçarem les mesures encaminades al foment de la

producció audiovisual catalana i en català.
·

Establirem, tal com preveu la directiva europea, una

contribució financera als serveis a petició i als serveis lineals per
finançar obres audiovisuals en català.
·

Crearem els instruments necessaris de política industrial

per potenciar la capacitat financera de les empreses, amb
la finalitat que puguin afrontar projectes de creixement i/o
internacionalització.
·

Fomentarem l’atracció de noves plataformes digitals a

Catalunya i crearem un parc tecnològic destinat a produccions
audiovisuals.
·

Garantirem el doblatge i la subtitulació al català de sèries i

pel·lícules a totes les plataformes.
·

Treballarem per transposar la directiva europea de l’audiovisual,

que donarà més marge competencial a la Generalitat per al
compliment i garantia dels requeriments lingüístics de mínims i
per assegurar la presència del català.
·

Reformarem la llei de l’audiovisual 22/2005 per incorporar

les obligacions lingüístiques i adaptar-la a la normativa europea
esmentada.
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· Promourem la llengua i la cultura catalana en les noves plataformes
audiovisuals:
·

Garantirem, en aplicació del que preveu la nova directiva,

l’oferta del 30% d’obres de producció europea, i en especial
catalana, en els catàlegs dels serveis audiovisuals sota demanda.
·

Garantirem la presència prominent dels continguts en llengua

catalana, definits, com preveu la nova directiva, com a continguts
d’interès general, en els nous serveis audiovisuals.
·

Potenciarem i consolidarem el sector radiofònic en català.

· Reforçarem els mitjans locals i de proximitat com a eina de cohesió
social:
·

Impulsarem mesures per reforçar els mitjans locals i de

proximitat, en el nou entorn digital i Internet Protocol TV.
Revisarem el mapa de demarcacions de la TDT Local, per tal
d’adaptar-lo a les necessitats actuals de comunicació dels mitjans
audiovisuals de proximitat i permetre les TDT municipals.
·

Promourem un canal juvenil i invertirem recursos de la CCMA

en continguts per a infants, adolescents i joves, tot desenvolupant
també l’oferta en línia.

· Garantirem els drets dels usuaris
·

Regularem el nou panorama audiovisual per tal de garantir la

protecció dels usuaris, i en especial, dels menors. I promourem,
amb altres institucions i entitats del sector de la comunicació,
l’educació en comunicació per fomentar el pensament crític.
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SOCIETAT PARITÀRIA: POLÍTIQUES DE GÈNERE I LGTBIQ+
· Igualtat de gènere
· Violències masclistes
· Polítiques LGTBIQ+
La bretxa salarial, la segregació vertical i horitzontal en el treball, el sostre
de vidre, el terra enganxós, l’escassa presència de dones en llocs de presa
de decisió, la manca de corresponsabilitat dels homes en les tasques
domèstiques i de cura, i la violència masclista són encara ben presents a la
nostra societat. Per aconseguir un estat independent netament feminista cal
incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal a totes les polítiques
públiques i acabar amb aquesta discriminació que limita els drets de les dones
i les nenes i que, en última instància, les agredeix, les colpeja i les mata. Així
mateix, l’assoliment de la plena llibertat en tots els àmbits de la vida de les
persones LGBTIQ+ i la lliure autodeterminació sexual i de gènere han de ser
objectius inqüestionables d’una societat plenament democràtica, que de cap
manera pot tolerar agressions i discursos LGBTIfòbics.

IGUALTAT DE GÈNERE
Per bé que s’han fet grans avenços en la igualtat efectiva entre dones i homes,
aquesta no és encara una realitat avui en dia, i les dones segueixen patint
importants discriminacions tant a l’esfera privada com a la pública. Per això,
apostem per la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional en
totes les polítiques públiques de forma transversal, amb l’objectiu d’eliminar
les desigualtats de gènere en tots els àmbits i aconseguir que cada dona pugui
decidir lliurement de quina manera vol viure.
Transversalitat de gènere
La transversalitat de gènere es una estratègia que implica la incorporació
de manera transversal de la perspectiva de gènere en totes les polítiques
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públiques i programes en totes les seves fases, des del disseny i la
implementació fins al seguiment i l’avaluació, amb l’objectiu que els
programes i polítiques beneficiïn tothom en la mateixa mesura, i que les
administracions públiques no reprodueixin desigualtats i discriminacions de
gènere. És indispensable que la mirada feminista i interseccional sigui present i
impregni totes les accions de govern.

· Apostarem per la transversalització de la perspectiva de gènere en
totes les àrees i en tota la planificació de les polítiques públiques,
enfortint les eines i mecanismes que reforcen aquesta estratègia,
com ara el Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere del Govern de la
Generalitat, així com les persones referents de gènere i els grups
de transversalitat de gènere en els diferents departaments de la
Generalitat.

· Crearem un àmbit institucional específic que lideri les polítiques de
gènere i LGBTIQ+ des d’aquesta perspectiva transversal i interseccional
per dotar de major rellevància, centralitat i eficàcia la transversalització
de la perspectiva de gènere.

· Vetllarem pel compliment i el desplegament reglamentari de la Llei
17/2015 sobre igualtat efectiva entre dones i homes i en garantirem la
dotació pressupostària adient.

· Elaborarem uns pressupostos de la Generalitat amb perspectiva de
gènere, que tinguin en compte l’impacte de les prioritats i les dotacions
pressupostàries sobre els homes i les dones, i que permetin una gestió
més justa i igualitària dels recursos públics, i impulsarem auditories de
gènere sobre el compliment dels objectius.

· Exigirem a l’Estat espanyol que compleixi les seves obligacions
pressupostàries amb Catalunya, ja que moltes d’elles afecten les
polítiques de gènere.

· Donarem compliment i centralitat, en el marc de l’agenda política,
a l’objectiu 5 d’igualtat de gènere de l’Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible, que constitueix un objectiu tranversal i
impacta sobre la resta d’objectius de l’agenda.
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· Treballarem per l’obligatorietat de la incorporació de clàusules de
gènere en el marc d’una contractació pública socialment responsable,
en la línia del que estableix la Guia per a la incorporació de la
perspectiva de gènere en els contractes públics aprovada per Acord de
Govern l’any 2018. En aquest sentit, treballarem també per donar suport
a les empreses privades perquè actuïn de la mateixa manera.

· Garantirem que totes les dades siguin desagregades per sexe per tal
de poder identificar de forma clara i objectiva el diferent impacte de les
polítiques públiques en homes i dones, i així poder planificar polítiques
públiques que tinguin en compte aquesta realitat i poder revertir
situacions de desigualtat.

· Garantirem l’ús del llenguatge no sexista i inclusiu en totes les
comunicacions i vetllarem per la sensibilització i la formació en aquest
sentit del conjunts d’agents i de la ciutadania en general, en la mesura
que és un dels elements estratègics per construir una societat més justa
i inclusiva que tingui en compte el conjunt dels ciutadans i ciutadanes.

· Configurarem un Pacte per a la corresponsabilitat real i el
reconeixement de les tasques de la cura. La corresponsabilitat
consisteix en la distribució equitativa de responsabilitats domèstiques
i de cura entre les persones membres de la llar, però no és únicament
responsabilitat de les persones integrants de les unitats familiars sinó
que es indispensable el compromís de les empreses, les institucions,
les entitats i els mitjans de comunicació, que han de fer una aposta
clara per prestigiar les tasques domèstiques i de cura i desfeminitzarles; per implantar horaris i polítiques que afavoreixin la conciliació
familiar, laboral i de participació social i política, etc. En definitiva, la
corresponsabilitat garanteix una societat més justa i equitativa, en què
les dones i els homes puguin compaginar les esferes pública i privada en
igualtat de condicions.

· Impulsarem un Pacte per la sororitat sense color entre les dones
representants de totes les formacions polítiques que contribueixi a
visibilitzar el compromís, l’aliança i el suport mutu a l’hora de vetllar
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contra el masclisme i els assetjaments que pateixen les dones amb
visibilitat en l’esfera política, i que estableixi mesures de sensibilització
social.
Educació
Entenem la coeducació com la forma d’educar integralment i transversalment
totes les persones sense cap tipus de discriminació, fomentant el rebuig dels
estereotips sexistes, fusionant les riqueses i particularitats de tots els gèneres
des del respecte entre iguals. Per aconseguir una educació sense discriminació
cal el compromís de tota la comunitat educativa (docents, alumnat i famílies) i
de les institucions públiques, l’adaptació dels marcs legislatius i la complicitat
de la societat sencera.

· Apostarem per un model d’escola basat en l’educació mixta i la nosegregació per sexe.

· Incrementarem la presència femenina en els continguts curriculars de
totes les etapes educatives revisant els llibres de text per tal que no
incloguin continguts androcèntrics i masclistes, i perquè incorporin
referents femenins en totes les matèries.

· Fomentarem l’ús del llenguatge no sexista en els espais d’ensenyament i
en la comunicació amb les famílies de l’entorn educatiu.

· Ampliarem la xarxa de recursos materials i la formació específica en
matèria d’igualtat i violències masclistes destinada a professionals
de l’educació, incloent-hi personal docent, d’educació en el lleure,
monitoratge de menjador i responsables d’activitats esportives i
extraescolars.

· Reforçarem els mecanismes de detecció de les violències masclistes i
les relacions abusives a les escoles, instituts i universitats.

· Dinamitzarem la xarxa de referents d’igualtat i estimularem la seva
presència als diferents òrgans de representació acadèmica dels
diversos col·lectius de la comunitat educativa.

· Reforçarem la planificació d’activitats lúdiques, esportives i
extraescolars amb perspectiva de gènere i sense etiquetar els espais
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en funció del sexe, per afavorir que tots els infants participin de manera
igualitària de totes les activitats i els espais, sense estar condicionats
per raó de sexe.

· Promourem campanyes periòdiques per sensibilitzar tota la comunitat
educativa sobre la importància de la igualtat d’oportunitats.

· Proporcionarem orientació acadèmica per estimular l’accés de les
noies a estudis postobligatoris de l’àrea científica, tecnològica i
d’investigació. De la mateixa manera, mirarem d’afavorir les vocacions
en els nois per a les professions tradicionalment feminitzades,
especialment aquelles que tenen a veure amb les cures i l’educació.

· Difondrem informació suficient i actualitzada sobre el procediment i les
mesures previstes en el protocol per a la prevenció de l’assetjament
sexual i per raó de sexe, i si escau, promourem l’elaboració de protocols
d’ús intern.

· Potenciarem la incorporació de l’educació afectiva sexual en totes les
etapes educatives com a eina determinant per a la prevenció de les
violències masclistes, per al coneixement i reconeixement dels drets
sexuals i reproductius, i per al desenvolupament social i emocional
d’infants i joves.
Comunicació i digitalització
La presència i la representació de les dones als mitjans de comunicació i a
internet és d’una importància cabdal per a la transformació social i la creació
d’imaginaris col·lectius. És indispensable garantir que les dones i les seves
aportacions són projectades de manera acurada, respectuosa i saludable
en els espais comunicatius, per tal de promoure referents femenins i defugir
d’estereotips de gènere. De la mateixa manera, és indispensable garantir
l’accés de les dones a les noves tecnologies per assegurar la seva socialització
i professionalització en igualtat de condicions.

· Incorporarem la perspectiva de gènere en la comunicació i promourem
una imatge no estereotipada de les dones, assegurant que aquestes
tinguin més visibilitat en els mitjans de comunicació i garantint la paritat

137

entre homes i dones en la participació en tertúlies, programes i debats,
tal i com estableix la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes.

· Actuarem de manera efectiva en l’àmbit de la publicitat i dels mitjans
de comunicació per canviar l’imaginari simbòlic que alimenta la
cosificació i sexualització de les dones, així com per trencar l’aparença
de normalitat de determinades pràctiques que resulten humiliants i
degradants per a les dones.

· Promourem la formació sobre el principi i el marc legal de la igualtat
efectiva de dones i homes adreçada als mitjans de comunicació i a les
empreses de màrqueting i publicitat.

· Impulsarem campanyes de sensibilització adreçades als mitjans de
comunicació, les empreses publicitàries i les empreses del sector de la
moda i tèxtil per eliminar estereotips de bellesa basats en la talla.

· Assegurarem que els mitjans de comunicació i les plataformes d’internet
no difonguin continguts ni estereotips sexistes sobre els rols associats
a dones i homes en els diferents àmbits de la vida, ni que justifiquin o
banalitzin la violència masclista.

· Treballarem per eliminar la bretxa digital, per garantir l’accés de les
dones a les eines de comunicació digital.
Participació política i social
Les dones tenen i han tingut molta menys presència en espais de participació
política i social, atès que s’han considerat tradicionalment un espai d’ús
exclusiu dels homes. Les dones han suportat en major mesura les càrregues
domèstiques i de cura, és a dir, han tingut una major presència en l’esfera
privada que ha impossibilitat —o en el millor dels casos, dificultat— la seva
presència en l’esfera pública. A més, quan les dones irrompen en aquests
espais amb major visibilitat veuen més freqüentment qüestionada la seva vàlua,
el seu físic, vorejant de vegades el límit de l’assetjament. És fonamental que
les organitzacions i les institucions de tota mena es comprometin a facilitar la
presència, la participació i la visibilització de les dones en tots els espais de
participació i decisió. Igualment, és indispensable que es reconegui el paper
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crucial que han tingut les entitats i els moviments feministes en la construcció
d’una societat més justa i igualitària, en l’avenç del reconeixement dels drets
de les dones, en el disseny dels marcs legals i les polítiques públiques, i en el
suport i atenció a dones en situacions de violències masclistes.

· Feminitzarem la política com a factor indispensable per garantir que el
món polític representa el conjunt de la ciutadania i facilitarem l’impuls
de polítiques públiques amb perspectiva de gènere.

· Defensarem la presentació de llistes cremallera, com ja s’ha fet a
les eleccions al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu i en
municipis de més de 3.000 habitants, així com al Congrés dels Diputats i
al Senat mentre seguim formant part d’Espanya.

· Cal que les dones estiguin representades en tots els òrgans de direcció
i en els espais on es decideixen les polítiques públiques del país. Per
aquest motiu, ens comprometem a mantenir una distribució paritària de
tots els càrrecs de govern.

· Estem compromesos per una administració que afavoreixi la conciliació
de la vida familiar, laboral i de participació social.

· Impulsarem una jornada monogràfica anual al Parlament de Catalunya
per tal de revisar les propostes de feminització de la política per part
dels partits i les aportacions legislatives en aquesta línia.

· Incentivarem la participació de les dones i les nenes a les activitats
esportives, i potenciarem el reconeixement i la visibilització de l’esport
femení.

· Ens comprometem a garantir el reconeixement i el suport al moviment
associatiu feminista i a treballar per l’establiment d’un marc de
relació amb les entitats feministes que garanteixi el seu sosteniment,
especialment en el context de la crisi derivada de la COVID-19, en
què les entitats han estat clau en la lluita per la igualtat de gènere i en
l’abordatge de les violències masclistes.
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· Ens comprometem a treballar conjuntament amb el Consell Nacional
de les Dones de Catalunya (CNDC) en la definició de les polítiques
públiques d’igualtat de gènere i d’erradicació de les violències
masclistes. De la mateixa manera, l’acompanyarem i li donarem suport
en el procés de replantejament de la seva estructura i funcionament,
garantint-ne la dotació pressupostària corresponent.
Treball
És imprescindible combatre la precarització laboral femenina i la bretxa salarial,
que provoquen la feminització de la pobresa. Les dones fan les feines menys
valorades, tenen més jornades a temps parcial, més contractes temporals,
tenen un índex d’atur més elevat que els homes, cobren menys, i accedeixen
en molt menor mesura als llocs de direcció de les empreses tot i estar
millor preparades acadèmicament, ja que el 59% dels títols universitaris els
obtenen les dones. Cal combatre aquesta situació, perquè la independència
i l’apoderament econòmic de les dones són requisits indispensables per a la
igualtat de gènere i per crear una societat més justa, equitativa i sostenible,
però també perquè un país que vol avançar no es pot permetre el luxe de
prescindir del talent de les dones.

· Promourem l’accés de les dones als càrrecs de responsabilitat i als
àmbits de decisió de les empreses, a través de mesures com ara ajuts a
les empreses que dissenyin plans de carrera professional específics per
a les seves treballadores.

· Crearem una línia específica de crèdits per a dones que endeguin
un projecte empresarial amb seu fiscal a Catalunya, amb l’objectiu
d’impulsar l’emprenedoria femenina.

· Demanarem que el permís per naixement i cura de menor de la persona
progenitora no gestant no sigui obligatòriament simultani amb el
de maternitat. L’objectiu és facilitar que els homes assumeixin la
responsabilitat que els pertoca i estableixin el vincle amb els seus fills i
filles des de les etapes més primerenques.

· Promourem l’entrada de dones en empreses de sectors tradicionalment
masculinitzats, especialment el tecnològic, on tradicionalment han
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predominat els homes. Per això, potenciarem el Pla DonaTIC amb
l’objectiu d’incrementar la presència de dones en el món
de les TIC, dotant-lo de més recursos econòmics i materials per
seguir impulsant i reconeixent el paper de les dones en l’àmbit de les
tecnologies de la informació i la comunicació.

· Impulsarem accions de sensibilització social a les empreses, destinades
a prevenir i eliminar la violència masclista i sexual, facilitant eines per a la
prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral.

· Establirem ajuts per facilitar a les famílies l’accés als recursos d’atenció
i cura de persones a càrrec (infants, persones grans i persones
dependents) per tal d’evitar que les dones no es vegin obligades a
reduir la seva jornada laboral o a deixar la feina. Aquestes decisions
perjudiquen principalment les dones en la seva projecció laboral i les
condemnen a cobrar pensions més baixes o a la precarietat en cas de
divorci. Això ha d’anar acompanyat també, necessàriament, d’un reforç
del sistema públic d’escoles bressol, residències de gent gran i centres
de dia.

· Promourem la revalorització dels sectors professionals feminitzats on
hi ha salaris més baixos i pitjors condicions laborals i incrementarem
els programes de foment de l’ocupació específics per a dones, perquè
ajudin a la diversificació de professions i posin fi a l’ocupació precària i a
l’alta temporalitat que pateixen.

· Reconeixerem i farem més visible la feina que duen a terme les dones
en sectors rurals i marítims a partir de certificats de competència
professional que permetin dignificar la tasca que desenvolupen.
Sensibilitzarem la població de l’àmbit rural i marítim sobre la importància
que les dones participin com a titulars en les empreses familiars, per
assegurar la seva independència econòmica i garantir l’accés a una
pensió digna. Establirem ajuts per a les dones autònomes del sector
agrari, ramader i marítim.

· Garantirem que les empreses catalanes coneixen i compleixen les
seves obligacions referents en matèria d’igualtat salarial entre dones i
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homes.

· Establirem mecanismes per assegurar que les empreses i
administracions que tenen obligació legal de tenir plans d’igualtat
realment els apliquen i els tenen actualitzats, i promourem la seva
realització entre les que no hi estan obligades.
Vulnerabilitat i justícia social
La pobresa femenina és la suma de les desigualtats i bretxes de gènere que
afecten la vida de les dones. Les dones solen carregar amb la responsabilitat
de la cura física, emocional i social dels familiars, alhora que es menystenen
aquestes tasques. Les dones guanyen menys, cotitzen menys i tenen menys
estalvis, estan més presents en l’economia informal, s’ocupen més del treball
no retribuït de les cures i constitueixen la majoria de llars monomarentals. Les
dones estan més presents en els programes assistencials, però menys en les
intervencions socials dirigides a millorar competències i en la inserció laboral.
Tot això produeix una major vulnerabilització de les dones i les situa en una
situació de major precarietat, que dinamita la igualtat de d’oportunitats.

· Reconeixerem el major risc de pobresa que pateixen les dones i la
necessitat de garantir treballs sostenibles per a tothom al llarg del cicle
de la vida com a acció principal per a l’assoliment de la justícia social
entre tots els catalans i catalanes.

· Inclourem la perspectiva de gènere en les polítiques de lluita contra
la pobresa i l’exclusió social, perquè reconeguin la suma d’eixos de
discriminació i opressió que poden agreujar la vulnerabilitat de les
dones pel fet de ser immigrades, joves, grans, amb discapacitat o
qualsevol altra condició que pugui esdevenir motiu de desigualtat.

· Crearem un sistema d’indicadors de pobresa des d’una perspectiva
de gènere per obtenir dades de la realitat de la pobresa femenina que
tinguin en compte les realitats individuals a més de les de la llar, l’accés
i el control sobre els recursos, la manca d’oportunitats, els diferencials
en l’ús del temps i el temps de treball, l’absència de vincles socials o la
presència de violència.
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· Impulsarem un pla de lluita contra la feminització de la pobresa que
incorpori indicadors amb perspectiva de gènere.

· Vetllarem especialment per l’accés a la renda garantida de ciutadania
per part de les dones amb famílies monoparentals, dones immigrades i
dones grans en situació de pobresa o exclusió.

· Exigirem unes pensions justes i dignes per a les dones. Les dones estan
sobrerepresentades en la taxa de precarietat laboral, en la bretxa salarial
i en la taxa de l’atur. Això dona com a resultat una bretxa de gènere
també a les pensions que cal revertir. En aquest sentit, demanem que
el temps dedicat a tasques de cura sigui reconegut en el càlcul de
les pensions de la mateixa manera que el treball laboral, entre d’altres
mesures.

· Exigirem a l’Estat espanyol l’aplicació de l’IVA superreduït als productes
d’higiene íntima femenina, que són una necessitat bàsica per a les
dones i que representen un perjudici en el seu nivell adquisitiu.

· Exigirem l’eliminació de la taxa rosa, que incrementa els preus dels
productes per a dones sense que es tradueixi en una millora del
producte ni de les seves prestacions.

· Equipararem en drets i avantatges les famílies monoparentals —
generalment a càrrec de la mare— amb les famílies nombroses.

· Garantirem l’accés a l’habitatge social de les dones en situació de
pobresa i especialment vulnerables.

· Establirem, per mitjà dels serveis socials i dels sistemes educatiu i
sanitari, mecanismes de detecció precoç del sensellarisme femení, que
roman ocult en les estadístiques.

· Ens comprometem a obrir un debat parlamentari, amb la participació
d’entitats i persones expertes, sobre la prostitució. En paral·lel,
desenvoluparem estratègies d’acompanyament, solidaritat i inclusió,
per a les dones en situació de prostitució, de manera que els sigui
possible superar els contextos sòcio-econòmics i culturals que les
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condicionen. Aconseguir que des de l’apoderament social, econòmic
i polític, les dones puguin trobar vies alternatives de desenvolupament
personal i professional.

· Impulsarem un replantejament sobre les dones i el sistema penitenciari.
En molts casos les dones són a la presó pel seu context familiar i arran
d’enganys i coaccions. A més a més, les presons estan pensades per
als homes, que sovint estan condemnats per delictes violents. És
indispensable un abordatge del model penitenciari amb perspectiva
de gènere que contempli més programes adequats per impulsar i
millorar l’educació i la formació laboral femenina, i asseguri la integració
sociolaboral que demanda el perfil de les dones preses.
Salut
La medicina és un dels camps científics on des de fa segles predominen els
estereotips i descripcions androcèntriques. Cal enfocar la sanitat pública des
de la perspectiva de gènere per reconèixer les diferències entre dones i homes
i per poder diferenciar els resultats i riscos sanitaris en funció del sexe.

· Aplicarem la perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’àrea de salut:
planificació, diagnosi, prevenció, teràpia i elaboració d’estadístiques.

· Promourem la perspectiva de gènere en la investigació mèdica per
millorar el tractament de malalties que tenen diferent impacte i evolució
clínica segons el sexe.

· Proporcionarem la informació necessària a les pacients sobre malalties
ginecològiques infradiagnosticades que resten qualitat de vida a les
malaltes.

· Garantirem la formació sobre salut amb perspectiva de gènere al llarg
de tota la trajectòria professional del personal sanitari.

· Incorporarem preguntes amb perspectiva de gènere a l’examen MIR i a
la resta de processos de selecció de personal mèdic.

· Generalitzarem la implantació de protocols d’atenció relacionats amb
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sospita o evidència clínica de violència masclista, i la formació del
personal sanitari en aquest terreny.

· Analitzarem les pràctiques i protocols hospitalaris dels serveis de salut
reproductiva amb atenció especial als parts i la violència obstètrica.

· Aprofundirem en la incorporació de la perspectiva de gènere als
programes de prevenció de VIH i altres malalties de transmissió sexual.

· Garantirem el dret a l’avortament, tant farmacològic com quirúrgic, en
tot el territori català.

VIOLÈNCIES MASCLISTES
La violència masclista és la violència que pateixen les dones pel sol fet
de ser-ho i és l’expressió més greu del masclisme, que no permet el ple
desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les
dones, i que en els pitjors casos acaba amb la seva vida. Aquesta violència pot
adoptar moltes formes, des de la violència física i la psicològica a la sexual o
l’econòmica. Sovint es donen en l’àmbit de la parella o exparella, però també en
l’àmbit familiar, laboral, social i comunitari, en l’àmbit digital o en l’institucional.
Cal reconèixer totes aquestes violències i abordar-les des d’una òptica integral
que inclogui la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones
que la pateixen.

· Impulsarem un Pacte Nacional per a l’erradicació de la violència
masclista amb la participació de les institucions, entitats feministes
i partits polítics, i el dotarem dels recursos necessaris per millorar
l’abordatge integral d’aquesta xacra.

· Farem campanyes de sensibilització de la ciutadania sobre les diferents
formes i àmbits en els quals s’exerceixen les violències masclistes i
impulsarem programes de prevenció de la violència masclista tenint en
compte l’heterogeneïtat de les dones i la seva diversitat al llarg del seu
cicle vital, especialment en la infància, l’adolescència i la joventut.

· Millorarem la detecció i la identificació de situacions de risc i
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d’existència de violència masclista. És de vital importància detectar
aquestes violències en la seva etapa més primerenca. Impulsarem
formacions específiques de detecció dirigides als i les professionals de
l’educació i de l’àmbit sanitari.

· Reforçarem la xarxa d’atenció i recuperació integral amb més recursos
econòmics, humans, materials i normatius per a la millora del seu
funcionament. Per aconseguir-ho, millorarem el finançament dels serveis
municipals d’atenció a dones, desplegarem més serveis especialitzats
al territori, i augmentarem el nombre de places dels serveis d’acolliment
i recuperació i de serveis substitutoris de la llar, i facilitarem l’accés a
recursos d’habitatge a les dones en situació de violència masclista i
exclusió social.

· Prioritzarem la lluita per l’erradicació de les violències masclistes
més desconegudes i invisibilitzades com el tràfic i l’explotació de
dones i nenes, els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina.
Reforçarem l’especialització dels recursos d’atenció i la formació de
professionals de tots els àmbits en l’abordatge específic d’aquestes
violències, i establirem estratègies de sensibilització del conjunt de la
ciutadania.

· Reforçarem les estratègies i serveis d’atenció específica i
especialitzada adreçada a filles i fills de dones en situació de violència
masclista

· Crearem un servei d’atenció a les violències masclistes adreçat a joves i
adolescents, que tingui com a canal prioritari l’atenció en línia i a través
de les xarxes socials habituals d’aquest col·lectiu.

· Reforçarem l’abordatge interseccional de les violències masclistes,
reconeixent la interacció de les violències masclistes amb altres eixos
de discriminació, com ara els que pateixen les dones grans, les dones
migrades, les dones amb discapacitat, entre d’altres.

· Aprofundirem en l’abordatge de les violències digitals, que afecten
especialment les dones, en un context d’increment de l’ús de les
tecnologies, d’internet i les xarxes socials, donant a conèixer
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aquestes violències, i especialitzant els serveis d’atenció a les dones en
el tractament d’aquestes violències.

· Durem a terme campanyes de sensibilització de la ciutadania sobre la
importància de denunciar les violències masclistes. Només un 10% de
les dones assassinades el 2020 a Catalunya havien interposat denúncia
prèvia.

·

Millorarem l’atenció de les dones en situació de violència masclista en
el moment d’interposar la denúncia procurant que es formalitzi sempre
amb assistència lletrada, amb l’objectiu d’incrementar les mesures de
protecció i la seguretat de les dones en aquesta situació. Amb el mateix
objectiu, elaborarem un nou model d’informe policial de valoració de
riscos.

· Promourem la capacitació en violència masclista dels equips
professionals que treballin en àmbits relacionats amb la seguretat, la
justícia, l’educació o els serveis socials o d’atenció a les dones, per evitar
la revictimització i la violència institucional.

· Incrementarem les polítiques actives d’ocupació específiques per
empoderar dones que han patit violència masclista, com un element
indispensable per a la seva recuperació i per refer la seva trajectòria vital
i professional.

· Incrementarem els ajuts econòmics per a dones en situacions de
violència masclista i facilitarem l’accés a aquests recursos.

· Establirem programes específics de prevenció per a potencials
agressors i programes d’intervenció amb homes agressors amb la
finalitat d’incrementar la identificació de les violències masclistes i evitar
la reincidència.

· Establirem un model coordinat, integrat i consensuat d’abordatge de
les violències sexuals a Catalunya, que inclogui l’ampliació del protocol
de prevenció de violències sexuals en entorns d’oci nocturn que ja s’ha
desplegat des del Govern de la Generalitat.

· Reforçarem el lideratge de l’Institut Català de les Dones
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en l’abordatge i la coordinació de les violències masclistes incrementant
la seva estructura i dotació pressupostària, i agrupant-hi tots els serveis
d’atenció i recuperació de les dones en situació de violència masclista.

· Ampliarem el suport i l’acompanyament a les entitats que desenvolupen
projectes específics per a la prevenció, detecció, atenció i recuperació
de les dones que han patit violència masclista, i els seus fills i filles.

POLÍTIQUES LGTBIQ+
Per garantir l’exercici dels drets de les persones LGBTQI+, cal desenvolupar
nous marcs legals i xarxes d’atenció i suport que cobreixin totes les realitats
socials i atendre la seva protecció integral, prioritzant aquelles franges d’edat
com la infància, la joventut i la vellesa, així com el col·lectiu trans, com a
segments de població LGBTQI+ més vulnerables.
Des de Junts per Catalunya no podem imaginar una Catalunya igualitària sense
pensar en les polítiques de diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere.
Cal una mirada transversal que permeti abordar la situació en tots els àmbits.

· Vetllarem pel compliment i el desplegament reglamentari de la Llei
11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de les persones LGBTQI+
i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i assegurar-ne la
dotació pressupostària adient.

· Continuarem el desenvolupament de la xarxa SAI d’atenció integral
LGBTQI+ assegurant l’equitat territorial.

· Garantirem a les persones LGBTQI+ una assistència sanitària en les
mateixes condicions i qualitat que les persones heterosexuals.

· Ampliarem la xarxa de Trànsit del Servei Català de la Salut (servei
especialitzat d’atenció a la salut a les persones trans) amb nous serveis
per al col·lectiu i ampliant la implantació al territori.

· Reforçarem la sensibilització del conjunt de la ciutadania impulsant
campanyes institucionals i aliances amb els mitjans de
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comunicació, el sector cultural i altres agents de transformació social
i de creació d’imaginaris col·lectius, que visibilitzin i contribueixin a la
normalització de la diversitat de gènere i l’heterogeneïtat de les famílies.

· Impulsarem un pla director de formació adreçat a les persones
professionals de les administracions públiques per garantir els drets
de les persones LGBTQI+ i especialment una atenció inclusiva i no
discriminatòria en tots els àmbits.

· Crearem un pla, en el marc de les polítiques d’ensenyament, per educar
en la diversitat en totes les etapes educatives i evitar la discriminació,
situacions de bullying i les agressions LGBTQIfòbiques.

· Facilitarem l’accés de la profilaxi preexposició (sistema d’un immens
potencial preventiu d’acord amb l’evidència científica) a tot el
territori a través del sistema català de salut, garantint l’assessorament
personalitzat per personal mèdic especialitzat i la medicació, amb
l’objectiu de reduir la incidència del VIH.

· Garantirem el dret a la formació d’una família, a l’adopció i a l’accés a
les tècniques de reproducció assistida, i garantirem el reconeixement
de l’heterogeneïtat de les famílies així com els drets de tots els infants.

· Crearem un protocol per incloure la realitat LGBTQI+ a la xarxa de
residències de gent gran de Catalunya garantint la formació específica
del personal sociosanitari, amb la finalitat de protegir les persones grans
LGBTQI+ de discriminacions i garantir-ne els seus drets. Per altra banda,
plantejar fórmules alternatives i complementàries a les residències per a
la gent gran en col·laboració estreta amb les entitats del sector.

· Defensarem la inclusió de l’autodeterminació sexual i de gènere de
forma efectiva en tota la legislació, per tal que siguin reconeguts els
drets del col·lectiu trans i evitar-ne la discriminació derivada de la
situació de no-reconeixement.

· Potenciarem la contractació pública i privada de persones amb
diversitat de gènere, especialment de dones trans, que pateixen més
discriminació.
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· Promourem el compromís d’adhesió de totes les institucions del país
als Principis de Yogyakarta (principis redactats per experts per encàrrec
de lONU, sobre l’aplicació de la legislació internacional de drets humans
en relació amb l’orientació sexual i la identitat de gènere) com a base
per al respecte dels drets humans respecte al col·lectiu LGBTQI+.

· Adaptarem tota la documentació de les administracions i de les
empreses vinculades, perquè inclogui la diversitat sexual i de gènere
i les famílies diverses en els documents i aplicatius, de manera que la
comunicació amb la ciutadania sigui sempre respectuosa amb el gènere
i el nom sentits de les persones trans i en el gènere en cas de tutors
legals i altres registres on sigui necessari.
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JOVENTUT
Els joves són un dels col·lectius més afectats per les dificultats estructurals
del context heretat i que ara es troba en una situació més vulnerable, amb
la crisi econòmica i social derivada de la COVID-19. En conseqüència, el
procés de precarització ha multiplicat les desigualtats ja existents i genera
formes de marginalitat i d’exclusió encara més severes. La precarietat laboral
ha transcendit els seus propis límits i afecta diferents esferes de la vida de
les persones. No obstant això, les conseqüències per a aquests col·lectius
impliquen des de problemes d’emancipació fins a dificultats per trobar
oportunitats laborals amb un sou i condicions dignes.
La joventut catalana ha de poder creure en un futur de progrés i en el
desenvolupament del seu projecte de vida, i per fer-ho calen mesures
de recuperació econòmica, emancipació nacional i defensa del benestar
social. Resulta, doncs, fonamental situar les persones joves en el centre
de les polítiques públiques per tal de generar sinergies que afavoreixin el
desenvolupament dels seus projectes de vida, des d’una mirada interseccional.
I també és necessari que les institucions públiques del nostre país posicionin
les polítiques de joventut en un lloc preeminent que asseguri la transversalitat
i l’impuls de les iniciatives en favor d’aquest col·lectiu, i que es coordinin amb
la resta d’organismes públics que l’afecten, valorant el sentit estratègic a l’hora
d’articular el seu disseny i debat parlamentari.

· Impulsarem la creació del Consell Assessor del Parlament sobre
l’Impacte Juvenil (CAPIJ) per institucionalitzar la perspectiva juvenil al
Parlament de Catalunya i avaluar l’impacte de les lleis sobre la població
jove.

· Impulsarem l’establiment de nous títols adaptats a la combinació de
l’activitat laboral o estudiantil, presencial i virtual, pensant sobretot en
aquells joves i estudiants més vulnerables.

· Garantirem l’accés a la cultura de les persones joves ampliant l’edat
d’Escena 25 fins als 29 anys i creant bonus culturals pels joves amb
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baix poder adquisitiu perquè puguin accedir a espectacles culturals
catalans.

· Apostarem per l’existència d’un entreteniment en català per als
adolescents i joves en els mitjans de comunicació públics, plataformes
de contingut audiovisual sigui versió original, doblades o subtitulades, i
que siguin exemplars en l’ús del català.

· Crearem un parc d’habitatge públic de lloguer social destinat
específicament a joves a partir de l’impuls d’un Pla Nacional de
l’Habitatge que inclogui i avaluï la situació específica d’emancipació i
l’emergència residencial dels joves de Catalunya.

· Impulsarem una Renda de Suport a l’Emancipació (RSE), una prestació
econòmica que ajudi les persones joves amb poc poder adquisitiu a
pagar una part del preu del lloguer del seu habitatge.

· Elaborarem programes actius d’ocupació, com l’impuls necessari de la
Garantia Juvenil efectiva, que assegurin la continuïtat en el mercat de
treball i unes condicions laborals de qualitat, amb l’objectiu de millorar
l’ocupabilitat de les persones joves en entrar i establir-se al món laboral.

· Fomentarem un model de pràctiques remunerades i obligatòries, on
els criteris acadèmics i econòmics mínims estiguin unificats entre
universitats i facultats per donar les mateixes oportunitats a tots els
estudiants, i on es faci un seguiment per garantir que siguin pràctiques
realment formatives i generadores d’expertesa i no de desenvolupament
de tasques rutinàries.

· Crearem un programa específic per pal·liar el problema del suïcidi
juvenil, que doni suport integral en instituts i punts joves de forma
anònima tant presencial com digital per garantir un accés fàcil i segur
als professionals.

· Incidirem en programes específics de prevenció de violències sexuals
online i offline per a les persones joves, sense oblidar els programes de
prevenció a la infància.
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PROPOSTES JOVES TRANSVERSALS
MOBILITAT

· Impulsarem un model permanent de T-Estudiant per facilitar els
desplaçaments per motius educatius i ampliant l’edat de la T-Jove fins
als 29 anys per garantir una bona accessibilitat del transport públic a les
persones joves, especialment als estudiants, promovent descomptes
per regularitat i gran freqüència.
CULTURA i LLENGUA

· Garantirem l’accés a la cultura de les persones joves ampliant l’edat
d’Escena 25 fins als 29 anys i creant bonus culturals per als joves amb
baix poder adquisitiu perquè puguin accedir a espectacles culturals
catalans.

· Blindarem el català com a llengua vehicular en l’àmbit educatiu a tots els
nivells, sense excepció.

· Apostarem per l’existència d’un entreteniment en català per als
adolescents i joves en els mitjans de comunicació públics, plataformes
de contingut audiovisual, en versió original, doblades o subtitulades, i
que siguin exemplars en l’ús del català.

· Fomentarem la creació i l’emprenedoria cultural joves en l’àmbit
audiovisual i editorial que generin contingut cultural en català.
EMANCIPACIÓ i HABITATGE

· Potenciarem la Xarxa d’Emancipació Juvenil a través de les Oficines
Joves i replantejarem els punts d’informació juvenil perquè esdevinguin
un sistema orientat a l’assessorament, a l’acompanyament individualitzat
i a la gestió de tràmits per fer més efectiva l’emancipació juvenil i la
millora de l’ocupació de qualitat.

· Crearem un parc d’habitatge públic de lloguer social destinat
específicament a joves a partir de l’impuls d’un Pla Nacional de
l’Habitatge que inclogui i avaluï la situació específica d’emancipació
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i l’emergència residencial dels joves de Catalunya.

· Impulsarem una Renda de Suport a l’Emancipació (RSE), una prestació
econòmica que ajudi les persones joves amb poc poder adquisitiu a
pagar una part del preu del lloguer del seu habitatge.
EMPRENEDORIA i OCUPACIÓ

· Promourem una reducció fiscal a noves empreses impulsades per joves
per tal d’afavorir-ne la viabilitat en el curt termini i que repercuteixi,
el seu creixement, de forma social en un futur, quan assoleixi la seva
viabilitat econòmica, especialment en aquelles creades per joves i que
no disposen d’un capital extens per fer front a les grans despeses fiscals
que en aquests moments tenim establertes.

· Generarem un entorn òptim per afavorir el creixement de startups, reduint al mínim els tràmits burocràtics i generant una sinergia
necessària entre el teixit empresarial especialitzat en aquest sector i el
món universitari, o formatiu, que explori d’una manera més detallada la
creació d’idees en els joves per assessorar-los, formar-los i finançar-los
en els seus primers passos en la creació empresarial.

· Elaborarem programes actius d’ocupació, com l’impuls necessari de la
Garantia Juvenil efectiva, que assegurin la continuïtat en el mercat de
treball i unes condicions laborals de qualitat, amb l’objectiu de millorar
l’ocupabilitat de les persones joves en entrar i establir-se al món
laboral.

· Impulsarem bonificacions fiscals a empreses durant el primer any
després d’incorporar un treballador jove amb contractació laboral
indefinida.

· Desenvoluparem una estratègia territorial per generar oportunitats i
ocupació de qualitat als territoris rurals de Catalunya i fomentar el retorn
de les persones joves amb formació que hi vulguin tornar.

· Impulsarem un Programa de Garantia Juvenil efectiva seguint les
recomanacions europees, amb una administració més proactiva que
reforci i fomenti la col·laboració i cooperació entre tots els agents
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implicats per dur a terme des del disseny de les actuacions fins a
les campanyes de sensibilització, difusió i captació, especialment
del col·lectiu de joves en situació NOEF. Aquesta aliança, caldria ferla extensiva, a Catalunya, a tots els programes de polítiques actives
d’ocupació juvenil.

· Crearem Centres d’Intervenció i Atenció gGlobal (CIAG), presents arreu
del territori, per reunir, sempre que sigui possible, serveis d’ocupació i
serveis socials, aplicant una lògica integral de la vida de les persones,
adreçats a joves d’entre 16 i 30 anys, no necessàriament en situació
d’atur o que pateixin un greu problema, amb l’objectiu d’ajudar-los i
d’acompanyar-los fins que tinguin accés a un lloc de treball, formació o
un altre tipus d’activitat, segons les seves competències i inquietuds.
FORMACIÓ

· Impulsarem campus universitaris i de formació professional
territorialitzats enfocats al teixit empresarial i la realitat territorial de
cada ciutat i comarca per afavorir el vincle entre el món acadèmic i
l’empresarial.

· Exigirem que el Govern de Catalunya gestioni directament les beques
Erasmus i Erasmus+ pràctiques en coordinació amb les universitats
catalanes, i per incrementar-ne la quantitat i la dotació econòmica per
fer-les més accessibles a més estudiants i amb unes millors condicions.

· Promocionarem entre els joves els estudis de Formació Professional,
d’igual manera que es fa amb els universitaris, per reconèixer i
prestigiar la Formació Professional com una opció acadèmica més, que
coexisteixi en paral·lel amb el sistema universitari i sigui vista com un
estudi complementari i no pas una contraposició a la universitat, també
defugint dels estigmes de ser l’opció formativa d’aquells que no són
aptes per als estudis superiors.

· Seguirem impulsant els estudis d’FP Dual a totes les branques
educatives i laborals en coordinació amb els agents socials
(patronals i sindicats), atès que combina formació acadèmica i pràctica
in situ en empreses i és una oportunitat d’aprenentatge que permet
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conèixer de primera mà l’ofici i dóna experiència i valor afegit a
l’estudiant.

· Impulsarem la creació de la Cambra d’Oficis i Artesania de Catalunya
amb l’objectiu de prestigiar la formació professional d’oficis i generar
una formació d’alt valor competitiu i d’expertesa.

· Fomentarem un model de pràctiques remunerades i obligatòries,
on els criteris acadèmics i econòmics mínims estiguin unificats
entre universitats i facultats, per donar les mateixes oportunitats a
tots els estudiants, i on es faci un seguiment per garantir que siguin
pràctiques realment formatives i generadores d’expertesa i no de
desenvolupament de tasques rutinàries.

· Augmentarem el finançament de les universitats. És especialment
problemàtic l’estat actual dels canvis. En aquest sentit, s’ha d’impulsar
un programa específic destinat a la millora dels campus i, especialment,
fer una forta inversió en tecnologies de la informació.

· Potenciarem la finestreta única de tramitació de beques i ajuts de
l’AGAUR, per facilitar els tràmits i facilitar-ne les gestions.

· Crearem un nou Pla per convertir campus i centres universitaris en
campus verds impulsant espais a l’aire lliure i la instal·lació de panells
solars i calderes de biomassa.
SALUT

· Reforçarem les condicions laborals dels interns residents en totes les
seves especialitats i doctorands en Salut incrementant la seva retribució
i reduint jornades extenuants, amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de talent i
la precarietat laboral juvenil del sector sanitari.

· Impulsarem programes efectius d’educació sexual i reproductiva a
escoles i instituts per promoure coneixements i conscienciació real.

· Engegarem un programa específic a nivell de l’educació primària i
secundària sobre “Joves, Salut i Ciència” per formar des de la base
en la consciència ciutadana sobre la Salut, el sistema públic de salut i
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l’impacte de la investigació en el nostre dia a dia.

· Promourem un programa jove de conscienciació sobre salut a través
d’una app connectada a les principals xarxes socials i fomentarem
l’actual “La meva salut” amb nous serveis per avançar cap a un sistema
sanitari digitalitzat on:
·

Els joves puguin tenir accés a informació sobre hàbits

saludables, problemes de les addiccions i suport de professionals
mèdics (via xat).
·

Hi hagi un sistema de microrecompenses en forma de

descomptes en oci, cultura i transport públic per a aquells joves
que promouen bons hàbits en salut.
·

Es pugui accedir o reservar cita de forma anònima i segura en

les visites mèdiques (presencials o virtuals).
·

S’instauri la figura de l’assessor jove en salut als CAP de

Catalunya.

· Crearem un programa específic per pal·liar el problema del suïcidi
juvenil que doni suport integral en instituts i punts joves de forma
anònima tant presencial com digital per garantir un accés fàcil i segur
als professionals.
IGUALTAT i DRETS SOCIALS ENTRE ELS JOVES

· Elaborarem un pla de regulació dels drets digitals (en particular dels
adolescents) incidint en casos de ciberassetjament, incitació a l’odi,
discursos que promouen trastorns alimentaris, etc., i assignarem poder
sancionador en aquesta matèria al Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC).

· Incentivarem la territorialització de centres especialitzats d’informació i
atenció a persones víctimes de LGTBIfòbia.

· Disposarem de programes d’ocupació activa a joves amb discapacitat o
diversitat funcional.
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· Incidirem en programes específics de prevenció de violències sexuals
online i offline per a les persones joves, sense oblidar els programes de
prevenció a la infància.

· Potenciarem la creació d’Oficines d’Atenció a les Violències de gènere
als municipis i les aproximarem als joves.

· Promocionarem i potenciarem el capital humà femení en el sector TIC
per minimitzar l’impacte que té sobre l’ocupació juvenil, especialment
de les dones.
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ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTS
L’activitat física i l’esport com a pilar de l’Estat de Benestar català
Des de Junts per Catalunya volem consolidar el model esportiu català com
un dels nostres signes d’identitat, que ens posicioni com a país esportiu de
referència a Europa i al món, convertint l’activitat física i l’esport en un dels
pilars de l’Estat del Benestar català a partir de dos grans eixos de treball: la
construcció d’una societat saludable i la consolidació de Catalunya com una
potència esportiva a nivell internacional. Eixos de treball que desenvoluparem
a la catalana manera: consolidant l’aliança publicoprivada entre el Govern i el
teixit esportiu del país i partint del consens aconseguit amb el Pacte Nacional
per l’activitat física i l’esport de 2017.

Sector públic i de les polítiques públiques en matèria d’activitat física i esport
Catalunya és un país esportiu de referència. Des de Junts per Catalunya volem
consolidar el model esportiu català com un dels nostres signes d’identitat,
que ens posicioni a Europa i al món convertint l’activitat física i l’esport en un
dels pilars de l’Estat del Benestar català. Per fer-ho, desenvoluparem el Pacte
Nacional de l’esport i l’activitat física de Catalunya i impulsarem les següents
mesures en el camp de les polítiques públiques en matèria d’activitat física i
esport:

· Crearem un àmbit institucional específic d’Esport i Activitat Física en
el Govern de la Generalitat, per donar-hi la rellevància, importància i
visibilització política que el sector mereix.

· Assumirem el compromís polític que garanteixi aconseguir un grau de
finançament estable que tingui per horitzó arribar al 2% del pressupost
de la Generalitat en les polítiques esportives.

· Impulsarem canvis legislatius que proporcionin més agilitat en el
desenvolupament de les polítiques esportives de la mà del sector
esportiu del país per contribuir a la modernització, simplificació,
digitalització i sostenibilitat del sistema esportiu català.

159

· Impulsarem iniciatives legislatives al Parlament de Catalunya per obtenir
més recursos per al desenvolupament de les polítiques esportives,
entre d’altres a través de l’afectació de taxes, de polítiques fiscals i de
mecenatge.

· Treballarem per una millor coordinació de totes les administracions
públiques per optimitzar la definició, planificació i execució de les
polítiques esportives, especialment dels ajuntaments i consells
comarcals, tenint com una de les prioritats la renovació del parc
d’equipaments esportius del país.

Sector d’esport i ciutadania: l’activitat física i l’esport com a eina de promoció
de la salut, de la igualtat de gènere i de lluita contra la discriminació
Tenim com a objectiu de país la construcció d’una societat saludable en què la
pràctica de l’activitat física esdevingui un hàbit diari i durant totes les etapes
la vida de les persones. L’accés a la pràctica d’activitat física com un dret
universal per a tots els ciutadans de Catalunya ens permetrà, també, fer front a
un dels reptes més importants de la humanitat: la lluita contra el sedentarisme.

· Establirem l’activitat física i l’esport com a servei essencial amb la
voluntat d’universalitzar la pràctica de l’activitat física al conjunt de la
població, perquè esdevingui un dret de tots els ciutadans de Catalunya,
sumant esforços amb ajuntaments i entitats esportives com clubs i
consells esportius.

· Promocionarem els professionals de l’activitat física, l’educació física i
l’esport en la seva inserció en el mercat laboral, reforçant el seu rol en
el desenvolupament d’una societat saludable de manera transversal
i en especial conjunció amb els àmbits de salut, benestar i educació
per assolir el compliment de les recomanacions de l’OMS de pràctica
d’activitat física diària.

· Potenciarem la importància de la pràctica d’activitat física i esport
com a element essencial per a la lluita contra la COVID-19, així com la
universalització de la recepta esportiva en el Sistema Català de Salut.
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· Reforçarem els programes d’esport i activitat física com a elements
de lluita contra la discriminació de la dona a la societat, potenciant la
igualtat de gènere tant en la pràctica esportiva com en les estructures
directives de les organitzacions esportives.

· Potenciarem el reconeixement i la visibilització de l’esport femení català
i treballarem per avançar cap a l’equiparació salarial per dignificar les
condicions de les jugadores que s’hi dediquen professionalment.

· Destinarem més recursos als programes de promoció de l’activitat física
i l’esport com a eina d’integració social, i als programes per garantir
l’accés a la pràctica d’activitat física per a tots els ciutadans, siguin
quines siguin les seves capacitats.

· L’activitat física és una eina indispensable per al desenvolupament i
la integració social, el treball d’hàbits saludables i els valors. Des de
Junts prestarem una especial atenció a la integració de les persones
vulnerables amb risc d’exclusió social, discapacitat o diversitat
funcional, nouvinguts, presons, etc.

Sector de l’esport en edat escolar, a la universitat i en el conjunt de les etapes
del sistema educatiu

· Reforçarem l’aliança entre la Generalitat de Catalunya i els consells
esportius per aconseguir la pràctica d’esport i activitat física en edat
escolar arreu de les comarques.

· Treballarem amb el Departament d’Educació i la Secretaria d’Universitats
per implantar una hora d’educació física diària a totes les franges del
sistema educatiu, tant obligatori com postobligatori.

· Desplegarem de la mà del sector els plans estratègics de l’esport
escolar i universitari de Catalunya.

· Convertirem l’INEFC en la Universitat de l’Esport de Catalunya,
desenvoluparem el Centre INEFC Pirineus a la Seu d’Urgell i millorarem
les instal·lacions existents als centres de Montjuïc i Lleida amb la

161

construcció de nous equipaments esportius i residencials, i atendrem
les necessitats del professorat i personal d’administració i serveis (PAS).

· Potenciarem la pràctica d’esport a les universitats, consolidant els
Campionats de Catalunya Universitaris, dotant de personalitat jurídica
pròpia i d´estabilitat pressupostària l’Esport Català Universitari (ECU).

Sector de l’esport federat i del rendiment esportiu
Catalunya és un país de campiones i campions. Des de Junts treballarem per
la consolidació de Catalunya com una potència esportiva a nivell internacional
dotant el nostre teixit esportiu federatiu de millors eines i més recursos
per ajudar-lo a desenvolupar millor la promoció esportiva i la competició i
augmentar els nostres èxits esportius a nivell internacional.

· Reforçarem l’aliança entre la Generalitat de Catalunya i les federacions
esportives per dotar-les de millors eines i més recursos per millorar la
promoció i la competició esportiva a Catalunya

· Reforçarem el paper dels clubs esportius com l’element central del
sistema esportiu català dotant-los de més recursos per desenvolupar les
seves funcions esportives, associatives i de cohesió de la nostra societat

· Impulsarem canvis en la legislació esportiva per afavorir la digitalització
i un millor finançament de les entitats esportives de Catalunya, que
inclogui, entre d’altres, els drets televisius, l’afectació de taxes, el
patrocini i el mecenatge.

· Consolidarem el model de tecnificació i alt rendiment esportiu apostant
per enfortir i ampliar la xarxa de centres de tecnificació esportiva del
país. Potenciarem el CAR de Sant Cugat com a centre de referència del
rendiment esportiu a Catalunya i al món actualitzant-ne les instal·lacions.

· Posarem l’esportista al centre de les polítiques de tecnificació i
rendiment esportiu de la Generalitat, consolidant la carrera dual i
l’acompanyament integral de l’administració esportiva en tota la seva
carrera, també quan finalitzi la seva etapa de competició.
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Sector de l’esport i l’activitat física com a motor econòmic
Amb un 2,1% del PIB de Catalunya, l’esport i l’activitat física són avui un dels
principals motors econòmics del país. Teixit esportiu associatiu, empreses i
indústria esportiva conformen una potent xarxa de creació de riquesa i llocs de
treball que cal ajudar i consolidar tant en clau de dinamització econòmica com
també de promoció de la salut en el conjunt de la població.

· Coordinarem el sector empresarial i industrial esportiu amb
l’administració esportiva de la Generalitat com un dels sectors
essencials en la planificació i el desenvolupament de polítiques
públiques esportives i reforç de les relacions amb les diferents
associacions, clústers i organitzacions esportives empresarials i
industrials del país.

· Impulsarem iniciatives legislatives tant al Parlament de Catalunya com al
Congrés dels Diputats per millorar la fiscalitat i la política impositiva de
l’empresa esportiva.

· Determinarem i desenvoluparem de manera conjunta amb el sector un
pla estratègic de la indústria esportiva de Catalunya.

· Potenciarem el paper de l’esport com a motor de promoció econòmica
del territori, especialment als territoris rurals i de muntanya com una de
les eines de lluita contra el despoblament.

· Potenciarem, de la mà del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física
i l’Esport de Catalunya (COPLEFC) i l’Escola Catalana de l’Esport, el
conjunt de l’oferta de formació esportiva amb l’objectiu de disposar dels
millors professionals de l’esport per al mercat de treball i per al foment
de l’emprenedoria i la creació de teixit empresarial esportiu a Catalunya.

Sector de la projecció internacional de Catalunya a través de l’esport
Especialment des de la celebració dels Jocs de Barcelona ’92, Catalunya ha
esdevingut un país esportiu de referència internacional. L’esport contribueix a
la projecció de Catalunya tant per la participació dels nostres esportistes en
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competicions internacionals com per l’organització de grans esdeveniments
al Principat, una projecció internacional que hem d’amplificar assolint poder
competir amb veu pròpia de manera oficial i acollint esdeveniments globals de
primer nivell al nostre país.

· Desenvoluparem, conjuntament amb el sector i amb el món local, un
pla estratègic de grans esdeveniment esportius internacionals a ser
organitzats a Catalunya en la propera dècada així com del Pla Estratègic
del Turisme Esportiu de Catalunya.

· Consolidarem els grans equipaments esportius del país, com el Circuit
de Catalunya, com a elements d’atracció d’esdeveniments esportius
internacionals.

· Formalitzarem davant del Comitè Olímpic Internacional la candidatura
Pirineus – Barcelona per organitzar els Jocs Olímpics, Paralímpics i
Special Olympics d’Hivern de l’any 2030.

· Consolidarem el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat com
un centre de rendiment esportiu de referència també en els esports
d’hivern.

· Impulsarem totes les iniciatives necessàries per al reconeixement oficial
de les seleccions esportives catalanes i del Comitè Olímpic Català.
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DIVERSITAT RELIGIOSA
Catalunya és un país plural i divers, sempre defensor dels drets i les llibertats,
i en això rau també part del seu prestigi. El fet religiós ha de ser vist com un
element d’integració social, reconèixer l’aportació positiva que socialment fan
les comunitats religioses, i fomentar el diàleg i la convivència entre les diferents
confessions. Tota la intervenció de l’Administració en aquest àmbit s’ha de
fomentar en el respecte i la garantia del dret a la llibertat religiosa, tal com
queda recollida en els tractats internacionals com a dret individual amb una
projecció pública i comunitària.
La salvaguarda del dret a la llibertat religiosa ha de garantir, juntament amb
el diàleg i l’entesa en la convivència entre les diferents comunitats religioses,
el lliure desenvolupament espiritual de les persones i, alhora, assegurar
l’erradicació del fonamentalisme, la violència, la intolerància. Ens cal treballar
plegats, cooperar institucions públiques i confessions religioses, des de
l’amistat, la trobada i el diàleg, per construir un país just i inclusiu, solidari,
acollidor i lliure. Per això, des del Parlament i la Generalitat de Catalunya
apostarem decididament per impulsar la gestió de la diversitat religiosa.
Catalunya és un país multireligiós, multicultural, multiètnic i multilingüístic, però
el nostre objectiu és passar d’aquest prefix multi al prefix inter. En el primer no
hi ha interacció, cada univers té el seu món, els seus valors, les seves creences.
Però nosaltres volem ser una societat inter que desenvolupa projectes per
facilitar la trobada, la correlació entre persones i entre comunitats.
El nostre model, el model que tenim per a Catalunya, és el de la interrelació,
que fa possible la cohesió social i evita l’ús de la religió com un element
d’enfrontament.
Per assolir aquest objectiu, hem de ser també un país que ofereixi uns serveis
públics preparats per atendre tothom igual i d’acord amb les seves creences,
sense discriminacions, amb equitat, i amb el respecte que mereix cada
confessió religiosa.

· Enfortirem la relació i el diàleg de les institucions públiques catalanes
(Parlament i Govern) amb totes les comunitats religioses presents a
Catalunya.
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· Constituirem al Parlament de Catalunya una Comissió per a la Diversitat
i la Llibertat Religiosa, amb representants de totes les comunitats
d’acord amb la seva presència al territori, la representativitat i
l’arrelament històric.

· Amb l’assessorament de les confessions s’elaborarà un pla de treball
quadriennal que fixarà les prioritats en l’àmbit dels afers religiosos.

· Continuarem millorant, a tot el territori, la col·laboració, l’assessorament
i l’ajuda pel que fa a les confessions religioses.

· Actuarem proactivament per afavorir la relació de les confessions
religioses i el teixit veïnal dels pobles i les ciutats del país com a
element transversal de l’acció de Govern.

· Mantindrem i actualitzarem el cens dels locals de culte de les diferents
confessions religioses i es promourà l’estudi de la realitat i la diversitat
religiosa al nostre país per gestionar-la amb dades reals.

· Promourem el coneixement del fet religiós dels empleats públics per
donar el millor servei a les comunitats religioses i atendre totes les
sensibilitats religioses existents al país.

· Donarem suport per adequar locals destinats a centre de culte, per
garantir-ne la seguretat i l’accessibilitat.

· Emprendrem les accions necessàries per adequar els cementiris
a la diversitat religiosa present al país, en coordinació amb els ens
municipals competents.
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ECONOMIA
DINÀMICA I
PRÒSPERA EN
TRANSICIÓ

ECONOMIA DINÀMICA I PRÒSPERA EN TRANSICIÓ
· Empresa i teixit productiu
· Espoli fiscal
· Economia i fiscalitat
· Polítiques digitals: la innovació digital com a motor d’una nova
economia

· Sector primari: agricultura, ramaderia, pesca i alimentació
· Plena ocupació i de qualitat

Des de Junts per Catalunya tenim clar que Catalunya té potencial per esdevenir
un país modern i avançat al sud d’Europa, similar a estats com Dinamarca,
Àustria, els Països Baixos o Finlàndia. Si volem competir amb aquests països,
hem de fer allò que ells han sabut fer: apostar per l’economia del coneixement.
El Govern de Junts serà un govern de transició cap a la societat del
coneixement.
La societat del coneixement és la que ens durà en pocs anys a una economia
de més valor afegit i, per tant, millors salaris, pensions i serveis socials. El
veritable salt endavant, el farem quan ens convertim en un estat independent
perquè podrem fer totes les polítiques enfocades en aquesta línia. Mentre
seguim a l’Estat espanyol, ens serà difícil avançar, però tenim l’obligació de ferho, per no quedar-nos enrere i per plantejar ja, ara, els reptes que ens arribaran
segur els pròxims temps.
La societat del coneixement que visualitzem passa per una aposta clara i
decidida per la R+D+I, l’impuls a la ciència i les tecnologies digitals intel·ligents,
i per fer-les compatibles amb la promoció del talent i l’emprenedoria del teixit
empresarial català, format principalment per pimes i autònoms, mitjançant
una planificació molt intensa de la transferència tecnològica entre universitats,
centres de recerca i sector privat. El paper de la dona i la promoció de la paritat
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en el món empresarial en càrrecs de màxima responsabilitat és clau, ja que és
on tenim més potencial de talent desaprofitat a casa nostra.
Els fons europeus del Next Generation EU ens ofereixen, ara, una oportunitat
única que hem de saber aprofitar per captar el màxim de recursos cap a
Catalunya, que sempre ha estat a l’avantguarda del sud d’Europa en captació
de projectes europeus i de lideratge tecnològic.
La forma de transitar cap a aquesta nova societat del coneixement requereix
l’impuls del Govern i la col·laboració de totes les administracions, de les
universitats, centres tecnològics, però també del sector privat i de les entitats
publicoprivades. Per això cal que el lideratge del Govern sigui clar, determinat,
intensiu i amb el màxim de recursos potencials per fer-lo possible.
És evident que mentre no siguem Estat i mantinguem un dèficit fiscal proper
al 8% del PIB serà difícil comptar amb gaire més recursos. Si volem posar la
transició a la societat del coneixement com un dels eixos principals per millorar
el valor afegit, la qualitat de l’ocupació i, en definitiva, la recaptació d’impostos
i el consegüent Estat del Benestar, cal destinar-hi partides superiors a les
actuals. Actualment, el pressupost destinat a R+D+I suposa l’1,52% del PIB.
Hem de tendir cap al 2,22% de la UEM, és a dir, cal augmentar la despesa en
1.618M€ (+46%), tot i que l’objectiu, quan siguem un Estat, és que arribem al 3%,
un percentatge com el dels Estats més desenvolupats i que significa doblar
pràcticament el volum actual (+3.420M€).
El sector privat és clau ja que és un dels destinataris principals d’aquesta
transició: tant la indústria com el comerç, el turisme, el sector primari, el
sector logístic o la construcció han de veure progressivament incrementada
la seva competitivitat a escala global i, per tant, també la millora del valor
afegit i el creixement en mercats internacionals, així com indirectament la
millora de l’ocupació tant en qualitat com en quantitat, fins a arribar a la plena
ocupació que tenen tots els estats petits que han apostat per la societat del
coneixement.
El paper del pressupost públic i de la fiscalitat també són claus per poder fer
aquesta transició i, per tant, plantegem que d’una forma clara i transparent la
Generalitat faci dos pressupostos, el de la comunitat autònoma que som ara
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i el de l’Estat independent que volem ser, per explicar com aquest diferencial
ens podria permetre accelerar de forma clara la transició cap a la societat
del coneixement, tant incrementant partides pressupostàries directes, que
permetria l’increment de l’ocupació d’investigadors, com reduint la fiscalitat en
qüestions clau com la Llei de la Ciència o la Llei del Mecenatge, o les polítiques
de desgravació per reinversió que proposem, però que fins que no siguem un
Estat difícilment podrem aprovar.
Mentre no assolim el nou Estat, no ens volem quedar plegats de mans i
buscarem totes les fonts de finançament extern possibles per començar a
caminar de forma decidida cap a la nova societat del coneixement catalana. En
aquest sentit, tenir un projecte de futur clar i ambiciós és fonamental. Estem
segurs que demostrarà que Catalunya és un dels territoris europeus amb més
potencial de creixement a mitjà termini a Europa.
Per assolir una societat del coneixement i una economia pròspera, és
fonamental, també, treballar per la plena ocupació i de qualitat. Des de Junts
per Catalunya tenim clar que el nostre país pot esdevenir en pocs anys una
societat de plena ocupació, com de fet tenen molts estats de la UE. Catalunya
té un PIB per càpita un 12% superior a la mitjana europea, però forma part de
l’Estat d’Europa que té més atur, superior ja al de Grècia, mentre que la meitat
de països es troben per sota del 7%, objectiu assumible per assolir els pròxims 5
anys.
Sobta que durant els anys 2018 i 2019 l’enquesta de la Cambra de Comerç hagi
reflectit que una de cada quatre empreses no podia créixer per manca de
personal qualificat, i que un 79% d’empreses afirmessin que tenen dificultats
per trobar personal qualificat.
És obvi doncs que superar la situació d’atur i reduir-lo significativament
passa per adequar l’oferta de perfils de treball a la demanda real del mercat
de treball. Per això cal convertir el SOC en un autèntic servei de millora de
l’ocupació, i especialment per al sector jove, on després de la COVID-19 l’atur ja
és gairebé del 41%.
La formació és clau per millorar la qualitat del mercat laboral i implica
transformar el sistema educatiu en un sistema de qualitat, inclusiu i clarament
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equitatiu, que combati la segregació i el fracàs escolar i que universalitzi
l’accés des de l’etapa 0-3 anys, amb una visió integral 360° i innovadora.
Estarem molt atents als nous reptes del segle XXI, que requereixen un
sistema de formació contínua al llarg de tota la vida laboral, que integri
noves demandes del mercat laboral cada cop més canviant i que fomenti la
cooperació entre la iniciativa pública i la social.
Potenciarem la formació professional per situar-la com un itinerari formatiu
principal seguint el model dels països europeus, millorant la connexió amb el
món empresarial per cobrir les demandes reals, mitjançant un fort impuls a l’FP
dual amb contracte laboral i amb la figura del dinamitzador de la formació dual
per a les pimes. La creació de centres de formació d’excel·lència, com el de
l’Automoció a Martorell, són clau per millorar significativament la capacitació
dels alumnes en especialitats tècniques.
El marc regulador del mercat laboral té limitacions que mirarem de combatre
mentre no siguem un Estat independent i, per tant, intentarem influir per
millorar-lo. Hem de preparar-lo ja per quan tinguem una república efectiva, la
que ens donarà el màxim de competències per gestionar temes tan importants
com la gestió dels ERTO, o modificar el SMI, que ara situem en un mínim de
1.200 € però que volem anar incrementant cap als 1.500 € tan bon punt millori
la generació de valor afegit de la nostra economia: és un import similar a estats
europeus amb generació de riquesa semblant a la nostra, però que no pateixen
un dèficit fiscal proper al 8% de forma sostinguda en el temps.
En una república catalana també podrem destinar molts més recursos a la
formació, com fan els països avançats, i treballarem per passar d’un pressupost
del 3,7% de l’actual PIB al 6% (objectiu ja establert a la LEC 2009), situació
que permetria millorar les infraestructures educatives, eliminar els mòduls
prefabricats, assegurar la gratuïtat a l’ensenyament obligatori i a les activitats
escolars complementàries.
Assolir la plena ocupació amb treball de qualitat és un objectiu de país. Cal
assegurar el dret de tothom a tenir un treball digne i ben remunerat, i cal també
aconseguir la paritat a les empreses, l’eliminació de la bretxa salarial, fomentar
l’economia social, el cooperativisme i el suport al tercer sector.
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EMPRESA I TEIXIT PRODUCTIU
La indústria és la base de la nostra economia. Som una regió industrial de
pimes i la tecnologia hi és cada cop més present. Catalunya ha de mantenir i
potenciar el seu teixit productiu perquè les economies industrials són sinònim
de competitivitat internacional, d’innovació, de gran diversitat sectorial. Estan
obertes a l’exterior, són més productives i generen una ocupació més estable
i de més qualitat, elements que ens permetran esdevenir una de les regions
industrials europees de referència a nivell internacional.
El comerç és present i és futur, és vertebrador dels pobles i les ciutats de
Catalunya per la seva aportació a l’economia i a una societat més viva, més justa
i sostenible. Volem un model comercial equilibrat, competitiu i responsable.
També volem posicionar Catalunya com una de les millors destinacions
turístiques del món i consolidar-la com una de les principals destinacions
de la Mediterrània, tot aplicant una estratègia de creixement responsable
i sostenible, basat en polítiques que n’afavoreixin la desconcentració, la
desestacionalització, la diversificació i al mateix temps l’augment de la
despesa.
Tot això requereix de forma necessària i urgent un nou model energètic, que es
detalla a l’apartat “Cohesió territorial i medi ambient”, amb un sector centrat en
la ciutadania i orientat al seu servei i una protecció efectiva del consumidor.

INDÚSTRIA
Catalunya, amb una economia basada en la indústria, i aquesta fonamentada
en pimes on la tecnologia hi és cada cop més present, necessita fomentar
el teixit productiu per garantir la competitivitat internacional, la innovació,
la diversitat productiva per generar ocupació de qualitat i progrés
socioeconòmic. Catalunya, com les societats del nostre entorn, s’enfronta
a desafiaments com la globalització, els avenços tecnològics, el canvi de
model industrial, la sostenibilitat i, darrerament, la quarta revolució industrial,
la digitalització, la Indústria 4.0 i l’impacte econòmic de la COVID-19. I és que
a Catalunya la industria suposa prop del 20% del PIB, per sobre de la majoria
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d’estats europeus, però lluny d’Alemanya, on suposa el 25%. És per això que
cal potenciar el creixement del pes industrial, però sobretot cal impulsar la
industria de valor afegit, mediambientalment sostenible, exportadora i sobretot
del segment tecnològic mitjà i alt.
El que va començar com una emergència sanitària causada per la COVID-19,
ràpidament es va traduir en una aturada de l’activitat econòmica i va començar
a causar estralls en les economies europees. És necessari, doncs, aprofitar els
fons europeus Next Generation EU, que juntament amb un nou Pacte Nacional
per a la Indústria, permetran rellançar l’economia catalana amb vocació
industrial, augmentar el pes de la indústria en l’estructura econòmica de
Catalunya i impulsar la transformació del model industrial del país.

· Donarem a Catalunya una veu pròpia en la reconstrucció de l’Europa
postCOVID-19 mitjançant la gestió dels fons europeus Next Generation
EU, identificant projectes transformadors en els àmbits de la
innovació, la digitalització, la sostenibilitat; la captació d’inversions; la
internacionalització, les start-ups i el finançament, i amb la participació
de la petita i mitjana empresa en aquests fons.

· Desenvoluparem la Llei de facilitació de l’activitat econòmica. La Llei
beneficiarà 826.000 empreses i autònoms i suposarà un estalvi de més
de 38M€ als agents econòmics.

· Farem un Pla Integral d’Avaluació de Competitivitat de les Pimes, que
estudiï i impulsi les reformes i millores necessàries (fiscals, laborals,
mercantils) per afavorir-ne la competitivitat i per posar a la seva
disposició instruments eficients de capitalització i de finançament per
facilitar el creixement i l’activitat empresarial, i per aconseguir també la
simplificació i l’adaptació de les normatives.

· Impulsarem una política de reindustrialització orientada segons
l’estratègia RIS3CAT, actualitzada al període 2021-2027, ajustant les
necessitats de cada sector d’acord amb les seves propostes i peticions
específiques. Amb aquesta finalitat, cal crear les meses d’interlocució
sectorial corresponent, tantes com sectors RIS3CAT s’estableixin, i
posant-hi en valor la necessària aportació i capacitat de cada territori,
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tot redistribuint de forma equilibrada el progrés econòmic i l’ocupació.

· Complementàriament, impulsarem una política per a la
reindustrialització territorial de Catalunya que permeti el
desenvolupament de zones industrials i logístiques estratègiques pel
país, concretant avantatges fiscals i programes de cofinançament públic
a certes zones per incentivar la inversió. Cal establir l’obligatorietat
d’introduir un criteri de valoració dins de les convocatòries d’ajut de
la Generalitat que afavoreixi de forma clara els projectes a certes
localitzacions, per fomentar la cohesió territorial.

· Durem a terme programes d’ajudes en el finançament, en la transició i
en la reconversió del sector industrial en situacions de crisi provocada
o agreujada per la COVID-19. Això significa reforçar i ampliar el fons
d’ajuts directes a les pimes. L’objectiu és ajudar les petites i mitjanes
empreses a mantenir l’activitat i l’ocupació amb ajudes directes, fàcils
de tramitar i que tinguin en compte l’evolució de la situació del teixit
empresarial durant els dos propers anys.

· Impulsarem els préstecs participatius per a la reactivació econòmica de
la indústria a través de l’empresa pública AVANÇSA que, com a societat
pública de participacions industrials, promourà la creació d’un gran fons
de préstecs participatius, que amb el seu efecte multiplicador generi
l’atracció d’altres vehicles inversors que comparteixin la mateixa finalitat.

· Obrirem una línia d’ajuts per a la captació d’inversions empresarials de
gran impacte. Serà un programa d’ajuts dotat de suficients recursos que
permetin fer captació proactiva de projectes d’inversió d’alt impacte
i promoure noves inversions per part de les empreses ja establertes
a Catalunya; atreure projectes d’inversió greenfield estratègics per
a Catalunya, així com noves inversions per part de les empreses ja
establertes i projectes de relocalització industrial d’empreses catalanes.

· Revisarem i actualitzarem el marc normatiu català en l’àmbit de la
seguretat industrial, derivat de la Llei 9/2014 i de la Directiva 2012/18
de la UE, anomenada Seveso III, corresponent al sector químic i la seva
cadena de valor.
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· Consolidarem Catalunya com a hub logístic del sud d’Europa: la
logística és un sector estratègic i determinant per a la connexió i
projecció internacional de Catalunya. Per això, també, reclamarem de
forma absolutament prioritària el desplegament de les infraestructures
viàries i ferroviàries imprescindibles per al seu creixement, començant
pel compliment dels compromisos adquirits per l’Estat espanyol i
beneïts per la Unió Europea en relació amb el Corredor Mediterrani.

· Impulsarem els programes Proacció 4.0 i Green/sostenible, d’una banda
per donar suport a projectes de transformació tecnològica dels sectors
industrials i de serveis a la indústria, sobre la base de la implantació de
tecnologies i equips 4.0 i, per l’altra banda, per garantir la sostenibilitat
dels sectors industrials i de serveis, sobre la base de la implantació de
noves tecnologies i models de negoci.

· Impulsarem el desenvolupament del sector de les enginyeries
per a la sostenibilitat, especialitzades en l’eficiència energètica, la
microgeneració, l’autoproducció renovable i la transformació sostenible
de les activitats industrials i econòmiques en general, de cara a afrontar
la transició energètica de Catalunya.

· Establirem un protocol de venda d’unitats industrials productives amb
l’objectiu de mantenir i reforçar el teixit industrial, per garantir-ne la
continuïtat (total o parcial), de l’activitat i dels llocs de treball. D’aquesta
manera es cerca l’anticipació, la millora de la informació de l’empresa i la
identificació dels potencials interessats.

· Crearem un mecanisme de tramitació urbanística d’urgència per a
projectes d’implantació o transformació industrial que siguin d’interès
general i facilitin inversions estratègiques i utilitzarem les directives
europees en matèria ambiental per facilitar els plans de reconversió i
transformació de les indústries madures ja existents.

· Reimpulsarem el sector de l’automoció català acompanyant-lo en la
seva evolució estratègica cap a l’electromobilitat i el vehicle connectat,
amb una perspectiva àmplia i completa: fabricants d’automòbils;
proveïdors de components i tecnologies; fabricants de bateries;
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fabricants d’equips de recàrrega; noves titulacions universitàries i FP;
requalificació professional dels seus treballadors; etc.

· Complementàriament, desplegarem el Pla Auto, que consisteix en
tot un conjunt de mesures per impulsar el sector de l’automoció i la
mobilitat, ja que es tracta d’un àmbit de gran importància industrial
afectat per canvis vinculats a la descarbonització, la digitalització,
els nous serveis de mobilitat i la irrupció de nous agents. Estarà
focalitzat a donar suport a la reorientació de negoci a empreses del
sector de la mobilitat i l’automoció, amb ajudes a tasques d’estudi de
mercat, reflexió estratègica, prospecció de mercats, consultoria de
desenvolupament de negoci i ajudes a la implementació del pla de
negoci.

· Crearem un consorci industrial privat català per a la fabricació d’un
nou vehicle e-Urban, utilitari elèctric d’ús urbà, a partir de les capacitats
del variat, ric i competitiu teixit industrial del sector de l’automoció de
Catalunya, juntament amb el Clúster de l’Automoció.

· Posarem en funcionament el Centre de Formació Professional de
l’Automoció de Martorell (CFPA). El talent i l’ocupació són patrimoni
estratègic de Catalunya. Ens cal un nou paradigma econòmic i social
que situï les empreses en l’eix central d’una nova formació d’alt
contingut tecnològic i que doni resposta a les seves necessitats
d’ocupació i al desenvolupament competitiu del país, incorporant la
tecnologia de les empreses i buscant la cooperació entre administració
i centres productius. El CFPA ha de ser, doncs, el model a seguir en la
resta de sectors.

· Continuarem sent referents en el foment de l’emprenedoria i les
empreses emergents (start-ups), especialment les de base tecnològica
per tal que el sector productiu evolucioni progressivament cap a
activitats d’alt valor afegit.

· Crearem l’Observatori del Sector Químic i Farmacèutic de Catalunya,
com un dels sectors estratègics RIS3CAT i com a derivada de la mesa
sectorial corresponent. Catalunya, una de les principals regions
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industrials de la UE, compta amb aquesta industria de capçalera
com una de les joies d’activitat més preuades a conservar, cuidar
i desenvolupar, sempre en un context de progressiva millora de la
seguretat i sostenibilitat del sector.

· Dissenyarem i impulsarem, conjuntament amb els sectors empresarials
corresponents, un pla de desenvolupament industrial que possibiliti
l’aprofitament de la fusta i la massa forestal de Catalunya, més enllà
dels seus usos tradicionals, tal com es fa als països escandinaus i
altres regions europees, de manera que permeti l’ús racional d’aquest
recurs i, alhora, la conservació de la massa boscosa i el medi natural
del país, i que es posi en valor el material dels boscos catalans d’alta
qualitat, que fins ara no és utilitzat, i potenciar les exportacions a través
de les infraestructures logístiques de Catalunya (ex: port de Palamós).
Es comptarà amb la implicació del Centre de Tecnologia Forestal de
Catalunya de Solsona i de l’Institut Català del Suro de Palafrugell.

· Consolidarem EURECAT i el model d’innovació i transferència
tecnològica que representa per a les pimes. Cal consolidar i fer créixer
el model EURECAT per tal que segueixi ajudant més empreses a fer
R+D+i, com en aquests darrers anys, en què ha doblat el nombre de
contractes i clients i ha traccionat el sistema d’innovació català segons
el model d’aquells països europeus que en són referent: TNO als Països
Baixos o Fraunhofer a Alemanya.

COMERÇ
El component vertebrador del comerç per als pobles i les ciutats del país
es tradueix en la seva aportació en la construcció d’una economia i societat
més viva, justa i sostenible. Volem un comerç amb professionals adaptats als
hàbits relacionals de les persones i amb empreses responsables, properes
i internacionals posant de relleu un model comercial equilibrat, competitiu
i responsable. Actualment, el comerç mundial viu una transformació total a
causa de les grans plataformes de venda telemàtica. És per això que cal ser al
costat dels nostres comerciants i ajudar-los a ser competitius davant els nous
reptes globals en aquest sector.
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· Desplegarem les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) arreu de
Catalunya per promoure la professionalització del teixit associatiu del
comerç català i la reactivació del comerç de proximitat i de barri dels
nuclis històrics dels pobles i les comarques de Catalunya.

· Posarem en marxa noves línies de finançament per a les empreses
comercials per reforçar aquest pilar de l’economia, tant per a les
empreses amb gran potencial d’expansió i creixement com per a les que
necessiten suport immediat per l’impacte de la COVID-19.

· Treballarem per garantir que els fons europeus per a la reactivació
de l’activitat econòmica Next Generation EU es destinin al comerç,
especialment a les petites i mitjanes empreses i a la digitalització
d’aquestes, tenint en compte la seva contribució i pes al producte
interior brut i la seva funció social.

· Incentivarem i donarem eines i suport al sector del comerç (de
proximitat, especialment) per a la digitalització dels negocis i
l’aprofitament de les noves tecnologies perquè sigui més competitiu a
partir de mesures com:
·

Crear el Centre d’Iniciatives Digitals per al Comerç per

desenvolupar un programa integral per a la transformació
tecnològica del comerç, basat en la formació i l’acompanyament
en la seva adopció.
·

Crear un hub tecnològic de servei a les empreses comercials,

al voltant del qual es desenvolupi una xarxa d’intel·ligència
comercial a Catalunya al servei tant de les empreses comercials
com dels eixos comercials i de la resta del territori

· Regularem la fiscalitat dels nous canals de venda, sobretot de les
plataformes amb seu fiscal fora de l’Estat. Qualsevol transacció
econòmica i la seva distribució, independentment del canal emprat i
d’on sigui la seu fiscal de l’empresa, ha de tenir la mateixa tributació
per mantenir l’equilibri i l’equitat fiscal.

· Promourem campanyes, en col·laboració publico-privada, de
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reactivació de l’activitat econòmica i foment del consum, especialment
el de caire local i de proximitat, posant de relleu el desenvolupament
econòmic local i la generació d’ocupació de proximitat que suposa, i per
incrementar-ne el prestigi social.

· Promourem plataformes globals de comercialització per a la
moda i l’artesania que facilitin l’accés als mercats, tant locals com
internacionals.

· Crearem la Xarxa d’Oficis i Artesania de Catalunya amb l’objectiu de
prestigiar la formació professional d’oficis i generar una formació d’alt
valor competitiu i d’expertesa que estigui en ple contacte amb el sector
econòmic i industrial del país.

· Promourem la millora contínua dels mercats municipals com a model
de referència comercial del producte fresc i de proximitat, a més dels
hàbits i valors saludables i sostenibles.

· Consolidarem i promocionarem els mercats de venda no sedentària per
reconèixer la seva important funció en el nostre sistema comercial i per
garantir-ne la viabilitat.

· Desenvoluparem programes específics territorials amb els ens locals
en àrees en risc de desertització comercial (locals buits) i municipis
turístics. Instarem als municipis a fer un estudi del Cens d’Activitats
Econòmiques de les zones comercials, que incloguin els locals buits.
Treballarem també per canviar la normativa d’usos de locals per facilitar
el seu ús comercial.

· Potenciarem els estudis universitaris vinculats al comerç, ja que és un
sector en auge amb nombroses oportunitats laborals presents i futures.

· Desplegarem la Llei de comerç aprovada pel Parlament l’any 2017,
i especialment el seu article 16, per regular i taxar la distribució dels
productes adquirits per internet o a distància, per garantir la mobilitat, la
sostenibilitat i la seguretat.

· Adequarem els costos energètics al col·lectiu artesà. De la mateixa
manera que s’entén que els agricultors i pescadors tenen uns
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costos de combustible especials, es crearà una casuística especial per
als artesans.
TURISME
Pels seus atractius culturals, naturals, gastronòmics, comercials, esportius
i de lleure, i amb la seva identitat pròpia, Catalunya ha esdevingut una gran
destinació mundial. Ens refermem a voler posicionar Catalunya com una de
les millors destinacions turístiques del món i consolidar-la com una de les
principals destinacions de la Mediterrània, tot aplicant una estratègia de
creixement responsable i sostenible, basada en polítiques que n’afavoreixin la
desconcentració, la desestacionalització, la diversificació i al mateix temps
l’augment de la despesa. Una proposta de valor sostenible i competitiva que
prioritzi la qualitat, la innovació i l’excel·lència com a pilars bàsics d’un sector
estratègic de més valor afegit, amb llocs de treball adequadament retribuïts i
reconeguts, i en convivència respectuosa amb la ciutadania i l’entorn.
La marca Barcelona és molt potent a nivell internacional. Cal utilitzar aquesta
marca per potenciar el turisme a tot el territori català aprofitant el patrimoni
cultural, paisatgístic, tradicional, vinícola, culinari, esportiu, etc. Gairebé a tot el
territori hi ha actius per promocionar turísticament, i és per això que cal posarlos en valor.
Volem fer de Catalunya una destinació líder en turisme digital. La promoció
turística cada cop serà més digital, a través dels terminals mòbils dels usuaris.
Catalunya, i especialment la ciutat de Barcelona, té l’oportunitat de ser la
destinació líder en aquest camp, tal com està desenvolupant el Consorci
de Turisme de Barcelona a través d’un centre de processament de dades
d’activitat turística amb big data. Treballarem de forma conjunta perquè
aquesta transformació sigui un èxit internacional i repercuteixi a tot el país en el
seu conjunt.

· Treballarem per garantir que els fons europeus per a la reactivació de
l’activitat econòmica Next Generation EU es destinin al turisme amb
l’objectiu de digitalitzar-lo i reflotar-lo de la greu crisi en què es troba
per l’impacte de la COVID-19, tenint en compte la seva contribució i pes
al producte interior brut, la creació d’ocupació i el retorn dels beneficis
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en el conjunt de la societat de forma justa i equilibrada. Els fons han
d’ajudar a realitzar les transformacions necessàries que el facin més
resilient, menys dependent i de més valor afegit. El turisme com a sector
de sectors.

· Potenciarem el lideratge mundial en esdeveniments, fires i congressos
de noves tecnologies i processos productius com el Mobile World
Congress, l’Smart City expo, l’Integrated Systems Europe (ISE) o
el 4 Years From Now (4YFN) per continuar posicionant-nos a nivell
internacional com una economia oberta i on poder invertir.

· Promourem i liderarem un procés de transició i millora de l’estratègia
turística nacional, juntament amb una nova Llei de Turisme de Catalunya
i una taula unitària amb els agents del sector, orientada a promoure
la competitivitat i el desenvolupament sòlid i pròsper de la indústria
del turisme, i actualitzarem el Pla Estratègic i el Pla de Màrqueting de
Turisme de Catalunya.

· Elaborarem el Pla Territorial de Turisme per disposar d’una eina potent
de planificació i ordenació sostenible de l’activitat. Aquest marc
promourà el desenvolupament turístic basat en el creixement savi,
evitant la banalització del territori. Aquest exercici de planificació
considerarà 5 tipologies: ciutat, zones turísticament saturades o
obsoletes, grans centres d’oci, zones en desenvolupament turístic i
zones a desenvolupar.

· Activarem un pla de reconversió de destinacions turístiques madures
que porti a l’actualització i la regeneració de l’oferta existent;
desenvoluparem el pla per a la innovació i la competitivitat turística i el
desplegament d’un programa d’acció per a la innovació en l’àmbit de la
cadena de valor del turisme mitjançant activitats de recerca aplicada,
transferència de coneixement i serveis d’intel·ligència competitiva. Cal
promoure la transformació digital dels agents de la cadena de valor del
turisme tant a nivell d’empreses com de destinacions, per millorar-ne
l’eficiència, els resultats i la capacitat, generar prosperitat i incrementar
el valor de les seves posicions laborals. I en paral·lel, cal incidir
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directament en la transició dels elements de la cadena de valor cap a
una dinàmica més sostenible.

· Implantarem un programa especial de reducció de la petjada ecològica,
entre d’altres mitjançant la certificació energètica i l’adopció de
bones pràctiques, per contribuir a la lluita contra l’escalfament global i
minimitzar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, principalment diòxid
de carboni, que genera el sector.

· Implementarem el programa de turisme intel·ligent. Catalunya disposarà
d’un sistema d’intel·ligència (programa “Intel·litur-Cat”) de mercat
sofisticat, capaç de proporcionar informació pràctica per al sector i de
facilitar la presa de decisions. El sistema ha de permetre monitoritzar
en temps real el resultat de les nostres comunicacions, incrementar
el rendiment del màrqueting turístic i augmentar la competitivitat de
les destinacions a Catalunya. Mitjançant l’equip del Turisme Intel·ligent
s’elaborarà l’Índex de Turisme Intel·ligent de Catalunya.

· Impulsarem el Clúster TIC Turisme, ja que en un moment de canvi
i d’evolució tecnològica cal disposar d’un element dinamitzador i
d’estímul per al conjunt d’empreses que formen el sector turístic català.

· Reforçarem els plans de foment del turisme orientats als ens locals per
aconseguir una millor cohesió territorial i més competitivitat mitjançant
la creació d’una unitat especialitzada per facilitar l’execució d’inversions
a les zones del país amb potencialitat i que ho requereixin. Al mateix
temps, afavorirem la recuperació urbana i ambiental dels territoris
turístics, impulsant un model de més qualitat i sostenibilitat.

· Reforçarem els mecanismes de transparència, participació i divulgació
per assolir el consens social i evitar el rebuig a les activitats turístiques.

· Crearem un hub de Tecnologies Avançades adequades per al sector
Turisme amb l’objectiu d’apropar solucions que permetin incrementar la
competitivitat del sector turístic i un programa de formació adequat.
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CONSUM
La protecció dels consumidors ha de ser una prioritat. Cal desenvolupar i
garantir el compliment de la normativa jurídica pròpia que vetlli per garantir
la protecció dels seus drets i potenciar l’acció de l’Agència Catalana de
Consum (ACC). Cal aconseguir que les polítiques incideixin especialment en
la necessitat de fomentar el consum responsable i la necessitat de dotar els
consumidors de sistemes de protecció adequats que, a més, ajudin a garantir
el desenvolupament harmònic del mercat interior. També cal incidir en la
protecció dels consumidors davant pràctiques abusives (oligopolístiques) dels
grans operadors, especialment de les grans empreses de l’IBEX. Això passaria
per augmentar els mecanismes de transparència, control intern, informació,
publicitat i vigilància pel que fa a clàusules abusives, per aturar pràctiques
manifestament contràries als interessos dels consumidors.

· Fomentarem el diàleg permanent amb les organitzacions empresarials
i professionals per impulsar les bones pràctiques en matèria de
consum i ajudar a estendre l’adopció de pràctiques que responguin a la
responsabilitat social corporativa.

· Impulsarem el consum responsable, mitjançant programes de formació
i campanyes de sensibilització amb criteris de sostenibilitat cultural,
mediambiental i socioeconòmica, com a via per afavorir un model de
desenvolupament econòmic més equilibrat.

· Defensarem els drets dels consumidors en relació amb la
comercialització de falsificacions de productes protegits per drets de
propietat industrial i intel·lectual, actuant com a element de vigilància
davant els incompliments de les declaracions de conformitat CE dels
productes que es comercialitzen a Catalunya.

· Promourem taules de diàleg per garantir els drets dels consumidors
vulnerables en igualtat de condicions i actualitzarem el Codi de
Consum de Catalunya per modernitzar-lo i adequar-lo a la normativa
comunitària, que cobreix aspectes nous de les relacions de consum
(digitalització, responsabilitats, etc.).
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· Promourem un observatori del consum, un think tank ideat com a unitat
de coneixement, formació per a l’excel·lència, estudis i recerca, i per
reforçar la presència i participació activa de l’Agència Catalana de
Consum en els organismes i les xarxes europees i internacionals.

· Adaptarem la defensa dels drets lingüístics de les persones
consumidores a la consideració del català com a llengua oficial de la
Unió Europea.

· Incrementarem la pressió inspectora en les empreses amb alts nivells
de conflictivitat (empreses de serveis bàsics: subministraments,
telefonia, transport, serveis financers i assegurances) per aconseguir
reduir de manera rellevant, el nombre de reclamacions dels
consumidors i garantir-los una millor atenció.

· Prioritzarem les campanyes inspectores i facilitarem els processos
d’arbitratge i mediació per resoldre els conflictes amb més celeritat
i eficiència. Promourem la modificació de la normativa estatal de
l’arbitratge de consum per tal que aquest sigui potestatiu per al
consumidor i obligatori per a l’empresa quan l’import no superi els 3.000
euros. També el farem obligatori per a les empreses de serveis bàsics i
essencials.

· Requerirem a l’Estat la transferència de competències en matèria de
reclamació del consumidor en els àmbits següents: transport aeri
(AESA); serveis financers (Banc d’Espanya); assegurances (Dirección
General de Seguros); telecomunicacions (SETSI).

· Potenciarem l’estructura i les funcions de la xarxa territorial d’oficines
d’informació i d’atenció als consumidors perquè siguin més properes i
més eficients.

· Situarem l’Escola del Consum de Catalunya com a referent per introduir
l’educació en consum en els continguts curriculars, per a la formació
oficial professionalitzadora (cicle formatiu de grau superior, postgrau,
màster) i per a la formació de l’empresariat.
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ECONOMIA
Cal impulsar un model econòmic per a Catalunya que contribueixi a fer una
societat més justa, honesta i solidària: un model en què l’economia estigui al
servei de les persones, per reduir les desigualtats, promoure el progrés social
i millorar la qualitat de vida de les persones, és a dir, una economia que posi
tanta atenció a la creació de riquesa com a la seva distribució. El progrés
tecnològic i la integració de l’economia mundial són motors de prosperitat,
però no distribueixen de manera equitativa els seus beneficis i generen
desigualtat. Cal, a més, el compromís d’aconseguir un creixement més inclusiu,
implantar polítiques predistributives que garanteixin l’equitat a través d’uns
mercats en competència lleial, sense monopolis ni oligopolis: una economia
més productiva, dinàmica, innovadora i ambientalment sostenible que ha de fer
possible un creixement econòmic que no precaritzi i no deixi ningú enrere, que
actuï a favor de les classes mitjanes i dels treballadors autònoms, emprenedors
i assalariats, i que sigui un espai de progrés individual i col·lectiu i garanteixi la
igualtat d’oportunitats. Amb aquesta finalitat és imprescindible la complicitat,
el compromís i la participació de tothom, del sector públic però també del
sector privat, de l’Administració i dels agents econòmics, de les institucions i
de la societat civil organitzada, en l’establiment de programes, el decantament
de prioritats i la fixació d’objectius.
En aquest context, l’Administració Pública ha de ser àgil davant els reptes
que se’ns presenten en l’actual entorn de complexitat i canvi; ha de facilitar
l’activitat econòmica i l’ocupació, acompanyar la iniciativa privada, i ajudarla a innovar i superar els reptes i, sobretot, escoltar-la i col·laborar-hi. S’ha de
simplificar i agilitar la interacció amb l’Administració, limitant la hiperregulació
que afecta qualsevol àmbit i impulsant una dinàmica de confiança entre
Administració i ciutadania.
No podem oblidar el dèficit fiscal que pateix Catalunya i que en detreu
recursos necessaris per al seu creixement i per finançar necessitats bàsiques
i serveis transferits per l’Estat. Anualment marxen 16.000M€ que no retornen,
a banda d’inversions aprovades en els Pressupostos Generals de l’Estat que
es materialitzen en un percentatge que no supera el 40%. Mentre no ens
convertim en un Estat, cal continuar visibilitzant aquests desequilibris. En
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aquest sentit, proposem elaborar un doble pressupost: l’executable amb el
sistema de finançament actual i un de paral·lel, tenint en compte el dèficit
fiscal com a ingrés addicional, per fer evident com podria canviar la situació.
Pressupost autonòmic vs. pressupost republicà. Cal fer públic quines partides
incrementaríem sent independents i com afectaria la fiscalitat, els serveis
socials, les inversions, etc., per explicar pràcticament i concretament l’impacte
econòmic sobre la vida dels ciutadans.

· Impulsarem les reformes legislatives necessàries (fiscals, laborals,
mercantils) per afavorir la competitivitat de les pimes i per posar a
disposició del sector productiu instruments eficients de capitalització
i de finançament per facilitar el creixement, l’activitat empresarial i per
aconseguir la simplificació i l’adaptació de les normatives a les pimes i
els autònoms.

· Crearem el Banc Nacional de Catalunya. Transformarem l’Institut Català
de Finances (ICF) i garantirem un marc d’actuació que el permeti operar
com a banc públic d’inversions, potenciant la capacitat, recursos i
instruments de que disposa l’actual ICF. Fomentarem operar amb
entitats financeres catalanes o amb bancs europeus fora de l’Estat
espanyol i cercarem finançament fora de l’Estat espanyol.

· Potenciarem l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) perquè tingui
capacitat per gestionar el 100% dels impostos que es paguen a
Catalunya. A més, s’impulsarà el servei de finestreta única tributària
per agilitar els tràmits burocràtics. L’ATC ha de tenir també els recursos
necessaris per a la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal.
Promourem la liquidació d’impostos, taxes i tributs a través de l’ATC.

· Elaborarem pressupostos alternatius, a més dels que pertoqui, per
poder comparar la gestió econòmica de Catalunya amb dèficit fiscal i
sense.

· Potenciarem el lideratge mundial en esdeveniments, fires i congressos
de noves tecnologies i processos productius com el Mobile World
Congress, l’Smart City expo, l’ISE o el 4YFN, per continuar posicionantnos a nivell internacional com una economia oberta i on poder invertir.
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· Promourem els canvis legislatius necessaris per tal de facilitar
l’establiment a Catalunya de les empreses fintech.

· Incrementarem els programes de finançament per a les empreses que
incloguin instruments de finançament a llarg termini amb bonificació
d’interessos, mecanismes d’aval a les operacions de finançament
del circulant i de les inversions en internacionalització, innovació i
reactivació industrial.

· Reduirem la pressió fiscal a les empreses i autònoms abaixant impostos
i les taxes relatives a la legalització dels seus negocis.

· Primarem la reinversió dels beneficis empresarials impulsant en
l’àmbit estatal un increment substancial en la bonificació de l’impost de
societats en relació amb la part dels beneficis reinvertits en la mateixa
empresa i no distribuïts com a dividends. Això permetrà incrementar els
recursos propis de les empreses i facilitar la renovació i modernització
dels mitjans productius (Industria 4.0, l’impuls de projectes de R+D+I i la
creació d’ocupació de qualitat.

· Volem fer de Catalunya el millor país per fer néixer i créixer un negoci.
Cal posar una atenció específica a les etapes inicials de l’emprenedoria,
orientant i potenciant els instruments financers actuals propis de la
Generalitat, ICF i Avança principalment, i de nous que es defineixin, vers
la creació de noves iniciatives empresarials de component innovadora i
de base industrial i tecnològica.
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POLÍTIQUES DIGITALS: INNOVACIÓ DIGITAL COM A MOTOR D’UNA
NOVA ECONOMIA
Els canvis socials derivats de la pandèmia de la COVID-19 han fet aflorar noves
necessitats i nous reptes, i sens dubte un d’aquests és la digitalització. La
transformació digital sacsejarà i transformarà el sector productiu i el sector
econòmic català, europeu i mundial. Les tecnologies digitals intel·ligents seran
la base de les nacions pròsperes del futur i Catalunya no en pot quedar al
marge.
Les tecnologies digitals són ja una realitat com a motor de l’economia catalana;
la innovació aplicada com a estratègia de país ha d’impulsar la recuperació i
la re-industrialització. Per això, cal definir les polítiques públiques necessàries
orientades a la innovació digital perquè aquesta sigui el motor de la nova
economia aprofitant l’empenta de l’ecosistema local i les capacitats de tot
el territori de Catalunya. I és que la construcció d’una societat digital del
coneixement resulta un element estratègic per reactivar l’economia del nostre
país.
El sector digital català ha de contribuir decisivament al creixement econòmic
a través de la creació, consolidació i impuls dels clústers digitals existents,
amb l’impuls d’un programa específic de recerca i innovació digital que
generi sinergies i col·laboracions amb una xarxa de centres de recerca i
desenvolupament tecnològic de Catalunya que són punters a escala europea.
Per tot això:

· Consolidarem les estratègies relatives a tecnologies digitals avançades
(5G, Blockchain, Big Data, Intel·ligència Artificial, Quàntica i drons)
amb programes de promoció i dotació pressupostària per a la creació
d’ecosistemes empresarials, atracció d’inversió privada i suport a l’accés
de projectes internacionals.

· Crearem l’Observatori Digital català que estructuri i orquestri l’activitat
dels eixos digitals bàsics de la nostra societat per tal de veure’n
l’evolució i impacte, com poden ser la implantació del teletreball, del
sector de la impressió 3D, les tecnologies digitals i la sanitat digital.
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· Potenciarem l’emprenedoria digital femenina impulsant els plans
ja existents i incrementant els ajuts. Fomentarem programes per al
desenvolupament directiu de les dones en l’àmbit TIC i la presència
femenina en el sector per assolir quotes equitatives de participació en el
50%.

· Dotarem de mitjans als ens locals per al desenvolupament de la
sostenibilitat digital en l’àmbit dels territoris intel·ligents a través
de la consolidació i extensió de les solucions smart, el suport al
desenvolupament de sistemes de gestió dels serveis digitals basats en
el big data i la intel·ligència artificial.

· Crearem el principal “living lab” europeu per al desenvolupament de
solucions de mobilitat intel·ligent intermodal per liderar aquest sector
econòmic i ajudar a transformar el sector logístic tradicional.

· Desplegarem el projecte de corredor 5G del Mediterrani per liderar el
desenvolupament dels nous models de mobilitat connectada, autònoma
i remota.

· Consolidarem l’estratègia per a la creació d’una agència catalana
de serveis digitals a l’espai: xarxa de satèl·lits i provisió de cobertura
agroindustrial per a l’agricultura avançada, la ramaderia i la salut
animal, i la gestió i control dels recursos naturals del territori, recursos
energètics, etc.

· Impulsarem la col·laboració publicoprivada dels espais territorials de
desenvolupament per a la innovació digital on impulsar l’ecosistema
empresarial TIC, i fomentar iniciatives innovadores en serveis digitals
sobre xarxes de comunicació intel·ligents, arreu del territori.

· Crearem la xarxa de serveis digitals per a l’assistència sociosanitària que
permeti la millora de l’atenció i serveis sanitaris a través de la promoció
de les tecnologies digitals emergents vinculades als serveis sanitaris
digitals.

· Impulsarem el desenvolupament d’alta tecnologia en els àmbits de
la supercomputació, xarxes de comunicacions intel·ligents, xarxes
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satel·litals i noves tecnologies de connectivitat (lifi...), d’aplicació massiva
als entorns industrials i logístics, potenciant els centres de recerca i els
recursos ja existents del conjunt de centres de recerca de Catalunya.

· Crearem una plataforma pública de transferència tecnològica efectiva
entre l’acadèmia i el món productiu, a través de la coordinació
universitària, l’acció dels centres de recerca i la participació activa del
món empresarial, a través del Digital Innovation Hub.

· Potenciarem els Punt TIC com a centres de suport al desenvolupament
del teletreball i la digitalització de les pimes a tot el territori.

· Crearem un pla nacional de suport per a la innovació digital de les
Pimes.

· Crearem la xarxa d’innovació local per a zones rurals i d’alta muntanya
amb la participació activa municipal i comarcal de les zones rurals
i d’alta muntanya de Catalunya, per impulsar l’adopció de solucions
digitals de proximitat relacionades amb la seguretat, les emergències i
la sostenibilitat mediambiental.

· Crearem un centre de desenvolupament de serveis digitals per a
l’impuls de la digitalització de les zones no urbanes i suport de la
prestació de serveis socials amb la utilització de les xarxes intel·ligents,
la robòtica i la intel·ligència artificial, connectat amb la xarxa dels espais
d’innovació digital.

· Fomentarem amb programes de potenciació en plena col·laboració
amb l’acadèmia i el sector privat, la generació de talent digital, així com
l’atracció de talent digital per tal de satisfer les necessitats del mercat.
Incrementarem les inversions en formació i capacitació digital per a
professionals col·laborant amb el sector, les associacions i els diferents
col·lectius existents.

· Impulsarem programes de capacitació general per al conjunt de la
població a fi de promoure el coneixement de les noves tecnologies i els
processos de transformació digital, facilitant a les empreses la transició
a la digitalització.
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· Crearem els mecanismes corresponents per a les accions de reskilling
professional, treballant conjuntament amb les entitats i associacions
empresarials per tal de promoure la digitalització de la producció.

· Crearem nous esdeveniments tecnològics internacionals, potenciarem
els existents com poden ser el MWC i l’Smart City Expo World Congress
i multiplicarem el seu impacte directe i benefici en el teixit empresarial i
de PIMES de Catalunya.
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SECTOR PRIMARI: AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I
ALIMENTACIÓ
El sector primari és un sector estratègic per afrontar el nostre futur per la
seva importància en la gestió del territori, el subministrament alimentari
i el progrés sostenible. El sector agroalimentari català ho és, també, en
termes de competitivitat, de recerca i de desenvolupament; un sector
modern i competitiu, que s’ha convertit en el segon sector exportador de
la nostra economia i en una de les regions europees més importants en el
desenvolupament agroalimentari.
Alhora que volem donar suport real a les persones que ho fan possible,
potenciarem el paper de les dones i assegurarem la formació i el relleu
generacional, i incrementarem la tecnificació que asseguri la rendibilitat de
les explotacions agràries i les cooperatives per evitar els oligopolis. Apostem
per una agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca, empreses agroalimentàries
sostenibles mediambientalment i econòmicament.

POLÍTICA AGRÀRIA

· Fomentarem la valorització de la feina del pagès com a sector essencial
de la societat obrint les portes de les empreses agràries per donarles a conèixer als ciutadans. En aquest sentit, donarem suport a
experiències com BENVINGUTS A PAGÈS, alhora que potenciarem les
noves tecnologies per ser més pròxims als ciutadans. Volem que els
consumidors coneguin les instal·lacions, les empreses i les explotacions.

· Potenciarem el comerç electrònic agroalimentari per fer més
accessible i propera la nostra producció. Programa d’e-commerce per a
la comercialització directa del producte agrari en format B2C.

· Agilitzarem els tràmits administratius vinculats al sector econòmic
agroalimentari millorant la relació entre administració i el sector.

· Impulsarem el Pla Català de Polítiques de Desenvolupament Rural, amb
les eines que ens permeten les normatives de la Unió Europea,
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per poder canalitzar els ajuts europeus i propis de la Generalitat
adaptats a la nostra realitat.

· Afavorirem el relleu generacional incorporant joves i dones al camp
donant a conèixer la professió i recuperant mecanismes de cooperació
entre nous pagesos que entren a l’activitat agrícola i persones jubilades
que en van sortint gradualment amb la finalitat de garantir la transmissió
de coneixements, terres i, si escau, terres i drets. Recuperarem també el
suport de la PAC en aquest relleu generacional.

· Crearem una línia d’ajuts per a professionals del sector per dur a terme
inversions de modernització de les explotacions i focalització en els
mercats de proximitat. Aquestes inversions també han de permetre
tècniques mitigadores del canvi climàtic, més respectuoses amb el
medi ambient, amb menys requeriments energètics i complint les
obligacions del Decret de fertilització. Aquesta orientació va paral·lela
dels futurs programes “Pacte Verd”, de la “Granja a la Taula”, Ecoesquemes, etc.

· Treballarem per una Política Agrària Comuna (PAC) 2021-2027 adreçada
als professionals aprofitant la figura de l’agricultor genuí, amb
pagaments redistributius per agroregió. Alhora, també caldrà encarar
estratègicament el període transitori fins a l’aplicació efectiva del nou
període en la mateixa direcció.

· Millorarem l’accés al finançament per part dels pagesos i empreses
agràries i ampliarem les línies de finançament de l’Institut Català de
Finances adaptades a les necessitats del sector primari, tant per a
les empreses en crisis conjunturals amb falta de liquiditat per l’actual
pandèmia de la COVID-19, com per a empreses que vulguin invertir i
millorar la seva estructura productiva.

· Impulsarem una mesura de reducció de l’IVA que millori la fiscalitat dels
professionals del sector en l’adquisició dels seus inputs. Actualment, la
venda dels productes primaris es troben en el règim superreduït mentre
que l’adquisició de molts productes per produir-los es troben en el
règim general.
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· Finalitzarem la implantació de l’Observatori de Preus per actualitzar i
millorar el seu funcionament implicant tot el sector. A més, impulsarem
en el si de l’observatori la realització d’estudis de costos efectius
de totes les produccions agràries catalanes aprofitant les diverses
institucions que tenim al país (universitats, consells reguladors de DO i
IGP, organitzacions agràries, FCAC, etc.)

· Implantarem un codi de bones pràctiques a les llotges de productes
agraris per tal de transmetre la realitat del mercat i evitar actituds de
domini i pràctiques deslleials pròpies de les pràctiques oligopolístiques.

· Crearem el mecanisme català de xarxa de seguretat dels diferents
mercats agraris, amb mesures de mercat dins la preferència comunitària
i les normes UE i OCM per poder combatre des de Catalunya situacions
adverses com les produïdes pel veto rus i els aranzels d’EUA.

· Crearem la circumscripció econòmica catalana en sectors fructícoles,
que ens permeti continuar treballant en plans d’arrencada i de renovació
varietal, segons el cas.

· Millorarem el sistema d’assegurances agràries i crearem un sistema
de mutualització del risc agrari basat en una assegurança integral de
les explotacions agràries i de les seves activitats complementàries. El
sistema d’assegurances agràries hauria de tendir a la universalització de
tot el sistema productiu agrari. Però mentre no tinguem un sistema propi
d’assegurances agràries, treballarem en la millora de l’actual sistema
d’ENESA i AGROSEGURO, com per exemple, el fet de poder assegurar el
míldiu a la vinya catalana, la millora de l’assegurança de les produccions
ecològiques i l’actualització de l’assegurança de pastures.

· Garantirem que arribin als pagesos i a totes les empreses
agroalimentàries afectades per les mesures restrictives per la COVID19
els fons d’origen propi i europeu per poder superar aquest mal tràngol
i competir amb la resta de productors europeus. En aquest sentit, tota
la cadena agroalimentària vinculada al sector HORECA ha tingut greus
pèrdues pel tancament total o parcial dels establiments. L’agricultura
i l’agroindústria catalana gaudiran dels fons europeus al respecte, en
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concret els generats amb la Next Generation EU, uns recursos orientats a
aspectes lligats a la innovació en forma de descarbonització econòmica,
la sostenibilitat ambiental i la digitalització.

· Fomentarem el cooperativisme agrari per consolidar una col·laboració
estreta entre l’administració catalana i la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC) per desenvolupar un pla de cooperació
entre les diferents cooperatives agràries de Catalunya. Amb la creació
de noves cooperatives de segon grau, l’ampliació de les actuals o
altres formes de cooperació entre cooperatives, s’han de crear pools
sectorials per la comercialització dels nostres productes.

AGRICULTURA
Els pagesos i pageses són imprescindibles per proveir la població d’aliments
i per la salvaguarda del territori. Amb la seva professionalitat, es produeixen
aliments saludables i sostenibles amb el medi ambient. Des de Junts per
Catalunya volem dotar el sector de les eines necessàries per fer-ho possible.

· Crearem l’Institut Català de l’Oli per dur a terme un salt qualitatiu en
la valorització d’aquest producte, ja que Catalunya té actualment 5 DO
d’oli d’oliva.

· Impulsarem que la UE modifiqui els permisos de replantació de vinya
allargant el període per replantar a 10 anys. El sector de la vinya i el vi,
amb el cava com un dels referents catalans al món, ha de disposar de
les suficients eines per posicionar-se internament i externament com un
dels puntals econòmics i socials de part del nostre territori.

· Protegirem l’agricultura periurbana, els espais agraris propers a
les ciutats, en ser generadors d’efectes beneficiosos en l’àmbit
mediambiental i paisatgístic, i alhora és la font de productes agraris que
es poden comercialitzar en cadenes de cicle molt curt. L’agricultura
periurbana resulta normalment desconeguda per als habitants de zones
urbanes molt properes.
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· 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. El sol agrari és la millor herència de la nostra generació cap
a les posteriors. N’hem de prendre consciència.

· Promourem mesures per ajudar a la venda dels excedents provocats per
la pandèmia de la COVID-19.

Agricultura de secà

· Defensarem les zones més desfavorides davant dels nous reptes
de la nova Política Agrària Comunitària (PAC) i adaptarem el Pla de
Desenvolupament Rural (PDR) amb compensacions i mesures per
afavorir la continuïtat de les explotacions, el no abandonament i la
recuperació del sòl agrari.

· Crearem un pla d’ajuts per afavorir la conservació i la recuperació dels
bancals i tota l’arquitectura rural de la pedra seca (marges de pedra,
cabanes de volta...)

· Executarem els plans de gestió de les ZEPAs / Xarxa Natura 2000 que
permetin, complint la normativa comunitària, la gestió adaptada a la
realitat del nostre territori i de les nostres produccions.

· Fomentarem l’agricultura de conservació promovent tècniques agràries
que afavoreixin un menor consum de combustible, la millora del sòl
agrari i la captura de CO2.

Agricultura de regadiu

· Consolidarem el pressupost pel desplegament i la modernització de la
xarxa de regadius de Catalunya. El reg és la millor eina de què disposem
per augmentar el nostre nivell d’autosuficiència alimentària, actualment
estem entorn del 40%.
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· Completarem el desplegament del Canal Segarra-Garrigues, el regadiu
de la Conca de Tremp, el Canal Xerta-Sènia i la modernització del Canal
d’Urgell, amb la consegüent millora de l’ús eficient de l’aigua. L’objectiu
és arribar a un nivell de sobirania alimentària per sobre del 60%.

· Compatibilitzarem, d’acord amb la normativa comunitària, les ZEPAs
amb la transformació i la modernització del reg, tot tenint en compte
els criteris tècnics. El reg de suport resulta una eina molt útil per a la
salvaguarda dels nostres conreus tradicionals amb les actuals i futures
condicions provocades pel canvi climàtic.

· Obrirem una línia d’ajuts per poder fer front a les inversions a les
zones de regadius tradicionals de Catalunya, ja que constitueixen
un dels principals motors econòmics i socials del nostre país i cal
adaptar-les a la realitat del món en què vivim, tant en les confluències
dels mercats, en els requeriments ambientals amb l’ús racional de
fertilitzants i plaguicides, la creixent demanda de productes ecològics
i les conseqüències del canvi climàtic. Les explotacions fructícoles,
hortícoles i de flor tallada, tenen uns requeriments molt importants de
noves inversions.

RAMADERIA
Ramaderia intensiva
La ramaderia intensiva, juntament amb l’agroindústria, representa a Catalunya
el principal suport econòmic de la majoria de comarques i zones rurals, de
manera que totes les polítiques de país ho han de tenir en compte.

· Impulsarem una gestió eficaç i simplificada de la fertilització orgànica
i inorgànica i de les dejeccions ramaderes, que compti amb els
necessaris ajuts per poder aplicar les noves obligacions de l’actual
decret de fertilització. La principal destinació de les dejeccions
ramaderes ha de ser l’adob dels conreus, però alhora, noves tècniques,
com la cogeneració amb purins, han de permetre aconseguir l’equilibri
entre oferta i demanda, amb l’objectiu d’assegurar la recuperació i
protecció dels aqüífers.
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· Promourem campanyes de sensibilització i de difusió de l’activitat
ramadera per evitar actituds contràries a la seva activitat, a la
bioseguretat i al benestar animal.

· El territori català és divers i complex. Inclourem a la nova llei de
territori mesures d’adaptació urbanística a la realitat del món rural,
tot respectant les mesures sectorials, per afavorir la petita i mitjana
explotació i evitar les macrogranges.

· Establirem mesures de control per la Pesta Porcina Africana (PPA), dins
del Pla de control integrat per evitar l’entrada al nostre país de plagues
que poden afectar greument el sector primari, tant la ramaderia,
l’agricultura com els boscos.
Ramaderia extensiva

· Elaborarem el Pla de la Ramaderia Extensiva amb ajudes
mediambientals pel pastoreig, fent especial èmfasi en la gestió del
paisatge per incidir en la reducció del combustible en forma de
biomassa del sotabosc.

· Promourem la viabilitat de la ramaderia tradicional de bestiar de
pastura (boví, equí i oví/caprí) mitjançant la creació d’un segell distintiu
que traslladi les qualitats socials, mediambientals i nutricionals que se’n
deriven als diversos productes agroalimentaris resultants, i que permeti
enllaçar-hi conceptes de geolocalització, sostenibilitat, blockchain i
benestar animal.

· Intensificarem les mesures de control i gestió preventiva pel que fa
als atacs de ramats i transmissions de zoopaties per part de la fauna
salvatge i exercirem els controls cinegètics corresponents.

PESCA
La situació al Sector Pesquer ha estat subjecte a múltiples canvis els darrers
anys, especialment per la reducció de la flota de forma significativa, provocant
que la seva capacitat de subministrament al mercat intern es trobi només
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entre el 15% i el 18%. El marc europeu al voltant de la política pesquera comuna
(PPC) és també un condicionant del sector. L’informe d’Economia Blava de
la Unió Europea (UE) de 2020, que recull un total de set sectors vinculats
amb el mar, recorda que la pesca i l’aqüicultura són el principal suport de
moltes comunitats costaneres i, a més, són crucials per garantir la seguretat
alimentària i nutricional de la població. L’any 2018, totes les activitats pesqueres
van generar, en conjunt, 750.000 M€ de facturació i prop de 5 milions de llocs
de treball al conjunt de la UE, dels quals aproximadament 3.000 són pescadors
catalans, unes 610 embarcacions. I cada lloc de treball a la Pesca, en genera
entre 5 i 10 a terra a Catalunya.
A més, a banda de les polítiques i realitats que, de manera diferent, afecten
directament l’activitat pesquera al llarg de l’any, els efectes de la COVID-19 cal
tenir-los ben presents, especialment al Canal HORECA (Hosteleria, Restauració
i Cafeteries), on la reducció de l’activitat ha comportat una reducció notable
del consum de peix i ha provocat una davallada dels preus a les llotges,
afectant directament a empreses armadores i tripulacions. D’aquesta manera,
la COVID-19 ha posat de manifest, encara més, la urgència de dissenyar i aplicar
accions de caire estructurals.

· Potenciarem les nostres confraries de pescadors, com entitats
col·laboradores i sota la tutela de l’Administració, per tal de
desenvolupar, conjuntament amb els dictàmens científics, l’ordenació
i governança de les activitats pesqueres i aqüícoles, tal i com estableix
el Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la
pesca professional a Catalunya.

· Crearem una línia d’ajuts pel manteniment de les embarcacions
pesqueres i potenciarem programes de formació i promoció de l’ofici
de pescadors i aqüicultors amb l’objectiu d’assegurar la flota pesquera
catalana actual i incrementar-la, de manera que es garanteixi la viabilitat
de les unitats de gestió conjunta (que és el model de les Confraries
catalanes i on les embarcacions han assumit un valor afegit, a més
del mateix valor de la nau, en relació amb la gestió de les jornades
disponibles). Així es donaria compliment al Reglament (UE) 2019/1022 del
Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, que estableix el
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Pla Plurianual per a la Pesca Demersal en el Mediterrani Occidental i la
consegüent Ordre APA/423/2020, de 18 de maig, per la qual s’estableix
un Pla de Gestió per a la conservació dels recursos pesquers demersals
en el mar Mediterrani.

· Demanarem reformar el Reglament 2019/1022, que preveu una reducció
de la flota europea prevista per l’any 2021, per tal de permetre la
readaptació del sector al nostre país, en especial de les microempreses
familiars vinculades a la pesca que serien les principals afectades i que,
a més, componen la majoria de la flota catalana. (cal valorar-ho amb
altres departaments).

· Exigirem la revisió del nou model d’ordenació pesquera Rendiment
Econòmic Màxim, ja que no té en compte el valor brut de les captures
anuals, sinó el valor de l’excedent de les captures anuals sobre els
costos.

· Impulsarem la reducció de l’IVA de la Pesca, passant del 10% actual al
4%.

· Recuperarem els ajuts al desballestament i, alhora, les línies de
finançament per a la modernització de la flota pesquera catalana, per
permetre garantir unes millors condicions a les tripulacions, donar
major seguretat en la navegació i en el desenvolupament de les tasques
pròpies de l’activitat extractiva, així com la seva viabilitat econòmica
enfront de les noves normatives.

· Tornarem a considerar l’activitat pesquera com a sector estratègic i
activitat essencial, que darrerament amb la crisi de la COVID-19 s’ha
evidenciat encara més com un element imprescindible juntament amb
la resta dels sectors vinculats a l’alimentació.

· Impulsarem el desenvolupament de l’aqüicultura sostenible,
essent activitat complementària de la pesca i clarament estratègica,
disposant d’unes costes ideals pel cultiu de moltes espècies i els
coneixements científics per fer-ho possible, sempre respectant la fauna i
flora i les àrees protegides.
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· Crearem programes formatius en tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC), amb una metodologia pràctica i interactiva,
adreçat a professionals del sector pesquer, amb especial incidència
en el domini de la gestió en administració electrònica per potenciar la
digitalització i modernització del sector.

· Dotarem a les Confraries dels equipaments tecnològics necessaris
per tal d’adaptar-les a l’arribada de la fibra òptica als ports, per tal de
garantir velocitat i seguretat en les transaccions efectuades, fet que
afavorirà l’expansió del comerç electrònic (marketplace) del Sector
Pesquer.

· Crearem una línia de cursos per potenciar la innovació en el sector, com
és en matèria d’emprenedoria i gestió empresarial; de gastronomia i
cuina del peix km0; de xarxaires i d’arts de pesca tradicionals; i cursos
de guies turístics.

· Promourem la igualtat de gènere al sector pesquer per augmentar
la presència de la dona, tant en tripulacions com en posicions de
responsabilitat, per assegurar la viabilitat de les explotacions, el relleu
generacional i la dignificació dels professionals del primer sector.

· Potenciarem la traçabilitat de productes locals i línies de
comercialització més directa del consumidor amb productes locals.
Publicitarem, a més, el producte comercial local i afavorirem la
comercialització de nous productes.

· Fomentarem el turisme al sector pesquer amb cursos de guia pels
professionals del sector i promoció d’aquest tipus d’activitats culturals i
gastronòmiques entre la ciutadania.
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INDÚSTRIA I COMERCIALITZACIÓ AGROALIMENTÀRIA
L’emprenedoria agroalimentària és un factor clau per aconseguir fixar la
població al territori. Els petits productors i empreses agràries necessiten,
per tal de poder obtenir un benefici suficient que els n’assegurin la viabilitat,
participar aigües avall de la cadena de negoci, implicant-se en la transformació
i comercialització finalista dels productes, bé sigui via instruments de venda
de circuit curt, o bé establint aliances amb les indústries alimentàries, segons
el cas. Aquestes últimes, al seu torn, i per la mateixa tendència creixent de
mercat pel que fa a demanda de traçabilitat, qualitat i origen de les seves
matèries primeres, també necessiten integrar-se aigües amunt teixint aliances
amb el sector agrari. Així doncs, i això és el que promourem, l’Administració ha
de posar les eines i els recursos necessaris perquè sector primari, secundari i
terciari, totes elles empreses al capdavall, puguin desenvolupar aquests acords
sinèrgics bidireccionals com a millor sistema d’ajuda per a l’emprenedoria rural.

· Fomentarem pels productes agroalimentaris de proximitat, les cadenes
curtes o molt curtes com la venda directa i donarem suport a iniciatives
com el CIAP a Barcelona.

· Promourem Barcelona com el referent mundial de l’alimentació. En cap
altra regió del món s’acumulen tants factors diferencials, com són una
indústria agroalimentària de primer nivell, grans empreses proveïdores,
fires i congressos de referència (com el Seafood Expo Global i
Alimentària), centres de recerca reconeguts mundialment, varietats
d’aliments de gran qualitat, grans cuiners de renom internacional,
creativitat i innovació en el món alimentari, clústers alimentaris, clima,
estil de vida i oferta en restauració de gran atracció turística i start-ups
del sector agroalimentari.

· Apostarem pel KIC centrat en la indústria dels aliments i problemes
de la salut i farem que Barcelona lideri la Knowledge Innovation
Community que promou la Unió Europea com una gran oportunitat per
promoure la indústria alimentària.

· Dissenyarem un programa per millorar la comercialització dels nostres
productes agroalimentaris. S’ha de poder valorar tot el seu potencial
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en els mercats interns i externs.

· Fomentarem la xarxa d’escorxadors, sales de desfer i elaboració de
productes càrnics, consolidant els existents i elaborant polítiques per
afavorir la implantació de nous centres en zones de Catalunya amb alta
densitat ramadera i baix nombre de capacitat de sacrifici.

· Crearem, a partir de les actuals iniciatives, una xarxa comarcal
d’escorxadors lleugers com la millor garantia per donar sortida a les
petites produccions locals de proximitat, moltes d’elles ecològiques i
que fan servir varietats i races autòctones.

· Activarem les Interprofessionals i els consells reguladors de les DO i les
IGP per realitzar estudis de costos realistes de les nostres produccions i
promoure els productes locals i de proximitat.

· Impulsarem la producció ecològica, la producció integrada i els
distintius de qualitat agroalimentària catalans perquè siguin coneguts
per tota la població catalana i pels diferents mercats internacionals,
amb especial incidència dins de l’àmbit europeu.

· Desplegarem la nova Llei de Prevenció de les Pèrdues i el
Malbaratament Alimentaris on s’estableixen els mecanismes àgils per
tal d’obligar als agents de la cadena alimentària a evitar malbarataments
i destinar excedents i productes no comercials al consum humà, al
consum animal i al compostatge.

· Continuarem fomentant la política de derivació cap als bancs
d’aliments d’excedents de mercats conjunturals com els derivats de les
mesures restrictives per la COVID-19.

RECERCA I INNOVACIÓ AGROALIMENTÀRIA
Catalunya, tot i les mancances de finançament, compta amb una important
comunitat científica que treballa en la recerca agroalimentària i som punters
a nivell mundial. No obstant això, hem de treballar per millorar el nostre
reconeixement internacional i la translació d’aquest coneixement en les nostres
explotacions.
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· Apostarem per la formació dels nostres professionals agraris, des de la
seva formació en les escoles agràries i en la universitat, fins a la formació
continua professional amb el pla de transferència tecnològica.

· Implantarem un pla de formació, conjuntament amb les escoles de
capacitació agrària, per a persones que provenen de fora del sector
agrari i que tenen intenció de dedicar-s’hi professionalment, tant
treballant per altri com si es tracta de nous emprenedors. A més,
adaptarem aquesta formació a les noves necessitats que ens durà la
PAC 2021-2027, les estratègies europees com “de la granja a la taula”,
el “Pacte Verd”, els Objectius de Desenvolupament Sostenible o la
mitigació del canvi climàtic.

· Fomentarem l’agricultura de precisió i l’agricultura 4.0 com a realitat
actual de l’alta tecnificació de les nostres empreses agràries i com
a principal eina per aconseguir un sector primari cada vegada més
sostenible.

· Desenvoluparem noves tecnologies aplicades a l’agricultura, com una
autèntica “Smart Rural”, que permeti unes produccions cada vegada
més eficients en l’ús de l’aigua, l’energia, els nutrients, la conservació i
millora del sòl agrari, etc.

· Accelerarem la recerca i la innovació en la reducció d’externalitats
negatives del sector agrari en forma de contaminació per nitrats i un ús
excessiu de plaguicides.

· Crearem el clúster tecnològic català de l’agricultura i agroindústria
4.0 i apostarem perquè la Fira de Sant Miquel esdevingui un referent
mundial, essent el “Mobile World Congress” del sector primari.

· Millorarem el finançament i la implantació a tot el territori de les
agrupacions de defensa vegetal, sanitària i forestal (conegudes com
ADV, ADS i ADF respectivament) com un gran referent en la col·laboració
públic-privada en els diferents sectors agraris. Aquests organismes
són una de les principals apostes catalanes per la transmissió del
coneixement científic envers el sector.
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· Col·laborarem estretament amb les universitats i els col·legis
professionals del sector per garantir el relleu generacional dels tècnics
agraristes i una major presència femenina en aquestes sortides laborals.

· Aprofitarem tot el talent científic i tècnic català en l’àmbit
agroalimentari per fer recerca, desenvolupament i innovació encarats
a les necessitats dels nostres pagesos i les nostres empreses
alimentàries, en matèries com material vegetal, gestió ramadera i nous
productes alimentaris de fonts sostenibles.

· Donarem suport a l’emprenedoria en activitats agràries i
complementàries creant vivers dels sectors amb l’ajut inicial de
l’administració perquè s’ubiquin petits productors, obradors, start-ups
de serveis a l’agricultura, etc.
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PLENA OCUPACIÓ I DE QUALITAT
Catalunya som un territori de gent treballadora. El treball és la font de riquesa,
ocupació i benestar del nostre país i constitueix el comú denominador de la
nostra ciutadania: obrers, professionals, empresaris, industrials i autònoms.
Tothom a Catalunya se sent interpel·lat quan parlem de la gent treballadora.
No hi ha probablement, cap altre concepte que identitàriament aglutini més
catalans. La crisi de la COVID-19 no ha fet més que posar de manifest, encara
més, totes aquestes certeses i que cal treballar amb urgència per comptar
amb un mercat de treball al qual hi pugui accedir tothom i en el que es generi
ocupació digna i de qualitat.
D’altra banda, la consecució d’una bona oferta d’ocupació de qualitat esdevé
un clar desafiament per al nostre model econòmic en plena transició vers
l’economia del coneixement. És imprescindible referenciar uns criteris mínims
de qualitat que ens permetin identificar, també en el marc legal, què entenem
per ocupació de qualitat i que siguin aplicables a tots els estadis de la vida
professional; etapa formativa i d’introducció al món laboral, desenvolupament
de la carrera professional i culminació de la vida laboral (durada del contracte
i de la jornada laboral, adequació de les competències i qualificacions
professionals, nivell salarial just, etc.).
En aquest sentit, necessitem que el Govern de la Generalitat aposti per:

· Un model de creixement econòmic capaç de generar ocupació de
qualitat, incidint de forma específica en aquells sectors que generen
major valor afegit i que prioritzi la innovació i la recerca, en els termes
establerts per l’Estratègia Catalunya 2022.

· Reagrupar en un únic departament les polítiques d’empresa, d’autònoms
i treball. Un sistema educatiu que doni respostes a les necessitats
canviants del teixit econòmic i productiu, modulant la sobrequalificació
i fomentant perfils professionals demandats pel mercat de treball, en
especial els derivats de la incorporació de les noves tecnologies de la
digitalització i la sostenibilitat.
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· Uns serveis d’ocupació públics moderns, proactius i flexibles, dotats
dels recursos pressupostaris necessaris, que ens permetin dur a terme
una atenció individualitzada i de suport a les persones
desocupades, i molt especialment al col·lectiu jove i als majors de 50
anys, fent un seguiment continuat que garanteixi l’ocupabilitat dels
treballadors, i la seva evolució amb programes formatius personalitzats.

· Un marc de relacions laborals propi, basat en la concertació i adaptat
a la realitat empresarial del país, majorment PIMEs i autònoms, que
recuperi el principi d’estabilitat en l’ocupació, reduint l’ús i abús de la
temporalitat i que vetlli per la qualitat de les ofertes de treball en els
termes recomanats per la OIT i la Unió Europea.
Perquè una societat es constitueixi com a referent econòmic, social i de
progrés, ha de caracteritzar-se per la plena ocupació i l’ocupació de qualitat.
La plena ocupació al món occidental és possible i existeix, nombrosos són els
països amb nivells d’atur per sota del 5%. Treballar per la plena ocupació ha de
constituir la 1a política social.

RELACIONS LABORALS
La primera i millor política social és la plena ocupació i per aquest motiu, a
Catalunya ens cal orientar el concepte de treball vers a una visió humanista
de les organitzacions. A la societat del s. XXI, les persones han esdevingut el
referent de tota decisió relacionada amb l’impuls de l’activitat econòmica i en
són la mesura del seu encert i oportunitat.
Catalunya té un model de Relacions Laborals propi que cal reconèixer i
potenciar. Deriva de quina és la nostra realitat econòmica i empresarial:
som un país de PIMEs, de base industrial, amb una rellevant presència de
multinacionals amb establiments industrials al territori, i que és impulsat per
la iniciativa i vitalitat dels nostres ciutadans. Es tracta d’un model de Relacions
Laborals de profunda base i dinàmica democràtica, que tendeix a resoldre de
forma flexible i eficaç les dificultats i necessitats que se li plantegen.
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Hem de garantir i fomentar aquesta dinàmica democràtica de les
organitzacions, potenciant entre d’altres, la negociació col·lectiva com a
catalitzador de les relacions laborals de les empreses. L’Autoritat Laboral
ha d’actuar com a garant de la legislació i hem de potenciar el paper dels
organismes de mediació i d’altres procediments de resolució alternatius
(conciliació, arbitratge), davant els conflictes laborals. En aquest sentit:

· Impulsarem un Pacte pel Creixement Econòmic i l’Estabilitat en
l’Ocupació que ens permeti situar el dret al treball en el centre de les
polítiques públiques, recuperar el principi d’estabilitat en l’ocupació, i
oferir a totes les persones que treballin o vulguin treballar, un projecte
de vida amb condicions laborals i salarials dignes.

· Potenciarem el model de Relacions Laborals propi de Catalunya,
fonamentat en la concertació democràtica, en el diàleg social, en
la negociació col·lectiva, en la resolució extrajudicial dels conflictes
laborals, -model que s’ha demostrat eficaç amb el Tribunal Laboral de
Catalunya i en el que Catalunya ha estat pionera-, i en la promoció de la
incorporació de la responsabilitat social en les empreses.

ESTATUT DEL TREBALL
Volem elaborar l’Estatut del Treball de Catalunya, superant l’actual Estatut dels
Treballadors derivat del model del règim del ‘78, com a punt de partida de
la consolidació d’un marc de relacions laborals que garanteixi la flexibilitat,
l’adaptació concertada a les circumstàncies i necessitats de cada moment,
i la seguretat en la conservació dels llocs de treball. Aquest model ha d’anar
acompanyat de mesures concretes que afavoreixin la flexibilitat interna, com
són entre d’altres la potenciació dels serveis de mediació i arbitratge, i la
seguretat.

· Elaborarem un nou Estatut del Treball de Catalunya. Un nou marc que
possibiliti l’adaptació concertada a les circumstàncies i necessitats
de cada moment i que garanteixi els llocs i les condicions de treball,
que redueixi l’ús excessiu i inadequat de contractes temporals i de
subcontractacions, i que vetlli per la qualitat de les ofertes de treball.
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REFORMA LABORAL: L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE L’ADMINISTRACIÓ DELS
EROS
Existeix un ampli consens en relació amb la necessitat d’impulsar un canvi en
l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors amb relació a l’autorització prèvia dels
Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) per part de l’administració. Un canvi
que ha de poder recuperar el paper de l’administració en tant que autoritat
laboral a l’hora de controlar la reducció de la jornada o l’extinció de l’ocupació.
En aquest sentit, és necessari que l’administració recuperi el seu rol efectiu
amb la voluntat de protegir l’ocupació i assegurar la viabilitat dels projectes de
l’economia productiva.

· Impulsarem la modificació al Congrés dels Diputats de l’article 51 de
l’Estatut dels Treballadors en la línia de retornar a l’administració de
la Generalitat, en tant que autoritat laboral, la capacitat d’aprovar o
denegar l’aplicació d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO).

· Recuperarem les competències que la Generalitat de Catalunya
exercia abans de la reforma laboral de 2012, perquè creiem fermament
en el paper de mitjancer de l’Administració. Unes competències que
permeten defensar els projectes empresarials, mantenir l’ocupació
de qualitat i contribuir com a administració pública, a l’equilibri entre
competitivitat i drets laborals.

LLUITA CONTRA L’ATUR. FACILITAR LA (RE) INCORPORACIÓ AL MERCAT DE
TREBALL
La lluita contra l’atur i per assolir la plena ocupació esdevé objectiu prioritari
per a tota societat democràtica avançada. L’actual context socioeconòmic a
Catalunya ens obliga a centrar els màxims esforços en reorientar les polítiques
d’ocupació, tant actives com passives, a partir de dues premisses, integralitat
i territorialitat, i posar-les al servei de la igualtat d’oportunitats. Unes polítiques
actives fortes són un element indispensable per recuperar i apoderar les
persones no ocupades i per millorar l’ocupabilitat de les que ja treballen,
mitjançant programes de capacitació i inserció laboral que comptin i amb la
participació dels diferents actors socials. Les oficines d’ocupació
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han de gestionar de manera integral les polítiques vinculades a l’activació i
també les polítiques passives vinculades a les prestacions d’atur i subsidis.
Durant 2018 i 2019, una de cada quatre empreses catalanes manifestaven
(segons l’enquesta de la Cambra Comerç) que no podien créixer per manca
de personal qualificat, i un 80% va afirmar que tenien dificultats per contractar
personal qualificat. I quan parlem de personal qualificat no parlem només
de formacions STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), hi
ha moltes professions bàsiques amb dèficit d’oferta de perfils professionals
(peixaters, fusters, soldadors, etc.). Per tant, un dels problemes del mercat
de treball radica en el desajust entre l’oferta i la demanda. Cal, a curt termini,
atacar de forma directa aquesta bretxa perquè és la que permet millorar
l’ocupació i el creixement, i això és impossible d’aconseguir sense una
educació i formació de qualitat. Per aquests motius:

· Reformularem les polítiques actives d’ocupació de forma que s’ajustin a
la realitat concreta de cada territori per guanyar en eficiència, enfortint
el paper del territori a l’hora de planificar, mitjançant la concertació
social i territorial, i el model d’estratègies territorials que preveu la Llei
d’Ordenació del Sistema d’Ocupació de Catalunya i del Servei Públic de
Catalunya. Pel que fa a la seva gestió és imprescindible la participació
directa del teixit productiu, d’acord amb les necessitats en cada
moment.

· Establirem mecanismes i procediments que possibilitin la participació
de les corporacions locals, les empreses, entitats juvenils, els centres
educatius i les entitats del Tercer sector social que contribueixi al
disseny dels programes de polítiques actives d’ocupació.

· Destinarem més recursos a les polítiques actives d’ocupació,
especialment a la millora dels processos de qualificació professional.

· Reforçarem l’orientació, com a instrument per apoderar les persones
en un mercat de treball canviant i per fer més eficient la inversió en
formació ocupacional i millorar l’ocupabilitat de les persones.

· Centrarem els esforços de les polítiques actives en programes
específics per reduir l’atur dels col·lectius més afectats
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o que pateixen més dificultats d’accés al mercat laboral: joves, majors
de 50 anys, persones amb dèficits de formació i en atur de llarga durada,
col·lectius en situació de major vulnerabilitat.

· Implementarem un pla de xoc per a persones aturades de llarga durada,
amb atenció personalitzada, que inclogui redirecció de les bonificacions
i subvencions a la contractació d’aquest col·lectiu i combinació d’ajuts
econòmics, polítiques actives i itineraris professionals, per garantir la
seva protecció social i la seva reincorporació laboral.

· Actualitzarem el Pla de Garantia Juvenil, partint de les bones pràctiques
dels darrers anys, de manera que sigui més eficaç, estigui dotat de
recursos suficients i inclogui mecanismes de seguiment i control.
També actualitzarem les condicions d’accés als Programes de Garantia
Juvenil per adaptar-les a la situació real dels joves, perquè siguin menys
restrictives, i millorarem la gestió de les subvencions.

· Potenciarem la formació ocupacional, adaptant-la a la realitat del
teixit productiu local, mitjançant la prospecció d’empreses i la
detecció de necessitats de cobertura de llocs de treball. Formació
professionalitzadora “allways learning” clarament orientada a la
demanda dels sectors productius i de serveis clau per l’economia
catalana, que capaciti i qualifiqui les persones pels reptes tecnològics i
els canvis socials que la nova economia de la Indústria 4.0 estableix com
a palanca de transformació del nostre país

· Impulsarem un nou Model de FP i FP dual, més flexible i adaptable als
nous temps, i més lligada a les necessitats reals del mon laboral i de
l’empresa. Un model que haurà de comptar amb la participació i el
compromís dels diferents sectors.

· Reforçarem tots els mecanismes orientats a la inserció de les persones
amb discapacitat a l’empresa ordinària.
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SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ
Un peça clau en la lluita contra l’atur i en facilitar la incorporació o el retorn
al mercat de treball és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Hem de
disposar d’un servei públic generador d’ocupació, que posi la persona al
centre i que tingui en compte el sector privat com a motor de contractació,
que integri polítiques actives i polítiques passives d’ocupació, que compti
amb la implicació dels sectors empresarials i dinamitzi el paper d’orientador
personal de l’Administració davant els aturats i la nova població activa. Uns
serveis d’ocupació públics moderns, adaptats tecnològicament i dotats de més
recursos, que puguin dur a terme una atenció individualitzada i de suport a les
persones efectiva. I en aquest sentit:
La persona al centre

· Que fomenti l’ocupabilitat de les persones desocupades i aquelles que
cerquen la seva primera ocupació.

· Basat en l’orientació, amb un seguiment personalitzat i continuat,
amb atenció individualitzada, específica per a cada cas, per a cada
perfil, capaç de valorar el nivell d’ocupabilitat, i en correspondència,
oferir assessorament en la recerca de feina, formació i/o reciclatge
professional, i capaç, si s’escau, de fer derivacions a altres serveis o
polítiques d’ocupació.

· A on les empreses vegin un canal idoni i de qualitat, per trobar les
persones treballadores que vulguin contractar.

· Dotat del finançament necessari per al desplegament dels seus
objectius, les seves funcions i la consecució de la plena ocupació de la
nostra població activa.

· Que es coordini i potenciï les entitats especialitzades en formació,
orientació i inserció laboral per col·lectius específics i necessitats
especials (discapacitats, problemes de salut mental, col·lectius
vulnerables, etc.).
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L’empresa com a motor de la contractació laboral:

· Que ofereixi / Amb atenció personalitzada a les empreses per tal d’oferirlos un servei orientat segons les seves necessitats de contractació, ja
siguin de caràcter indefinit com de caràcter temporal.

· Que es converteixi en un referent clar per a les empreses, a on aquestes
voluntàriament s’adrecin en la recerca de persones treballadores, a la
vegada que permetin adequar polítiques actives encaminades a casar
l’oferta amb la demanda de personal.

· Adaptat tecnològicament als temps que vivim, que usi i fomenti l’ús
de les noves tecnologies, amb eines que permetin aquesta via de
comunicació entre SOC/persones treballadores/Empresa.

CONTRACTE LABORAL D’INCORPORACIÓ I CONTRACTE DE RELLEU
La Formació Professional, inicial i de segon cicle, i la Formació Ocupacional
orientada a la recuperació de l’ocupabilitat dels treballadors, han d’anar
acompanyades d’un model de contractació laboral que faciliti la seva
incorporació en les organitzacions empresarials. També resulta imprescindible
sobretot en determinats sectors, rejovenir les plantilles sense perdre
ocupacions. Per això:

· Impulsarem la creació d’un nou Contracte Laboral d’Incorporació; de
primera incorporació al treball per a Joves i contracte per a la reinserció
pels majors de 50 anys, compassant el nivell de retribució amb el
nivell de rendiment. Aquests han de resultar beneficiosos tant per
l‘empresa com pel treballador. Tenint com a referència el salari mínim
interprofessional, han de caracteritzar-se per la progressivitat de la
retribució d’acord amb la progressivitat del rendiment previst i han de
facilitar la consolidació del treballador en el lloc de treball.

· Recuperarem el contracte de relleu per afavorir la jubilació parcial i la
incorporació de persones joves en el mercat laboral. Estudiarem la seva
aplicació en l’àmbit universitari, fomentant la renovació generacional
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del personal docent i investigador tot combatent la precarització dels
acadèmics joves i per tendir cap a taxes de reposició 1 a 1. I impulsarem
les figures de l’aprenent i del mentor per afavorir la transmissió dels
oficis i el relleu generacional.

TREBALL EN CONDICIONS
Més enllà de la lluita contra l’atur, d’un servei públic d’ocupació eficient i les
relacions contractuals, és fonamental treballar per unes condicions de treball
dignes (horaris, salaris, seguretat, estabilitat, etc.) per evitar hi hagi treballadors
que, tot i tenir un lloc de feina, estiguin en condicions de precarietat, vulneració
i discriminació. Perquè només amb salaris dignes es podrà reactivar el consum
i recuperar l’economia post-COVID-19. Cal garantir els drets laborals i socials en
el desplegament de la normativa referent al teletreball.

· Impulsarem la concertació amb l’objectiu d’incrementar
progressivament, el Salari Mínim Interprofessional per a situar-lo en
una primera etapa, en 1.200 € mensuals, amb l’objectiu d’arribar als 1400
€ - 1500 € (aquest objectiu ha d’arribar amb l’increment del creixement
econòmic, basat en l’increment del valor afegit). Donant compliment
així, a la Recomanació de la Carta Social Europea de situar-lo entorn del
60% del salari mig net.

· Treballarem per eliminar la bretxa salarial de gènere promovent la
transparència retributiva a les empreses, així com el compliment de la
igual remuneració en el treball, començant per aquelles empreses grans
que fraccionen els diferents sectors d’activitat. L’increment del SMI és
també una eina eficaç per reduir la bretxa salarial de gènere.

· Visibilitzarem el talent femení en tots els nivells i camps professionals
i l’incentivarem en els sectors menys feminitzats i més necessitats pel
creixement competitiu de les nostres empreses com poden ser els
camps tecnològics.

· Vetllarem pels drets, garanties i protecció social de les persones
ocupades en treballs domèstics i de cures, treball en la gran majoria
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d’ocasions desenvolupat per dones, en un context informal i de
precarietat.

· Impulsarem un nou Pla nacional contra la precarietat laboral juvenil,
a partir de la creació d’una taula transversal amb tots els actors, amb
l’objectiu d’afavorir l’ocupació i emancipació juvenils i evitar la pèrdua
de talent de tota una generació.

· Fomentarem des de l’administració pública catalana, via contractació
de béns i serveis i atorgament d’ajudes i subvencions, les empreses
que acreditin millors indicadors de qualitat en l’ocupació (menor
temporalitat i parcialitat i millors salaris, tot considerant la menor
bretxa salarial entre homes i dones, col·lectius amb altres capacitats i
col·lectius desafavorits).

TREBALL AUTÒNOM
El món del treball autònom és un dels millors reflexos de la capacitat
emprenedora del nostre país, i malauradament ha estat un dels col·lectius
que més han patit les conseqüències de la pandèmia. Cal proporcionar eines
i serveis tant als qui inicien un projecte per compte propi, com els qui l’estan
consolidant i els qui el tenen plenament consolidat, i facilitar l’adaptació a un
món digitalitzat. És imprescindible que aportin/contribueixin en funció dels
seus ingressos reals i que en definitiva, puguin disposar de la mateixa xarxa de
seguretat de la qual disposa el treball per compte d’altri.

· Destinarem recursos del Fons Social Europeu per fer polítiques actives
de suport a les persones que volen autoocupar-se.

· Constituirem una finestreta única i directe, de suport i atenció als
treballadors autònoms i treballadores autònomes de Catalunya que
recolzi al col·lectiu.

· Implantarem la figura de l’interlocutor de l’empresa i dels autònoms. Un
“treballador públic de capçalera” que els ajudi en les seves gestions i els
recomani i orienti.
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· Crearem un pla de suport a la modernització a través de la digitalització
que tingui especialment en consideració les empreses més petites.

· Continuarem invertint recursos en el programa Consolida’t, de
consolidació dels projectes per compte propi.

· Garantirem que el Consell Català del Treball Autònom sigui l’espai de
concertació vinculant en relació amb totes les mesures que afecten el
col·lectiu.

· Reconeixerem les organitzacions representatives del treball autònom a
Catalunya i els proporcionarem suport econòmic pel seu funcionament.

· Mentre no siguem un estat independent, impulsarem des del Parlament
de Catalunya, el suport a les mesures en l’àmbit estatal que impulsin
flexibilitzar l’aportació a la Seguretat Social (RETA) en funció dels
rendiments nets d’acord amb tres nivells (els que no superen el SMI; els
que estan entre el Sou mínim interprofessional (SMI) i 40.000 €; i els que
superen els 40.000 €).

· Igualment, defensarem l’establiment d’una fiscalitat específica per
als autònoms i emprenedors, relacionant-la amb el nivell d’activitat i
resultats, i reduint específicament les càrregues inicials.

· Impulsarem la reducció de les taxes d’establiment i legalització de
l’activitat, siguin municipals o de la Generalitat.

· Impulsarem programes de suport formatiu amb tècnics de promoció
econòmica que donin suport als autònoms, amb recomanació
d’itineraris formatius per a autònoms i pimes, i xat per atendre els dubtes
i consultes de manera àgil que connecti el frontal i els back-officies.
Impulsarem els mecanismes de pro activitat necessaris per facilitar al
màxim els tràmits i evitar que els hagin de demanar.

· Potenciarem el programa Catalunya Emprèn per un millor
acompanyament dels nous emprenedors, amb més recursos per
desenvolupar línies de microcrèdit (model català de microfinances) per
la creació de negocis, i amb col·laboració estreta entre l’Institut Català
de Finances i les entitats que en formen part.
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· Promourem la figura del Síndic de greuges de l’autònom i
microempreses: persona que vetlla per defensar l’autònom davant
l’administració.
D’altra banda, és un fet que en els darrers anys ha augmentat el nombre
d’autònoms que exerceixen activitat econòmica al nostre país. Cal reconèixer
que això es deu, en part, a una progressiva degradació del nostre model
econòmic en general i de la contractació laboral en particular. Cal ampliar i
millorar els recursos destinats a l’exercici de la inspecció laboral, impulsant un
pla de xoc contra la precarietat laboral i la denúncia del fals autònom.

TELETREBALL
El teletreball és una forma d’organització del treball que ha estat àmpliament
utilitzada en els primers mesos de la pandèmia COVID19, sense marc regulador
ni les eines i coneixements necessaris per ser incorporat per les empreses
i el conjunt de la població ocupada, com un element estable que millori
l’aprofitament de la jornada laboral i eviti discriminacions de gènere quant a la
conciliació familiar i personal.
Hem d’entendre el teletreball com l’activitat que normalment es realitza en
un centre de treball, traslladada a un espai escollit pel treballador, gràcies a
l’ús d’eines telemàtiques. En qualsevol cas, ha de resultar un replantejament
“win-win” de l’organització del treball a les empreses, una decisió conjunta i
lliure per ambdues parts, que s’ha de poder revertir de forma senzilla, sigui de
manera parcial o completa.
L’espai necessari de debat i definició del desplegament del teletreball han de
ser, més enllà de l’aprovació recent del Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de
setembre, els acords Interconfederals entre els diferents agents econòmics
i socials, per mitjà de la negociació col·lectiva i la concertació econòmica i
social.
Com a condicions necessàries per a un correcte i sostingut desplegament
d’aquesta nova manera d’exercir l’activitat laboral, cal tenir en compte que:
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· Ha de partir de la negociació col·lectiva, diferenciada i particular per a
cada sector i dimensió d’empresa.

· Ha d’afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
· No ha de suposar una degradació de les condicions efectives i
ergonòmiques del lloc i l’entorn de treball. Cal garantir l’acompliment
dels preceptes que en matèria de seguretat i salut en el treball, la
legislació estableix.

· Ha de potenciar la incorporació al mercat laboral de persones amb
discapacitats i dificultats de mobilitat.

· Els mitjans de producció (les eines de treball) han de ser propietat
de l’empresa tal com passa en un centre de treball. L’adequació i
conservació d’aquests equips i elements ha de ser de responsabilitat
compartida.

· Cal reconèixer al treballador el dret a percebre una justa compensació
per l’increment de despeses que se’n derivin de l’exercici del teletreball.

· Els treballadors que exerceixin teletreball, òbviament, han de gaudir
dels mateixos drets i deures que els propis del treball presencial, i han
de poder accedir a les mateixes oportunitats de formació i promoció
professional.

· El control de la jornada de treball i de l’acompliment de la tasca
encomanada i del seu resultat, s’ha d’establir de forma concreta i
objectiva.
D’altra banda, cal tenir ben present l’aportació que l’exercici del teletreball pot
suposar en matèria de:

· La millora del medi ambient, reduint les emissions associades als
desplaçaments al lloc de treball.

· La millora de la mobilitat a les ciutats, reduint l’ocupació del transport
públic i de les infraestructures viàries.

· Corregir els desequilibris territorials i potenciar el desenvolupament
de l’economia local, especialment el món rural.
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FLEXIBILITZACIÓ DELS HORARIS LABORALS, REFORMA HORÀRIA I
CONCILIACIÓ CORRESPONSABLE
Més enllà de les oportunitats que l’exercici del teletreball ofereix, cal identificar
i ordenar el dret a la conciliació per mitjà de la seva pròpia regulació. A partir de
la concertació, empreses i treballadors han d’establir condicions per a la millora
efectiva de la conciliació de la jornada de treball i de la vida personal i familiar.
L’Administració ha de definir aquell marc legal que ho faciliti i propiciï.
El treball a distància i en particular el teletreball ha de ser vist com un avantatge
per al conjunt de l’esfera laboral, superant les incerteses que inicialment han
sorgit en benefici de la seva aplicació. S’ha evidenciat que el teletreball forma
part d’aquest canvi de cultura empresarial, trencant amb el presencialisme
anacrònic i sovint poc productiu, tot avançant vers una cultura de major
confiança, més madura en les relacions empresa-treballador, flexible en els
horaris i calendari, i que incorpori progressivament la cultura del treball per
objectius. Una cultura del treball i de les relacions laborals, més democràtica en
definitiva.
En aquest sentit seran determinants els canvis que s’han d’acabar plasmant
en tots i cadascun dels convenis col·lectius, amb una aposta concisa cap a la
flexibilització horària, la compactació d’horaris evitant les jornades partides
o en tot cas, reduint el temps per dinar, canvis per a la reforma horària. I és
que Catalunya està impulsant la reforma dels horaris i la incorporació de les
polítiques del temps com a política transversal, per tal d’aconseguir una major
qualitat de vida de les persones, a través d’uns usos del temps més eficients,
igualitaris i saludables.
Des de Junts per Catalunya hem impulsat els darrers dos anys, la incorporació
d’aquestes polítiques del temps al conjunt dels departaments de la Generalitat
iniciant el desplegament dels principals compromisos derivats del Pacte per a
la Reforma Horària, a través de l’aprovació del Pla Viure Millor (Pla de Transició
cap a la Reforma Horària).
La pandèmia de la COVID-19 ens ha mostrat que la digitalització millora
les nostres organitzacions, que uns horaris més saludables repercuteixen
positivament en la nostra salut i benestar, que una reforma del horaris és
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possible. Per això, volem que abans del 2025 la Reforma Horària sigui una
realitat i garantir un estat del benestar modern on el dret al temps de les
persones sigui plenament reconegut.

· Volem i farem que Catalunya sigui una nació on es valori l’eficiència en el
temps i la productivitat de les persones, la plena igualtat corresponsable
de les dones i dels homes a tenir una conciliació laboral, familiiar,
formativa, associativa i personal. Una Catalunya que s’identifiqui com un
país amb hàbits saludables.

· Desplegarem el Pla Viure Millor (Pla de Transició cap a la Reforma
Horària) com a principal instrument de polítiques transversals dels usos
del temps, i l’actualitzarem a inicis del 2022, per complir amb la reforma
Horària abans del 2025.

· Seguirem enfortint la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària
i promovent nous pactes locals del temps, per seguir incorporant les
polítiques del temps a l’agenda municipal així com per donar un nou
impuls a la Xarxa Europa de Ciutats pels Usos del Temps.

· Crearem l’Observatori Català dels Usos del Temps per tal de disposar
del conjunt de dades sobre els usos del temps i farem realitat l’Enquesta
d’Us del Temps 2021 per part de l’IDESCAT, amb el compromís que no
passin més de 6 anys entre una enquesta i la següent.

· Incorporarem la perspectiva del temps i el conjunt de mesures del pla
Viure Millor (Pla de transició cap a la Reforma Horària) en les polítiques
d’ocupació.

· Promourem la racionalització dels horaris laborals mitjançant la
negociació col·lectiva.

· Apostarem, sempre que sigui possible, per una flexibilitat horària,
d’entrada i sortida a través d’una bossa d’hores compensable
setmanalment o anualment.

· Fomentarem un model de treball a Catalunya que combini el treball
presencial amb el teletreball.
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· Educarem en la cultura del teletreball.
· Promourem que el teletreball no perpetuï la conciliació femenina i que
promogui la corresponsabilitat real entre dones i homes.

· Garantirem la no-discriminació en relació amb els requisits tecnològics,
la disposició dels recursos i els equipaments adequats, així com amb
l’accés al suport tècnic necessari per teletreballar garantint aquesta
universalització d’accés a les tecnologies.

· Afavorirem el treball per objectius en tots els àmbits de concertació
social possibles.

· Garantirem de forma efectiva el dret a la desconnexió per al conjunt de
les relacions laborals.

ECONOMIA SOCIAL, COOPERATIVISME I TERCER SECTOR
Al nostre país, l’economia social es configura com una rica i diversa realitat de
llarga tradició, íntimament vinculada amb el caràcter associatiu de la nostra
població: cooperatives, societats laborals, mutualitats, centres especials de
treball, fundacions i associacions orientades a l’activitat econòmica, així com
entitats, fundacions i empreses del Tercer Sector. Realitat que dona resposta
efectiva a alguns dels reptes principals que tenim plantejats en matèria de
generació d’ocupació, riquesa i benestar, ja sigui d’iniciativa exclusivament
privada com de col·laboració publicoprivada.
Volem potenciar l’economia social de Catalunya per tal que esdevingui un
sector d’activitat fort, competitiu i estable, impulsant la seva articulació i
recorregut en un sentit ampli:

· Afavorirem la creació de cooperatives i societats laborals com a
mecanisme de creació d’ocupació estable i de qualitat.

· Reconeixerem i visibilitzarem les iniciatives socials i solidàries com a
empreses que aporten valor econòmic i valor social, compromeses amb
el territori i les persones.

221

· Dissenyarem un programa de millora en la governança i acompanyament
de totes aquestes entitats que conformen l’economia social i solidària.
Programes formatius en gestió empresarial, emprenedoria i gestió de les
persones treballadores.

· Aplicarem una política d’avals i finançament ajustat a les característiques
específiques del sector.

· Impulsarem estímuls fiscals vinculats específicament a un model de
gestió ètica i responsable de l’activitat.

· Donarem suport a les cooperatives municipals de serveis amb finalitats
socials per a col·lectius vulnerables.

TREBALL INCLUSIU I CENTRES ESPECIALS DE TREBALL
El mercat de treball ha de desenvolupar la capacitat d’incloure i incorporar
tothom, també a les persones amb especials dificultats d’accés, i ho ha de fer
emprant i reforçant les eines adequades per evitar la selecció de persones
fonamentada o basada en prejudicis i la consegüent discriminació. Això implica
enfortir el nostre model propi de treball protegit, i per reforçar els centres
especials de treball com empreses socials orientades a la generació de feina
per a les persones amb especials dificultats. Avui aquest sector afronta el
repte de millorar la seva capacitat competitiva i cal tenir en compte que la
digitalització i la transició verda són també oportunitats per generar ocupació
per a les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental.

· Dissenyarem un model de CET més flexible, fent compatible l’activitat
laboral i ocupacional dels usuaris, depenent de les condicions físiques i
intel·lectuals i de la capacitat productiva. Millorarem el seu finançament.

· Crearem un model de treball inclusiu en el mercat laboral ordinari
per afavorir l’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual
i amb problemes de salut mental, dotant-lo del finançament adequat
per garantir l’estabilitat dels serveis de treball amb suport, impulsant
mesures i incentius d’acció positiva per la igualtat d’oportunitats
i promovent una interlocució eficient i eficaç amb tots els agents
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representatius del sector.

· Treballarem per garantir l’accés a la jubilació anticipada dels usuaris
de CET, d’acord amb el seu índex de deteriorament físic i intel·lectual,
per garantir els drets i qualitat de vida digna de les persones amb
discapacitat.

SISTEMA DE PENSIONS
La prestació de jubilació ha de ser digna i suficient per a tots aquells que
han contribuït al llarg de la seva vida laboral. Aquesta prestació dins l’Estat
espanyol, no està garantida.
Catalunya presenta un saldo positiu davant la Seguretat Social amb relació a
la recaptació i pagament de les pensions. Aquest superàvit de l’anomenada
“caixa de les pensions” ens ha de permetre mantenir el nivell actual de
prestacions i fins i tot millorar-lo. Per tant, avui la garantia per un sistema de
pensions segur, i una clara millora en prestacions i equitat d’aquestes, només
es pot fer des d’un Estat català independent.
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COHESIÓ
TERRITORIAL
I MEDI
AMBIENT

COHESIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT
· País d’oportunitats, país viu: impulsant el territori
· Món local i governança
· Polítiques digitals: infraestructures digitals i ciutats intel·ligents
· Cohesió territorial, infraestructures i mobilitat
· Patrimoni turístic del territori: element de progrés
· La Cultura com motor de cohesió territorial
· Emergència Climàtica
· Economia Circular
· Biodiversitat i Medi Natural
· Aprofitaments Forestals
· Transició Energètica

A Junts per Catalunya sabem que el nostre país és ple d’oportunitats, és un país
viu que hem de connectar en xarxa i reequilibrar-lo per garantir el respecte a
la diversitat territorial i obtenir-ne el màxim potencial de cada racó i de cada
poble. Volem un país viu, no volem una Catalunya buidada on es concentri
més del 60% de l’activitat a l’àrea metropolitana. Per això ens caldrà impulsar
polítiques que ajudin a repoblar el país, impulsant el món rural, millorant les
infraestructures viàries i sobretot les tecnològiques, acabant de fer arribar la
fibra arreu i desplegant infraestructures de comunicacions per resoldre els
problemes de cobertura 4G i 5G. Però sobretot, el que ens pot ajudar a fer més
viu el territori és que siguem capaços de generar plans estratègics comarcals
o supracomarcals per treballar en el futur econòmic i sostenible de cada
racó del territori, amb la potenciació de la nova indústria, de la logística, del
sector primari i de les energies renovables i sobretot del turisme que realça el
patrimoni total de cada poble. El paisatge, la gent, les tradicions, la cultura,
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la història, els elements arquitectònics, la cuina... tenim la gran sort de tenir un
país molt viu, molt variat i molt atractiu, que només cal que planifiquem com
remarcar-lo per atraure els visitants.
La digitalització, les noves tecnologies i la modernització dels sectors diversos,
ens ha de permetre anar ocupant de forma sostenible i integrada el territori,
amb noves activitats que generin ocupació de qualitat i que cohesionin
la demografia i l’activitat a tot el país, incloent-hi la descentralització de
l’administració. En el darrer any hem vist com hem potenciat la indústria de
l’espai a Alguaire, la tecnologia del Blockchain a Girona, o com es projecta
l’Agència Catalana de la Natura descentralitzada territorialment, exemples
tots ells de com els canvis tecnològics i la descentralització a poc a poc van
ocupant el territori de la mà de Junts per Catalunya.
En els pròxims anys seguirem amb aquesta estratègia de cohesió territorial
que anirà acompanyada d’una dissolució de les diputacions per establir les
Vegueries tal com es va aprovar al Parlament el 2006 i potenciarem el món
local perquè desenvolupi un rol més potent d’administració de proximitat. Però
a part, pensem crear un Centre de Tecnologies dedicades a crear solucions
tecnològiques pel món rural, millorarem les comunicacions, posarem en
marxa noves estratègies de mobilitat i transport públic aprofitant les noves
tecnologies digitals i exigirem la titularitat de tot el transport ferroviari públic
per potenciar definitivament els serveis de Rodalies de Girona, Lleida i
Tarragona.
Som conscients que ens quedarem curts en termes d’infraestructures fins
que no assolim l’Estat propi i puguem executar les infraestructures prioritàries
pendents, valorades pel Consell General de Cambres de Catalunya en
15.000 milions d’euros, pràcticament el dèficit fiscal d’un sol any. També quan
siguem Estat podrem apostar per un ferrocarril d’alta velocitat cap a València
i possibles nous traçats de ferrocarril, per un sistema aeroportuari català que
integri tots els aeroports o per la potenciació dels principals ports del país.
El canvi climàtic ens ha ensenyat aquest darrer any amb el Glòria i la Filomena,
que cal dotar d’un fons de postemergències climàtiques molt superior al
disponible els darrers anys i que caldrà acompanyar de plans de prevenció
molt més detallats pels pròxims temps.
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Estem en emergència climàtica, els efectes del canvi climàtic ja són evidents
i no podem demorar més una actuació ferma i decidida arreu del planeta.
Aquest serà sense dubte el repte principal de la humanitat en les dècades
vinents i Catalunya ha de posar el seu granet de sorra. Hem de contribuir
solidàriament a l’objectiu de la Unió Europea d’haver reduït el 2030 les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 55% respecte del 1990. Pel
2030 ens fixarem també l’objectiu d’una Catalunya sense contaminació i per
tant els pròxims anys seran clau.
Ens cal un model energètic que transiti cap a una Catalunya sobirana
energèticament, substituint progressivament els combustibles fòssils per
energies renovables fixant-nos l’objectiu del 32% fins a l’any 2030 i el 100%
pel 2050 d’acord amb la UE. És evident que dins l’Estat espanyol i amb el fort
pes de les empreses energètiques de l’IBEX serà molt difícil poder decidir
per nosaltres mateixos, i sobretot poder reduir de forma dràstica el preu de
l’energia, que és un dels més alts d’Europa, i que afecta greument la nostra
competitivitat. No obstant això, mentre no esdevenim Estat ens proposem fer la
llei per la transició energètica i avançar tant com puguem en aquests objectius,
incloent-hi la lluita contra l’oligopoli i l’increment de la competència per reduir
els preus abusius, entre altres mesures.
Les polítiques de sostenibilitat i energia s’han d’emmarcar necessàriament,
durant el pròxim decenni, en l’Agenda Verda, un gran projecte de país que, de
manera coherent amb la Unió Europea, ha de transformar la nostra economia
i la nostra gestió del territori perquè generin i distribueixin prosperitat
i benestar aplicant els principis de sostenibilitat, neutralitat climàtica,
revolució tecnològica, qualitat de la vida urbana i de la vida rural, cohesió
territorial, protecció dels ecosistemes i els seus serveis i ecoeficiència en el
funcionament de les infraestructures i en l’aprofitament i l’ús dels recursos
naturals. Això ens obliga, doncs, a replantejar elements tan quotidians com
la forma com ens movem, avançar cap a un model de mobilitat basat en el
transport públic i en la neutralitat d’emissions de CO₂. També es requerirà unes
infraestructures capaces i adaptades, que permetin aquesta transformació,
que serà el fonament del desenvolupament de l’economia catalana per a crear
riquesa a través de generar valor afegit, captar inversions productives, ampliar
les oportunitats laborals i aconseguir la prosperitat del país i la seva gent.
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També impulsarem un pla general de política forestal que ha de permetre la
reducció de l’enorme risc de grans focs com hem tingut en el passat i com
estan tenint altres països mediterranis i en altres continents, cada cop més
virulents i devastadors, i a més contribueix a generar una economia que
cohesioni el territori. En aquesta línia també fomentarem l’economia circular
com a estratègia de transformació de l’economia cap a un model més eficient i
en tots els aspectes i més equitatiu socialment.
D’aquesta manera, els nostres eixos d’acció en matèria ambiental i energètica
són

· L’Agenda Verda Catalunya 2030, coherent amb els objectius del EU
Green Deal i altres instàncies internacionals, serà l’eina estratègica
principal de transformació socioeconòmica de Catalunya, apostant pel
creixement intel·ligent, vinculant els sectors productius i la lluita contra
la crisi climàtica. En aquesta legislatura, s’aprovarà i es començarà a
aplicar.

· Catalunya serà neutra en carboni el 2050. Amb aquest propòsit, haurem
d’implantar les mesures necessàries per a contribuir solidàriament a
l’objectiu de la Unió Europea d’haver reduït el 2030 les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle en un 55% respecte del 1990.

· Promourem la Llei de l’Economia Circular i l’Eficiència en l’Ús dels
Recursos Naturals. L’aposta per un model d’economia productiva
ambientalment, econòmicament i socialment sostenible es vehicularà
a través d’aquesta llei, que haurà de ser àmpliament consensuada entre
forces polítiques i agents econòmics i socials perquè ha de mantenir
una llarga vigència per a poder assolir els seus objectius.

· Complirem les orientacions donades per les Nacions Unides aplicant
els objectius 2030 de l’Agenda Urbana i farem possible que la societat
civil i el món econòmic tinguin un paper clau en el seu desplegament.
Volem que Catalunya esdevingui un referent de cohesió social, territorial
i ambiental a Europa i el món.
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· Ens fixarem l’objectiu “Catalunya sense contaminació” per a l’any 2030,
de manera que s’ampliaran, s’intensificaran i s’aplicaran les mesures per
a eliminar la contaminació atmosfèrica (òxids de nitrogen, partícules,
ozó troposfèric) i acústica, la contaminació dels rius i dels aqüífers,
la dels sòls i la del litoral de manera que quedin sempre per sota dels
límits establerts per la Unió Europea i dels recomanats per l’Organització
Mundial de la Salut.

· Coordinarem les polítiques de medi natural i agràries amb un tractament
integral de les polítiques a favor de la biodiversitat i a favor d’un
potent i modern sistema productiu primari per tal d’assolir una gestió
eficient i correcta de la fauna salvatge, tant la fauna cinegètica com la
protegida. Agilitzarem la tramitació de les demandes d’adequació de les
finques agrícoles respectant l’imprescindible equilibri mediambiental
i paisatgístic. Reforçarem les inspeccions i controls sanitaris a la fauna
salvatge i a les espècies invasores, molt especialment en les zones de
seguretat i en els territoris amb protecció mediambiental reforçada.
Actuarem per a complir l’objectiu de la Unió Europea de frenar la
destrucció de la biodiversitat.

· Reorientarem les polítiques agràries per avançar cap a la sobirania
alimentària, prioritzant la producció ecològica, fent que siguin neutres
en carboni i minimitzant la contaminació de sòls i aqüífers. Impulsarem
la ramaderia ecològica i/o extensiva, incloent-hi la formació i el
reciclatge professional.

· Actualitzarem els instruments de planificació i gestió forestals per tal
d’assegurar una gestió adient dels boscos públics, comunals i privats,
que prioritzi la funcionalitat dels seus serveis ecosistèmics, l’adaptació
a la crisi climàtica i la prevenció dels grans incendis forestals, per mitjà
d’un model de cogestió amb la propietat forestal i les polítiques fiscals
i econòmiques necessàries per aplicar-lo de manera que els seus
propietaris en percebin beneficis proporcionats.

· Impulsarem polítiques de recuperació de l’activitat agrària i la
transformació dels seus productes en zones muntanyoses del nostre
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país, garantint el necessari ’equilibri entre els requeriments ecològics
i paisatgístics i l’ús dels aprofitaments agrícoles, ramaders i silvícoles
Considerarem la ramaderia extensiva (en declivi des de fa decennis)
com a sector estratègic de país dotant-la de polítiques, formació,
posicionament al mercat, recerca, instruments de gestió i governança
independents i transversals .

· Aprovarem la llei de patrimoni natural i biodiversitat, posarem en
funcionament, com més aviat millor, l’Agència de la Natura i el seu
fons. Replantejarem la governança i la gestió dels espais i les espècies
protegides per millorar la seva eficàcia i agilitat, amb el doble objectiu
d’aturar d’una vegada les pèrdues de patrimoni natural i valorar l’activitat
de turisme rural, agrícola, ramadera, forestal i pesquera relacionada.
Reforçarem les mesures per lluitar contra la fauna i flora invasores així
com la fauna salvatge problemàtica

· Aprovarem la Llei per a la Transició Energètica per a la transició
energètica que sigui fruit d’un pacte nacional entre institucions, els
agents econòmics, socials i territorials, tant de zones urbanes com de
zones rurals, i que marqui el full de ruta de l’estratègia energètica per
als vint anys vinents amb un pla territorial sectorial per adaptar-ho a la
realitat del país i agilitzar-ne la implantació. Un sistema autosuficient,
interconnectat i eficient, fonamentat en mix tecnològic de renovables
i el progressiu relleu de la capacitat instal·lada de les nuclears fins
a assolir una quota mínima d’ús d’energies renovables del 32% i una
reducció del 55% de les emissions contaminants abans del 2030, en línia
amb l’objectiu marcat per la Unió Europea.

· Desplegarem els mitjans per garantir l’accés a l’energia per part dels
ciutadans que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, tal i
com estableix la Llei 24/2015.
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PAÍS D’OPORTUNITATS, PAÍS VIU: IMPULSANT EL TERRITORI
Les diferències existents entre les grans àrees urbanes i metropolitanes i la
resta del territori català, producte del desenvolupament econòmic i social de
les darreres dècades, han propiciat el sorgiment d’una part del territori cada
vegada més envellit, despoblat i abandonat, amb menys oportunitats laborals,
creixement productiu i empresarial així com disponibilitat d’infraestructures,
transport i connectivitat.
Des de Junts per Catalunya, que sempre hem defensar la cohesió territorial
del país, estem disposats a afrontar i solucionar aquesta situació construint
un pacte global per la cohesió territorial de Catalunya, establint un nou model
de governança compartida entre el Govern de la Generalitat, el món local i els
agents socioeconòmics, i reivindicant el potencial econòmic, laboral i social
de l’economia generada pel teixit productiu i empresarial català de tots els
territoris, cadascun d’ells amb la seva singularitat i potencial propi.
És per això que apostem per assolir un gran Pacte Nacional Rural-Urbà a través
de l’Estratègia per a la Dinamització Territorial ‘País d’Oportunitats, País Viu’
del Govern de la Generalitat de Catalunya per integrar les diferents agendes
existents (urbana, rural, 20/30, verda) amb la voluntat de superar la dualitat món
urbà/món rural i afrontar també els reptes globals des del món municipalista,
per tal de plantejar polítiques públiques des d’una visió compartida que
cohesionin el territori i cohesionin el país, contribuint així en la implementació
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits en l’Agenda
2030 de Nacions Unides.
L’objectiu d’aquest consens és el de lluitar contra l’envelliment, el
despoblament i l’abandonament territorial, prioritzant les accions del govern
de manera consensuada amb els ens locals i els actors socioeconòmics del
territori per afavorir al desenvolupament del territori català, tan socialment com
econòmicament, adaptant-lo a les necessitats actuals (tant en infraestructures
de mobilitat com en connectivitat) i atraient-hi inversions per a la generació
d’activitat econòmica i oportunitats laborals. Per assolir-ho:

· Crearem un àmbit institucional de governança rural per assolir un gran
Pacte Nacional Rural-Urbà, a través d’una estructura descentralitzada
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que coordinarà transversalment totes les polítiques que afecten
directament al món rural.

· Elaborarem un Pacte Nacional Rural-Urbà, a través de l’Estratègia País
Viu, que garanteixi el respecte a la diversitat territorial en les polítiques
socioeconòmiques, urbanístiques, d’habitatge i ambientals.

· Impulsarem l’adequació de lleis, estratègies, plans i programes
a les singularitats territorials, des dels micropobles a les àrees
metropolitanes, i impulsarem plans estratègics territorials.

· Impulsarem una comissió parlamentària al Parlament de Catalunya
per assegurar que el conjunt de lleis i normes tinguin en compte
l’especificitat de cadascun dels territoris i les diferents dimensions i
tipologies de municipis i Consells Comarcals, amb l’objectiu d’evitar les
desigualtats derivades d’una aplicació uniforme de la normativa.

· Crearem a dins del Govern, una àrea transversal al servei dels
micropobles per atendre les seves reivindicacions i assessorar en
qualsevol àmbit que aquests no puguin gestionar, atenent que la majoria
de municipis de Catalunya són petits en població i no disposen dels
mateixos recursos humans i econòmics que la resta de pobles i ciutats.

· Canalitzarem el potencial de ser el país del sud d’Europa més atractiu
per invertir-hi, gràcies a disposar d’una capital com Barcelona i el seu
impuls econòmic, cap a la resta del territori per tal d’aconseguir una
cohesió territorial i superar la dicotomia món urbà i món rural.

· Impulsarem polítiques per aconseguir el repoblament del país
potenciant el programa d’accés a l’habitatge al món rural, a través
de la convocatòria pública de subvencions a l’execució d’obres de
rehabilitació i de millora d’aquests habitatges. Part d’aquestes polítiques
s’orientaran especialment al jovent, que són el relleu generacional,
per evitar que hagin de marxar dels nuclis i habitatges rurals cap a les
capitals de comarca o grans ciutats, davant el risc que això significa per
la pèrdua de població i els consegüents serveis al territori.
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· Aprovarem i desplegarem la llei de territori dins de la qual es
reconeixerà la realitat territorial i la seva idiosincràsia per adaptar la
normativa administrativa per adequar-la a la realitat del territori i al
despoblament, com és, per exemple, en matèries com la normativa
urbanística, la de caràcter social, la necessària per crear empreses o
figures d’emprenedoria rural, la destinada a la sobirania energètica pel
món rural fomentant la cogeneració energètica agrària i la dinamització
de les cooperatives energètiques.

· Dissenyarem polítiques per aconseguir la inserció social i laboral de
les persones o famílies que arriben a un poble per desenvolupar el seu
projecte de vida i professional i la cohesió del conjunt de la població.

· Implantarem la discriminació positiva en matèria fiscal com a
contraprestació al manteniment del territori i del paisatge.

· Fomentarem la implantació de les energies renovables, especialment
fotovoltaiques i eòliques, com d’altres (cogeneració amb purins,
etc.), intentant evitar la seva ubicació en sòl d’alt valor agronòmic i
cercant el consens de les administracions locals i el territori, a partir
de la corresponsabilitat territorial en matèria d’energia i mitjançant
tres elements bàsics: (1) la coparticipació territorial (implantació de
projectes d’energies renovables, sota criteris de protecció paisatgística,
mediambiental, urbanística, patrimonial i agronòmica), (2) el fons de
participació energètica territorial (amb la finalitat de finançar projectes)
i (3) el foment de la participació local en instal·lacions d’energies
renovables (implementació d’un sistema de participació d’un mínim
del 20% del finançament del projecte per a empreses o particulars
radicades en el municipi/comarca/país).

· Millorarem totes les comunicacions del món rural, tant en la vialitat
física de les infraestructures de mobilitat, carreteres, autovies,
autopistes, camins rurals, accessos a nuclis de població i masies,
pistes forestals, etc. –que sempre han d’estar adaptades a la realitat
dels vehicles especials agrícoles–, com la vialitat tecnològica en
connectivitat, fent arribar la xarxa de fibra òptica a tot el territori,
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completada per solucions inalàmbriques en determinades zones
aïllades. Aquestes comunicacions viàries són essencials per l’activitat
agropecuària i rural i, a més, es complementen amb iniciatives
territorials per recuperar vies verdes, rutes cicloturístiques, peixeres,
arquitectura en pedra seca, patrimoni cultural i històric, etc.,
representant, doncs, una gran oportunitat per donar a conèixer el nostre
territori, el seu paisatge, tradicions i, en definitiva, el nostre patrimoni en
el sentit més ampli.

· Impulsarem un centre de desenvolupament per crear noves solucions
tecnològiques aplicades al sector del món rural i a les zones agràries,
no només per a modernitzar les explotacions agropecuàries i el món
rural (5G, Intel·ligència Artificial, Robòtica, BigData, etc.) sinó per a crear
una nova economia de solucions tecnològiques pel sector agropecuari i
rural desenvolupades a Catalunya.

· Treballarem per la millora de la seguretat al camp i estimularem accions
coordinades entre els cossos de seguretat i vigilància del territori
(Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, guardes de vedats, policia o agents
municipals).

· Promourem i coordinarem, conjuntament amb les diferents
associacions empresarials del territori, la creació de campus comarcals
permanents -físics i virtuals- amb la missió d’aconseguir captar talent
per a les empreses d’alt valor afegit instal·lades en àrees geogràfiques
amb poca massa poblacional per tal de consolidar i fomentar
l’activitat industrial i empresarial del territori, mitjançant l’oferta de
serveis i activitats formatives, socials i de lleure que també facilitin als
professionals nouvinguts integrar-se de manera fàcil i satisfactòria al nou
lloc de residència.

· Proposarem una adaptació correcta dels tributs derivats del cadastre i
evitarem que el món rural no pugui accedir a beques i ajuts per aquestes
valoracions cadastrals d’elements subjectes a l’activitat del primer
sector.
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MÓN LOCAL I GOVERNANÇA
El món municipal, i en especial els ajuntaments i els consells comarcals,
són les institucions més pròximes a la ciutadania i, per tant, són la màxima
expressió del servei públic així com la primera resposta a les seves necessitats
i urgències. Alhora, són essencials per a la vertebració del territori i tenim clar
i fomentarem que els governs municipals són una fortalesa per fer del territori
un element clau de construcció nacional. Des de Junts per Catalunya apostem
per la dissolució de les Diputacions i l’establiment del sistema de vegueries,
que són la representació de la realitat del territori català i que fou aprovat pel
Parlament de Catalunya l’any 2006. No obstant, mentre les Vegueries no siguin
una realitat, seguirem treballant amb els mecanismes institucionals existents.
La crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha posat de
manifest la importància del món local i sobretot la necessitat d’incrementar la
cooperació entre les diferents administracions del país per coordinar i donar
resposta a aquesta situació d’extrema urgència. És per això que continuarem
treballant en la línia de reforçar l’aliança entre el govern de Catalunya i el món
municipal, establint i potenciant les relacions bilaterals amb les principals
ciutats del país i també amb les comarques. També impulsarem d’una llei de
governs i finançament locals que enforteixi el món local protegint, precisament,
la seva capacitat d’actuació i garantint la prestació de serveis. Alhora,
impulsarem una agenda modernitzadora de les administracions locals per
adaptar-les al context econòmic, social i tecnològic del segle XXI.
Els reptes del despoblament i l’envelliment són globals, i alhora poden
condicionar el futur de tot el país. Per això, considerem que l’Estratègia per a la
Dinamització Territorial “País Viu” impulsada pel govern de Junts per Catalunya
ha de prendre encara més protagonisme per, basant-se en la bilateralitat, la
singularitat i la transversalitat, potenciar el desenvolupament i la dinamització
del món local per generar oportunitats a qualsevol punt del territori, partint del
lideratge de les comarques i amb l’aliança de tot el govern.

· Impulsarem Llei de Governs Locals i de Finançament Local perquè
volem que els ajuntaments disposin de les eines competencials i
financeres que els permetin desenvolupar de manera plena el seu rol
com a administració de proximitat, en la prestació de serveis
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i com a actors rellevants en l’impuls de l’economia local i en el reforç de
les polítiques socials.

· Enfortirem i ampliarem les relacions bilaterals del Govern de la
Generalitat amb les principals ciutats del país i impulsarem el Consell
de Governs Locals de Catalunya, ja que aquests ens exerceixen
de nodes d’influència al territori –alguns d’ells essent àmbits
metropolitans– i que a través de l’aliança institucional poden compartir
estratègies transversals en els reptes que té el país. A més, potenciarem
el rol dels municipis mitjans com a referents territorials.

· Reforçarem les estructures dels consells comarcals, revisant i
incrementant el seu finançament i la seva capacitat competencial, com
a autèntica baula entre el govern de Catalunya i el món local i com a
actors principals del desenvolupament i cohesió territorials.

· Crearem una Agenda Local que combini les propostes de l’Agenda
Urbana de Catalunya i l’Agenda 2030 amb les d’una Agenda Rural amb
l’objectiu de superar la dualitat món urbà/món rural i afrontar també els
reptes globals des del món municipalista, per tal de plantejar polítiques
des d’una visió compartida que cohesionin el territori, cohesionin el país,
contribuint així en la implementació dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) definits en l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

· Desplegarem tota l’Estratègia per a la Dinamització Territorial
“País d’Oportunitats, País Viu” per lluitar contra l’envelliment, el
despoblament i l’abandonament territorial, prioritzant les accions
del govern de manera consensuada amb els ens locals i els actors
socioeconòmics per afavorir al desenvolupament del territori català,
adaptant-lo a les necessitats actuals (tant en infraestructures de
mobilitat com en connectivitat) i atraient-hi inversions per a la generació
d’activitat econòmica i oportunitats laborals.

· Impulsarem una comissió parlamentària al Parlament de Catalunya
per assegurar que el conjunt de lleis i normes tinguin en compte
l’especificitat de cadascun dels territoris i les diferents dimensions i
tipologies de municipis i Consells Comarcals, amb l’objectiu d’evitar
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les desigualtats derivades d’una aplicació uniforme de la normativa.

· Crearem a dins del Govern, una àrea transversal al servei dels
micropobles per atendre les seves reivindicacions i assessorar en
qualsevol àmbit que aquests no puguin gestionar, atenent que la majoria
de municipis de Catalunya són petits en població i no disposen dels
mateixos recursos humans i econòmics que la resta de pobles i ciutats.

· Consolidarem el marc de relació bilateral amb el Conselh Generau
de l’Aran, com a ens i territori singular del nostre país i que mereix un
reconeixement i protecció de la seva cultura, llengua i institucions.
Després de l’assoliment del Pacte de Finançament Estable de l’Aran, cal
impulsar un nou horitzó de relacions amb el territori de l’Aran. Acabarem
de desplegar la Llei de l’Aran en la seva totalitat i dipositarem esforços
singulars en la protecció de la llengua, la cultura i el patrimoni aranesos.

· Impulsarem una nova convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya específica per a inversió COVID i manteniment per
incrementar la capacitat d’inversió dels ajuntaments en mesures per
afavorir al desenvolupament social i econòmic que permetin crear noves
oportunitats i generar sinergies amb els valors i agents de cada indret.

· Dotarem el Programa Interdepartamental de Post-emergències
climàtiques, amb un fons de 75M€ anuals que posi amb agilitat i
rapidesa a disposició dels municipis i consells comarcals, els recursos
necessaris per fer front als efectes derivats, incorporant el 50% en
inversió per restitució i un 25% de la despesa en manteniment de
camins.

· Incrementarem el Fons Local de Cooperació Extraordinari COVID del
2021 en 50M€ arribant als 150M€ per a l’any 2021, que se sumarà al
Fons de Cooperació Local ordinari. Aquest fons té per objectiu protegir
les finances locals en aquest context en que han hagut d’afrontar
l’increment de serveis públics i la davallada d’ingressos fiscals per causa
de la crisi de la COVID-19.

· Impulsarem una agenda compartida de modernització que impliqui un
salt qualitatiu en l’atenció al ciutadà i la prestació de serveis.
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Volem potenciar la digitalització de l’administració local i la consolidació
de l’administració electrònica.

· Exigirem la derogació la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) perquè és una intromissió al principi
d’autonomia local, reconegut tant nacional com internacionalment, en
obligar al principi de lleialtat institucional a totes les administracions;
perquè suposa un envaïment de competències de la Generalitat de
Catalunya sobre l’organització territorial i local; i perquè aplica un
mateix criteri a tots els ens locals, argumentant un nou repartiment
competencial per evitar duplicitats, però que no té en compte els
criteris específics que les diferencien.
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POLÍTIQUES DIGITALS: TERRITORI COHESIONAT AMB
INFRAESTRUCTURES DIGITALS I CIUTATS INTEL·LIGENTS
L’acceleració de les necessitats digitals imposades pel teletreball, l’educació
en línia, l’administració digital, la sanitat, el comerç electrònic, la indústria 4.0 o
les ciutats intel·ligents per assenyalar alguns exemples, han posat al descobert
grans desigualtats en l’accés als serveis digitals. No hi haurà una ciutadania
plena sense accés a la tecnologia en una societat més depenent i accelerada
cap a una societat digital i, no hi haurà societat digital sense infraestructures
que garanteixin l’accés a tot el ventall de tecnologies digitals avançades.
Per tot això, proposem fer un esforç, per a universalitzar l’accés als serveis
d’alta capacitat, garantir i fixar persones i activitats al territori, i assegurar la
igualtat d’oportunitats i de cohesió territorial del país per a tots els ciutadans i
ciutadanes i per a les empreses.

· Finalitzarem el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica de molt
alta capacitat a la totalitat de nuclis de població de més de 50 habitants
i zones d’activitat econòmica de Catalunya.

· Desenvoluparem les infraestructures de satèl·lit per proporcionar
serveis digitals de comunicació 5G-IoT i d’observació de la Terra a
l’administració de la Generalitat i també per a la resta d’administracions
públiques catalanes.

· Desenvoluparem la infraestructura terrestre necessària destinada a la
consolidació i creixement de l’estació ubicada al Montsec dedicada a
la comunicació i control de satèl·lits incorporant les capacitats per a la
gestió i seguiment de comunicacions 5G.

· Fomentarem la creació de les infraestructures necessàries per convertir
Catalunya en el port digital del Mediterrani gràcies a l’arribada de més
cables submarins de connectivitat internacional.

· Desplegarem les infraestructures de radiocomunicacions necessàries
per resoldre els problemes de cobertura del servei de telefonia mòbil
4G i 5G a les zones rurals.

· Impulsarem infraestructures de telecomunicacions pròpies.
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COHESIÓ TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
· Cohesió territorial
· Mobilitat i transport públic
· Logística i infraestructures aeroportuàries i portuàries.
· Entorns urbans i metropolitans

COHESIÓ TERRITORIAL
La diversitat territorial de Catalunya constitueix una riquesa cultural, econòmica
i identitària que no s’ha de malmetre amb actuacions uniformes arreu. Ben
altrament, s’ha de conservar i potenciar fent-la compatible amb la cohesió: que
ningú pateixi perjudicis que limitin els seus drets pel lloc de residència.

· Aprovarem una llei de territori per a configurar un marc normatiu
integral, coherent i estable per a l’ordenació territorial i paisatgística.

· Elaborarem un pacte rural-urbà que garanteixi el respecte a la
diversitat territorial en les polítiques socioeconòmiques, urbanístiques,
d’habitatge i ambientals.

· Impulsarem l’adequació de lleis, estratègies, plans i programes
a les singularitats territorials, des dels micropobles a les àrees
metropolitanes.

· Seguirem desplegant plans de desclassificació de sòls urbanitzables en
àrees en què ho justifiqui l’interès ambiental o social.

· Impulsarem la revisió legislativa per tal que la Generalitat pugui prohibir,
per raons ambientals i socials, projectes d’exploració i d’explotació de
recursos del subsol.

· Abordarem el sanejament de les aigües residuals dels nuclis petits i
allunyats amb un miler de noves instal·lacions.

· Retirarem progressivament les estacions depuradores i els col·lectors de
la línia de costa o de zones d’elevat risc d’inundabilitat.
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· Modernitzarem els canals de reg per tal d’optimitzar-ne la gestió, evitar
fuites i racionalitzar consums.

· Desplegarem una xarxa d’infraestructures viàries −camins inclosos−que
abasti adequadament els municipis amb població i activitat econòmica
disseminada.

· Desplegarem la nova Llei de protecció i ordenació del litoral amb el
propòsit d’assolir-ne una gestió integrada, amb la Generalitat com a
administració de referència i un major protagonisme dels ajuntaments.
Aquesta gestió integrada permetrà planificar racionalment les activitats,
preservar i recuperar les zones costaneres, i prevenir i reduir els efectes
del canvi climàtic.

· Crearem el Conservatori del Litoral com a instrument que, a través de
l’adquisició pública de sòl, preservarà i recuperarà àrees sensibles del
litoral amenaçades per la urbanització o l’artificialització. Es finançarà
amb recursos públics −de la Generalitat i d’altres administracions− i amb
aportacions del patrocini i mecenatge privats.

MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC
La nova mobilitat ha de ser sostenible, segura i fluida. Vertebrada sobre el
transport públic i la micromobilitat, ha d’assegurar la incorporació de les noves
tecnologies digitals i la transició cap als vehicles de zero emissions.

· Eliminarem l’actual sistema de peatges i implantarem la vinyeta com
a eina fiscal essencial per a un nou model de gestió de la mobilitat
que integri: el manteniment de la xarxa viària, la potenciació del
transport públic, la implantació d’eines intel·ligents i la correcció de les
externalitats ambientals negatives. Aquesta eina ha de permetre que
no continuïn els peatges de les autopistes quan finalitzin les actuals
concessions.

· Reformarem el model de finançament del transport públic perquè sigui
finalista, previsible en el temps, i equilibrat entre tarifes i aportacions
públiques; i treballarem per la rebaixa del preu del transport
públic per a aquells usuaris més habituals.
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· Culminarem el procés de digitalització del bitlletatge i la gestió de la
informació del transport públic.

· Farem que tot el transport públic ferroviari de Catalunya −en especial
rodalies i regionals− assoleixi els estàndards i el model de gestió de
FGC, reconeguts internacionalment.

· Propugnarem que la Generalitat sigui la titular de tot el transport
ferroviari interurbà, tant per a l’operació dels serveis com per a la gestió
de les infraestructures.

· Potenciarem els serveis de rodalies de les àrees de Lleida, Girona i el
Camp de Tarragona.

· Defensarem que hi hagi una connexió ferroviària d’alta velocitat (300350 km/h) entre el País Valencià i Catalunya.

· Aprovarem unes noves directrius nacionals de mobilitat i s’aplicaran els
plans directors que se’n deriven, els quals estructuraran i prioritzaran
actuacions com les exposades a continuació:

· Desplegarem els pactes territorials de mobilitat −sobre base comarcal
o supracomarcal− i constituirem les taules territorials de mobilitat com
a eines de participació de les administracions locals i els agents del
territori en la configuració de les polítiques de mobilitat.

· Continuarem implantant la xarxa ciclista interurbana per tal de facilitar
l’ús habitual i segur d’aquest mitjà de transport.

· Potenciarem la mobilitat activa i, per a vianants, redactarem un pla de
mobilitat que estableixi elements de facilitat i criteris de seguretat per a
aquest tipus de desplaçament.

· Desplegarem la xarxa d’autobusos ràpids (BRCat) en els corredors
d’elevada mobilitat, alhora que potenciarem la xarxa Exprés.cat.

· Duplicarem l’oferta del transport públic a demanda en el conjunt de
Catalunya, en especial a àrees poc poblades.

· Prepararem el nou model de serveis de transport públic per carretera
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(que s’oferirà a partir del 2028), en què definirem rutes, qualitat de
servei, estàndards ambientals dels vehicles i estàndards digitals de la
gestió.

· Ampliarem l’oferta d’aparcaments d’enllaç −tant per a bicicletes/
patinets com per a cotxes) a les estacions ferroviàries i a les centrals
d’autobusos.

· Impulsarem un nou pla per a ampliar les condicions d’accessibilitat al
transport públic per a les persones de mobilitat reduïda.

· Ambientalitzarem la flota i optimitzarem la gestió energètica per tal que
el 2035 el sistema de transport públic assoleixi la neutralitat de carboni.

· Treballarem per tal que, a escala europea, es prohibeixi la
comercialització de vehicles amb combustibles fòssils a partir del 2040.

· Adequarem la xarxa d’infraestructures perquè hi hagi punts de càrrega
d’energies netes per als vehicles, i farem de Catalunya un país punter
d’Europa en aquesta matèria.

· Establirem, d’acord amb el món local, en el sector de l’automoció i
en el sector tecnològic, els criteris per a garantir l’adequada gestió i
coordinació de la informació generada per sensors entre els vehicles
connectats i autònoms, i els sistemes de gestió de la mobilitat, per tal
d’afavorir simultàniament la seguretat i la sostenibilitat.

LOGÍSTICA, INFRAESTRUCTURES AEROPORTUÀRIES I PORTUÀRIES
Catalunya disposa actualment de més de 1.470 polígons industrials i
infraestructures amb gran potencial, com són els seus aeroports i ports. A
més, el sector logístic significa el 12,2% del PIB català (27.389M€) i abasta un
ecosistema d’operadors logístics locals i internacionals que proporcionen alt
valor afegit en sectors tan punters com l’agroalimentari, el tèxtil, el químic,
l’automoció, el farmacèutic i el comerç electrònic, entre d’altres; per la qual
cosa resulta fonamental per a una societat d’economia oberta, dinàmica
i d’alta competitivitat com la catalana disposar d’una bona xarxa i d’un bon
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model de gestió de les infraestructures que aporten connectivitat a l’intercanvi
de mercaderies. La logística és, doncs, una peça clau del país i condició per
al seu desenvolupament econòmic. Per això, mancances i greuges com la no
finalització del corredor mediterrani són reptes de vital importància que han de
ser, amb urgència, resolts. És per tot això que, respectant el rol essencialment
privat, les administracions públiques han d’exercir una funció de suport (en
infraestructures i regulació), i de foment i atracció d’inversions.
En aquest sentit, Catalunya disposa d’una xarxa d’infraestructures
aeroportuàries que ens ha permès esdevenir un dels principals aeroports de
connexió d’Europa i atraure inversions de tota mena. En aquest sentit, caldrà
actuar per a consolidar aquest rol, especialment ara que es produirà una
reformulació del sector arran de l’impacte de la pandèmia i les exigències de
donar resposta a l’emergència climàtica.
Igualment, el valor estratègic que tenen els ports catalans per a la
competitivitat de la nostra economia rau en el potencial que tenen per
esdevenir una porta d’entrada a Europa per la ruta de transport de mercaderies
que connecta amb Àsia a través del canal de Suez. En aquest sentit, és crític
disposar tant de bones connexions ferroviàries amb la resta d’Europa com
d’una capacitat de gestió dels ports que sigui àgil i eficient.
Per això, la nostra competitivitat logística depèn de posar fi als models
centralitzats i uniformes de gestió dels ports i dels aeroports que imposa
l’estat.

· Impulsarem al Parlament de Catalunya una llei de logística per tal
de disposar d’un marc normatiu que ens permeti aprofitar el màxim
possible els recursos en aquest sector i coordinar infraestructures de
transport, polígons industrials i empreses per seguir impulsant aquest
sector de l’economia.

· Millorarem i modernitzarem els polígons d’activitat econòmica
perquè siguin més aptes a les necessitats logístiques, a les exigències
ambientals i a les potencialitats digitals actuals. Prioritzarem els polígons
intermodals amb connexió ferroviària.
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· Aplicarem polítiques de preus i taxes per tal d’afavorir les companyies
aèries i marítimes que apostin decididament per la sostenibilitat.

· Continuarem exigint el Corredor Mediterrani ferroviari amb via exclusiva
per a les mercaderies i vetllant pels accessos viaris i ferroviaris als ports
i aeroports i altres actuacions per a connexions logístiques adequades,
per tal de reduir el cost de transport de les exportacions, reduir les seves
externalitats ambientals i augmentar la competitivitat de la indústria
catalana. Mentre no es completa, exigirem la inversió d’un tercer fil en el
tram de rodalies entre Martorell i Castellbisbal com a opció d’urgència i
transitòria.

· Promourem els nodes multimodals a la xarxa logística de Catalunya i la
seva connexió amb l’autopista ferroviària transeuropea.

· Regularem, consensuadament amb l’administració local i els sectors
econòmics implicats, la distribució urbana de mercaderies, mitjançant
l’establiment d’uns principis comuns i la creació d’unes eines eficaces
d’informació al sector.

· Fomentarem la multimodalitat entre la carretera i el tren en les cadenes
de transport de mercaderies, mitjançant la priorització dels centres
logístics intermodals, l’impuls de l’oferta ferroviària i l’establiment
d’acords sectorials.

· Crearem incentius econòmics per a la modernització del sector logístic
amb eines digitals que permetin una gestió intel·ligent, eficient i segura.

· Implantarem un nou model de governança aeroportuària a Catalunya
orientat a l’eficiència i la qualitat en la gestió. Aquest model pivotarà
sobre la Generalitat, que ha d’esdevenir titular de tots els aeroports
de Catalunya i ha de tenir capacitat per a definir el model de gestió de
cadascun d’ells.

· Desplegarem el model aeroportuari de Catalunya amb les inversions
necessàries per a connectar els aeroports de Barcelona, Girona i
Reus de manera que puguin operar de forma complementària, per a
desenvolupar l’aeroport de Lleida-Alguaire com a industrial aeronàutic
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orientat a la transició energètica del sector i port espacial, i l’aeroport
d’Andorra-La Seu com a aeroport dels Pirineus.

· Mentre s’implanten aquests nous models, exigirem les inversions
necessàries per a l’execució de la terminal satèl·lit de l’aeroport del Prat i
el desenvolupament de la seva ciutat aeroportuària.

· Crearem el centre de monitoratge d’aeròdroms i heliports per a la gestió
remota de petites infraestructures aeroportuàries.

· Donat l’impacte de la COVID-19 en l’activitat dels aeroports, impulsarem
un pla de recuperació del trànsit aeri per als aeroports catalans.

· Exigirem el traspàs i la plena gestió dels ports de Barcelona i
Tarragona, per tal d’obrir-nos amb totes les eines possibles als mercats
internacionals de transport marítim, d’esdevenir un centre de connexió
portuari europeu de referència i de desenvolupar tot el potencial que
tenen aquestes infraestructures estratègiques.

· Desplegarem tant la nova Llei de ports i de transport en aigües
marítimes i continentals com el Pla de ports, que tenen per finalitat
l’enfortiment dels ports de la Generalitat com a pols d’activitat
econòmica, esportiva, cívica i ambiental.

ENTORNS URBANS I METROPOLITANS
Durant el pròxim decenni, hem d’aconseguir que les proclames a favor
de ciutats sostenibles, saludables i intel·ligents esdevinguin una realitat
palpable en l’espai públic. La col·laboració entre el govern de Catalunya, les
administracions locals i la ciutadania serà una clau de l’èxit d’aquesta operació.

· Aplicarem les mesures sobre mobilitat, construcció, indústria i energia
perquè no se superin els límits de contaminació atmosfèrica de NOx,
PM10 i ozó.

· Generalitzarem les zones de baixes emissions als municipis de més de
50.000 habitants.
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· Reforçarem les mesures i els projectes destinats a reduir tant la
contaminació acústica com la lumínica.

· Prioritzarem, en la planificació urbanística, l’aprofitament de l’espai ja
urbanitzat per a noves construccions i minimitzar, així, el creixement
urbà difús.

· Recuperarem els sòls contaminats per l’activitat industrial, de manera
que puguin acollir noves activitats sense risc per a la salut.

· Fomentarem les polítiques de protecció i de restauració del patrimoni
arquitectònic.

· Desenvoluparem nous plans directors urbanístics en àmbits estratègics,
un cop comprovada la utilitat d’aquests instruments d’ordenació
supramunicipal.

· Arbitrarem criteris per tal que el desenvolupament turístic no comporti
una pressió excessiva sobre l’espai públic.

· Promourem legislativament que la planificació urbanística municipal
contempli una anàlisi de les noves necessitats energètiques que
comporta i de la seva cobertura amb sistemes renovables i eficients.
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PATRIMONI TURÍSTIC DEL TERRITORI: ELEMENT DE PROGRÉS
El turisme rural −tant el vinculat als allotjaments com el destinat a les visites
als diferents sectors agraris, alimentaris i naturals− cal que sigui de qualitat. El
sector ha de tenir tot el suport de la Generalitat per poder invertir en la millora
de les seves estructures i ha de representar una economia vinculada al sector
productiu i a la comercialització dels aliments que es produeixen en proximitat,
essent motor de cohesió i potenciació territorial.

· Promourem i liderarem un procés de transició i millora de l’estratègia
turística nacional −juntament amb una nova Llei de turisme de
Catalunya− orientada a promoure la competitivitat i el desenvolupament
sòlid i pròsper de la indústria del turisme, i a fer el balanç de les
càrregues i beneficis de l’activitat.

· Elaborarem el Pla territorial de turisme per disposar d’una eina potent
de planificació i ordenació sostenible de l’activitat, on impulsarem la
revisió i actualització del marc urbanístic en matèria de planificació
i desenvolupament turístic territorial. Aquest marc promourà el
desenvolupament turístic basat en el creixement savi, evitant la
banalització del territori. Aquest exercici de planificació considerarà
5 tipologies: ciutat, zones turísticament saturades i/o obsoletes, grans
centres d’oci, zones en desenvolupament turístic i zones a desenvolupar.

· Durem a terme una campanya de promoció del turisme rural i de
proximitat, on incidirem en la promoció dels productes agroalimentaris
de proximitat. Representa una magnífica finestra educativa de la
realitat del nostre sector i per a la promoció dels nostres productes de
proximitat.

· Impulsarem un pla de cursos de formació de promoció dels productes
de proximitat: tast de vins i olis, elaboració de formatges i embotits,
horta i fruita de proximitat, etc, tot creant rutes i activitats relacionades.

· Fomentarem paquets turístics de diferents sectors de l’agricultura
catalana, combinant el sector alimentari, el sector d’allotjaments,
la gastronomia i els espais naturals com a elements essencials per
potenciar el turisme rural. Desenvoluparem, a més, un model
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turístic per a les comarques pirinenques, tenint en compte les
conseqüències que ja té i les que tindrà el canvi climàtic, i la necessària
desestacionalització.

· Garantirem que arribin al turisme rural els fons d’origen europeu per
poder superar la crisi provocada per les mesures restrictives per la
COVID-19, especialment els previstos en el programa europeu Next
Generation UE, i les adaptarem a les necessitats dels petits empresaris,
que representen la majoria del sector.

· Activarem un pla de reconversió de destinacions turístiques madures
que porti a l’actualització i la regeneració de l’oferta existent,
desenvoluparem el pla per a la innovació i la competitivitat turística,
i desplegarem un programa d’acció per a la innovació en l’àmbit de la
cadena de valor del turisme mitjançant activitats de recerca aplicada,
transferència de coneixement i serveis d’intel·ligència competitiva.
L’objectiu d’aquestes tres accions és, d’una banda, promoure la
transformació digital dels agents de la cadena de valor del turisme
tant a nivell d’empreses com de destinacions per tal de millorar la seva
eficiència, resultats i capacitat per a generar prosperitat i, de l’altra,
incrementar el valor de les seves posicions laborals. Paral·lelament,
incideixen directament en la transició dels elements de la cadena de
valor cap a una dinàmica més sostenible.

· Implantarem un programa especial de reducció de la petjada ecològica.
La majoria de les activitats relacionades amb el turisme requereixen,
directament, energia en forma de combustibles fòssils, o indirectament,
en forma d’electricitat sovint generada a partir del petroli, el carbó o el
gas. Aquest consum comporta l’emissió de gasos d’efecte hivernacle,
principalment de diòxid de carboni, del qual, almenys el 5% de les
emissions mundials, n’és responsable el turisme, segons les estimacions
de l’Organització Mundial del Turisme (OMT). Aquesta iniciativa encoratja
l’execució d’un conjunt de mesures concretes orientades cap a la
indústria turística del país, i que tenen com a objectiu reduir la petjada
de carboni generada a través de la certificació energètica i l’adopció
de bones pràctiques per reduir emissions.
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· Implementarem el programa de turisme intel·ligent. Catalunya
disposarà d’un sistema d’intel·ligència (programa Intel·litur-Cat) de
mercat sofisticat capaç de proporcionar informació pràctica per al
sector i d’ajudar a la presa de decisions. Aquest sistema ha de permetre
monitoritzar en temps real el resultat de les nostres comunicacions,
incrementar el rendiment del màrqueting turístic i augmentar la
competitivitat de les destinacions a Catalunya. Mitjançant l’equip
del Turisme Intel·ligent s’elaborarà l’Índex de turisme intel·ligent de
Catalunya.

· Reforçarem el programa dels plans de foment del turisme, orientat
als ens locals, per aconseguir un millor cohesió territorial i una major
competitivitat mitjançant la creació d’una una unitat especialitzada per
facilitar l’execució d’inversions en les zones del país amb potencialitat
i que ho requereixin, i afavorint al mateix temps la recuperació urbana
i ambiental dels territoris turístics, amb l’impuls d’ un model de més
qualitat i sostenibilitat.

· Reforçarem els mecanismes de transparència, participació i divulgació
per assolir el consens social necessari per evitar el rebuig a les
activitats turístiques.

250

LA CULTURA COM A MOTOR DE COHESIÓ TERRITORIAL
La pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat −i accentuat− fortes desigualtats
entre territoris en entrar en vigor restriccions com els confinaments perimetrals
−especialment durant els caps de setmana− que han perjudicat d’una manera
molt directa equipaments culturals de referència que són pols d’atracció a
nivell supralocal: ja sigui comarcal o, directament, a tota la demarcació). Ens
comprometem a facilitar l’accés a la cultura del conjunt de la ciutadania,
independentment del seu lloc de residència.
És prioritari reforçar les anomenades centralitats culturals (és a dir, els
equipaments de referència desplegats arreu del territori) i acompanyar-ho
d’accions de suport als creadors i a la creació, aspectes bàsics per garantir que
tota Catalunya presenti una bona oferta cultural. Allò que la farà bona és que
sigui capaç de reflectir la diversitat de disciplines artístiques, adreçar-se a
tots els públics (és important sumar-hi una perspectiva inclusiva de la cultura) i
recollir casuístiques específiques de cada territori: capacitat adquisitiva dels
ciutadans, hàbits de consum, etc.
Igualment, Catalunya se singularitza perquè té un teixit associatiu arreu
del territori que enriqueix el conjunt de la ciutadania, que permet fer viva i
experimental la cultura, i ser un exemple de convivència: cal posar-lo en valor i
donar-hi visibilitat allà on sigui.
Les entitats del teixit associatiu actuen a manera de veritables escoles de
democràcia, de convivència i tolerància. Són una porta a l’equilibri cultural
i a la inclusió de persones nouvingudes, i llocs de socialització. La situació
d’aïllament que han viscut a causa de la pandèmia ens força a posar el focus en
aquest teixit cultural.

· Potenciarem l’accés universal a la cultura, amb accions fonamentades
en la proximitat a través de les associacions (Caldrà reforçar el teixit
associatiu) i gràcies a la xarxa d’equipaments d’arreu del país (Caldrà
facilitar-ne la posada a punt, fer possibles millores estructurals, donar
suport a les despeses de funcionament, fomentar una programació
estable a través de la Xarxa d’Ateneus, etc.).
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·

Cal dotar millor les línies de suport al teixit associatiu.

·

Cal impulsar polítiques per prestigiar la cultura popular i

tradicional com a fonament de la nostra pròpia identitat. Cal
partir de referents reconeguts internacionalment per la UNESCO
com La Patum, els castells, les falles i festes de foc dels Pirineus o
l’arquitectura de la pedra seca.
·

Proposarem a l’Institut del Teatre que impulsi l’especialitat

en Dansa tradicional dins la seva carrera de dansa professional
(actualment existeixen les especialitats de Dansa clàssica, Dansa
contemporània i Dansa espanyola; però no Dansa tradicional
catalana).

· Preservarem, afavorirem i fomentarem el diàleg, i també els acords
entre el sector cultural i el municipalisme −conjuntament amb
l’Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de
Catalunya− per tal de potenciar la programació cultural ja existent i
implementar noves fórmules de col·laboració. En clau municipal, també
destaquem les accions següents:
·

Dissenyarem i executarem, conjuntament amb el món local,

el pacte per la cultura i per la llengua en aquells municipis on
sigui especialment necessari: un pla estratègic a llarg termini
per incrementar el rol que han de jugar les administracions
locals en l’àmbit de la cultura i la llengua, seguint l’exemple de la
Mancomunitat Cultural.
·

Implementar un pla de capital cultural d’una Barcelona amb

una àrea metropolitana que s’estén arreu de Catalunya.
·

Promourem la creació del/la tècnic/a de cultura en els

ajuntaments que encara no disposin d’aquesta figura.

· Consolidarem i recolzarem la tasca de la Mancomunitat Cultural en la
línia d’establir aliances institucionals de treball conjunt que afavoreixin
tot el territori.
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· Crearem un nou servei territorial de cultura a l’Alt Pirineu i Aran. Aquest
servei vetllarà pel compliment de les propostes fetes en l’àmbit de la
cultura i del patrimoni, i que són:
·

Inventariar i posar en valor tots els recursos patrimonials

i culturals, tant a nivell material com pel que fa al patrimoni
immaterial.
·

Crear i desenvolupar productes de turisme cultural que

dinamitzin l’economia i contribueixin a la conservació del
patrimoni.
·

Potenciar i conservar el patrimoni immaterial, creant noves

accions al voltant d’allò que ens singularitza.
·

Impulsar l’Alt Pirineu i Aran com a seu de la nova Agència de

Natura al Pirineu.
·

En el marc de la comissió bilateral amb l’Aran, revisar i/o

traspassar competències, si s’escau, en matèria de llengua,
cultura i patrimoni.

· Incidirem en el suport a la creació: pensar en el creador, en l’artista i
en les necessitats d’ambdós, establir acords a nivell municipal i amb
equipaments que impliquin residències artístiques, facilitar assaigs,
gravacions, coproduccions, etc.
·

Unificarem el model de beques a la creació sota un únic

paraigua administratiu.
·

Crearem una xarxa/circuit col·laboratiu que generi sinergies i

complementarietats entre les diferents fàbriques de creació.
·

Fomentarem la generació de noves fàbriques de creació que

hibridin la cultura amb el sector tecnològic.
·

Valorarem, juntament amb el sector musical, la possibilitat

de recuperar circuits de suport a l’exhibició de tot tipus de
músiques que complementin l’acció que ja desenvolupen cicles
com el de Joventuts Musicals de Catalunya o el circuit Folk.

253

· Reforçarem i incrementarem la dotació pressupostària que afecta
el sistema de contractació per als equipaments més petits per tal
que garanteixi una oferta estable d’espectacles escènics i musicals
en el conjunt de Catalunya. A banda d’una major dotació, inclourem
l’exigència de programació de continguts minoritaris (música clàssica,
jazz, dansa contemporània, circ, etc.).

· Seguirem afavorint la creació de més biblioteques en municipis de
menys habitants.

· Crearem un recinte bibliotecari i cultural que aculli la Biblioteca de
Catalunya ampliada i la biblioteca municipal del districte, i que permeti
dinamitzar els jardins de Rubió i Lluch, la Gardunya i, en conjunt, l’entorn
de la zona.

· Enfortirem la tasca de la xarxa territorial de centres d’arts visuals
per fomentar la cooperació entre ells, tant des del punt de vista de la
producció com de l’exhibició.
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EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
La lluita contra el canvi climàtic és el repte principal de la humanitat. S’ha
d’actuar en tots els fronts, especialment en l’energètic (que s’aborda en un altre
àmbit). Cal reduir dràsticament les emissions i adaptar-se ràpidament al nou
règim climàtic amb criteris d’eficiència econòmica i justícia social. En el marc
d’aplicació de la Llei de canvi climàtic de Catalunya del 2017:

· Crearem un Servei d’Informació Ambiental i Climàtica per tal que,
amb la millor informació ambiental disponible per a la ciutadania, hi
hagi la màxima col·laboració per assentar les bases de la sostenibilitat,
l’economia verda i l’acció climàtica.

· Crearem l’Agència del Canvi Climàtic, que s’ocupi d’impulsar l’acció
climàtica del sector públic i del sector privat i que coordini el conjunt
de polítiques de la Generalitat amb incidència sobre el canvi climàtic
vetllant perquè s’orientin a complir els acords de París.

· Promourem la revisió de la fiscalitat per tal que s’ajusti als objectius de
transició de l’economia i l’energia cap a un model climàticament neutre i
socialment just.

· Reclamarem a la Unió Europea una política aranzelària que gravi
productes d’importació que facin dúmping climàtic.

· Establirem l’obligació d’informar sobre les tones de CO2 emeses en
l’elaboració i el transport dels productes posats a la venda procedents
d’activitats intensives en l’ús d’energia fòssil.

· Analitzarem la possibilitat de la captura, segrest i emmagatzematge de
CO2 com a mesura transitòria per a accelerar la reducció d’emissions.

· Habilitarem sòl, principalment recuperant sòls industrials existents, per
tal d’afavorir la implantació de fàbriques de maquinària i components
necessaris per a la transició energètica i climàtica. Volem que Catalunya
esdevingui líder europeu en la innovació i fabricació de components de
producció d’energies alternatives.
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· Establirem criteris generals i acords de col·laboració per a la prevenció
dels impactes climàtics en les activitats econòmiques emergents:
economia digital, biotecnologies, nanotecnologies, etc., de manera que
el factor climàtic sigui considerat des de l’inici.

· Promourem un model territorial més resilient, amb solucions basades
en la natura, que promogui mesures adaptatives en els sectors més
vulnerables, com deltes i litorals, per a reduir els impactes climàtics
previsibles i augmentar la capacitat de recuperació.

· Desenvoluparem plans d’adaptació al canvi climàtic per a tots els
sectors crítics: mobilitat, infraestructures, boscos, aigua, litoral,
agricultura, turisme, alimentació... Ho farem conjuntament amb les seves
empreses i organitzacions.

· Revisarem els criteris de risc climàtic existents per a la implantació
d’activitats al territori, de manera que s’evitin problemes posteriors.

· Avaluarem la necessitat de retirada o reubicació programada de
determinades implantacions o activitats de zones d’elevat i creixent risc
climàtic. Quan calgui, les promourem.

· Prioritzarem la descarbonització de les indústries intensives en energia
fòssil i de la mobilitat.

· Farem que els edificis i instal·lacions públiques sigui àrees verdes,
impulsant espais a l’aire lliure i la implementació d’energies renovables
com les plaques solars i, allà on sigui possible i eficient, les calderes de
biomassa.

· Vetllarem perquè els edificis s’adeqüin als criteris d’eficiència
energètica establerts per la Unió Europea.
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ECONOMIA CIRCULAR
La transició d’una economia lineal a una economia circular ha esdevingut una
condició indefugible per a la sostenibilitat futura. Basada en una revolució
tecnoecològica, també constitueix el gran mitjà per a la transformació de
l’economia cap a un model més eficient en tots els aspectes i més equitatiu
socialment. Volem que Catalunya esdevingui un motor de l’economia circular a
Europa.

· Impulsarem una legislació perquè el disseny de nous productes
incorpori, necessàriament, l’eficiència en l’ús de materials i la seva
reciclabilitat.

· Desenvoluparem ambiciosos programes de desenvolupament
tecnològic i innovació per a fer circulars les cadenes de valor dels
productes.

· Revisarem els models de recuperació de materials usats per tal de ferlos més eficients, més tecnològics i menys voluntaristes.

· Prioritzarem, en la compra pública, aquells béns o prestacions de serveis
amb millor balanç en reutilització de materials i en eficiència ambiental.

· Crearem un programa de suport a l’emprenedoria en economia circular,
amb especial interès per a les iniciatives que siguin escalables al sistema
productiu.

· Coordinarem les polítiques de digitalització de l’economia i d’impuls de
la Indústria 4.0 amb els objectius propis de l’economia circular.

· Combatrem l’obsolescència programada amb eines normatives i amb
requeriments d’informació al consumidor sobre la vida útil del producte.

· Exigirem transparència total als sistemes integrals de gestió de
residus per tal que siguin coneguts els resultats reals de valorització
dels materials recollits i encarregarem auditories independents de
verificació.

· Desplegarem programes consensuats de transició a l’economia circular
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en els principals àmbits econòmics: agricultura, indústria, construcció...

· Implantarem un pla específic per a evitar la propagació dels residus
plàstics a l’entorn i, en especial, al mar.

· Redactarem un pla per a la progressiva substitució d’aquelles
instal·lacions de gestió de residus que consoliden l’economia lineal, com
la incineració.

· Complirem amb els objectius de recollida selectiva que marqui la UE, tot
assumint que l’objectiu no és la recollida selectiva, sinó la valorització
material efectiva dels materials que entren al flux de residus.

· Ens oposarem a la transferència de residus a països en vies de
desenvolupament i sense condicions equiparables a les europees per a
la seva gestió.

· Combatrem les pretensions espanyoles d’imposar una harmonització
fiscal de la gestió dels residus, tant pel que suposa de retallada de
l’autogovern −en la capacitat de la Generalitat d’establir mecanismes
propis de fiscalitat ambiental sobre les externalitats− com pel que
comporta de transferència de recursos econòmics de Catalunya, que
ha complert les seves obligacions en instal·lacions de residus, cap a
territoris que no les han complert.

· Implantarem models d’economia circular per a polígons d’activitat
econòmica, almenys tres dels quals en la propera legislatura.

· Crearem biorefineries en les estacions de depuració d’aigües residuals
per tal de maximitzar l’aprofitament material dels fangs i altres residus.

· Prioritzarem l’ús d’energies renovables en les plantes dessalinitzadores i
s’estudiarà l’aprofitament material de les salmorres.

· Establirem programes d’R+D+I per a la progressiva substitució de
substàncies perilloses en la fabricació de productes.

· Revisarem els criteris de formulació i de promoció de les etiquetes
ecològiques per tal que adquireixin un rol principal en els hàbits de
compra.
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· Desenvoluparem el teixit productiu capaç d’obtenir materials d’alt
valor afegit −com terres rares− dels residus, especialment de la ferralla
electrònica.

· Potenciarem les actuacions de producció d’aigua regenerada per a usos
compatibles i per a cabals ecològics, o de recuperació d’aqüífers.

· Completarem la xarxa de sanejament dels nuclis més petits mitjançant
depuradores verdes.

· Promourem la transformació del model agrari cap a la producció
d’aliments saludables i de qualitat per a la població de Catalunya,
tendint a la sobirania energètica.
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PROTECCIÓ DELS ANIMALS
Reconeixent la protecció dels animals com a política pública:

· Donarem l’impuls legislatiu que aprofundeixi i ampliï, de manera
coherent, el cos normatiu sobre protecció i defensa dels animals.

· Modificarem la Llei de protecció dels animals per garantir la convivència
responsable en harmonia amb l’ésser humà; i n’aprovarem el Reglament.

· Adoptarem accions preventives d’educació i sensibilització, així com
un reforçament de les mesures de vigilància i sancionadores que
garanteixin el compliment estricte de la legislació.

· Treballarem pel desenvolupament de mesures de detecció i erradicació
de qualsevol tipus de violència envers els animals i les persones −quan el
maltractament animal es constitueixi com a mitjà de violència o coacció
cap a les persones, i específicament en supòsits de violència de gènere
i en l’àmbit familiar−.

· Es revisarà el quadre normatiu sobre les activitats públiques i
espectacles amb animals, per tal que la celebració d’aquests
esdeveniments no suposin patiment o maltractament animal.

· Treballarem en altres mecanismes alternatius de control de fauna per tal
d’aconseguir l’equilibri entre activitat econòmica i els valors associats a
la preservació de la natura i els animals.

· Vetllarem pel respecte responsable als animals de companyia.
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BIODIVERSITAT I MEDI NATURAL
En el pròxim decenni, Catalunya desplegarà l’estratègia de patrimoni natural i
de la biodiversitat que defineix el full de ruta de les polítiques de conservació
de la natura fins al 2030. Dialogant amb l’administració local i els sectors
socials, territorials i econòmics més involucrats, i atenent a criteris científics,
s’establiran nous criteris i noves pautes perquè el desenvolupament econòmic
es pugui fer sense posar en risc o perill la biodiversitat.
Per altra banda, a més, la fauna salvatge descontrolada i les plagues
cinegètiques causen grans danys i pèrdues econòmiques al sector agrari.
Alhora, el seu descontrol afavoreix algunes plagues de transmissió −com la
Pesta porcina africana en el cas dels senglars−. Cal un gestió eficient i correcta
d’aquesta fauna, tant la cinegètica com la protegida.

· Identificarem i establirem els criteris de conservació i potenciació de les
infraestructures verdes de Catalunya.

· Garantirem el cabal ecològic de tots els rius de les conques internes i
ho exigirem per a les altres conques, d’acord amb les normes de la Unió
Europea.

· Impulsarem programes de restauració ecològica de rius i llacs, amb la
participació de les administracions locals i d’entitats, d’acord amb les
normes de la Unió Europea.

· Establirem, amb la participació de les administracions locals, els
propietaris i els gestors, nous criteris d’accés al medi natural i, en
especial, als parcs naturals que combinin adequadament la protecció
dels hàbitats, la vida local i el lleure.

· Desplegarem, amb tot el seu potencial i buscant la implicació dels
ens locals i la gent del territori, l’Agència de la Natura com a eina
descentralitzada de protecció del patrimoni natural i la conservació de
la biodiversitat, i per a generar activitat econòmica compatible.

· Desenvoluparem un sistema de gestió concertada de la conservació
de la natura, amb la participació dels ajuntaments i ens locals i dels
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propietaris, i amb la col·laboració de les entitats del tercer sector
ambiental.

· Continuarem les polítiques de recuperació del litoral, tant a la banda
terrestre com a la marítima.

· Mantindrem els programes de reintroducció d’espècies, amb
intensificació dels aspectes de sensibilització de la població i en
consens amb el territori.

· Establirem uns nous criteris d’integració ecològica i paisatgística de les
infraestructures que minimitzin el seu impacte sobre l’entorn.

· Impulsarem la Llei catalana de caça per tal de disposar durant la
propera legislatura d’una normativa de caça actualitzada a Catalunya i a
la realitat dels segle XXI.

· Difondrem la importància de la caça com a actiu necessari en equilibri
de les poblacions de fauna cinegètica. Per tant, flexibilitzarem i
agilitzarem els permisos per fer les actuacions necessàries per evitar
danys als conreus.

· Treballarem en altres mecanismes alternatius de control de fauna per
tal d’aconseguir l’equilibri entre activitat econòmica i espais naturals.

· Coordinarem les polítiques agràries i de medi natural amb un
tractament integral de les polítiques a favor de la biodiversitat i d’un
potent i modern sistema productiu primari per tal d’assolir una gestió
eficient i correcta de la fauna salvatge −tant la cinegètica com la
protegida−. Agilitzarem la tramitació de les demandes d’adequació de
les finques agrícoles respectant l’imprescindible equilibri ecològic i
paisatgístic. Reforçarem les inspeccions i controls sanitaris a la fauna
salvatge i a les espècies invasores, molt especialment en les zones de
seguretat i en els territoris amb protecció mediambiental reforçada.

· Coordinarem una lluita integrada entre l’administració, els vedats i els
pagesos en prevenir els danys de fauna a l’agricultura i a la ramaderia,
i ajudarem al seu finançament. S’han de considerar els excessos de
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població de fauna cinegètica com una autèntica plaga per als conreus,
per al bestiar i per l’equilibri ecològic del nostre territori. I, de retruc,
sense aquest excés de fauna evitaríem accidents de trànsit.

· Promourem la creació d’una assegurança global per fer front als danys
causats per tota la fauna salvatge a l’agricultura, la ramaderia i la
silvicultura. Si l’assegurança no contempla algun dany, l’administració es
farà càrrec de la seva compensació.

· Durem a terme els plans de gestió de la Xarxa Natura 2000. La
biodiversitat ha de ser un actiu del territori, no ha de representar un
fre insalvable per al progrés de moltes empreses agràries. Els valors
ecològics de les zones PEIN i ZEPA hi són gràcies a l’activitat humana
que s’hi ha desenvolupat històricament. Hem de trobar l’equilibri entre
la conservació i la modernització del camp; altrament, a la llarga, el
paisatge i els valors de l’entorn natural a preservar serà abandonat de
l’ús agrari i desapareixeran aquests valors.
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APROFITAMENTS FORESTALS
Més d’un 50% de Catalunya està formada per terreny forestal. El canvi climàtic,
l’abandonament per falta de rendibilitat de superfície agrícola en territoris
amb orografia abrupta del nostre país, i la no gestió del bosc, amb densitats
forestals totalment desorbitades, creen problemes de falta d’aigua en les
conques superiors dels nostres sistemes fluvials. En aquests moments, els
plans de gestió no són suficient per mantenir un territori ecològicament
sostenible. Necessitem mesures que afavoreixin la seva conservació fent-la
compatible amb la seva explotació.

· Actualitzarem el Pla General de política forestal per tal d’assegurar un
aprofitament integral dels boscos públics i privats, la correcta gestió
forestal per permetre que el propietari forestal en tregui rendibilitat via
extracció de fusta i biomassa i, al mateix temps, poder lluitar de forma
preventiva contra els incendis forestals.

· Crearem un pla de gestió forestal que ajudi a recuperar l’activitat
agrícola en zones muntanyoses del nostre país. És necessari l’equilibri
entre els requeriments ecològics i paisatgístics, i l’ús del bosc amb
l’aprofitament silvícola i l’activitat agrària.

· Impulsarem un pla per recuperar el mosaic agroforestal que existia a la
Catalunya muntanyosa fins fa relativament poques dècades, ja que fixa
empreses agràries al territori, és un gran atractiu turístic i és una eina
molt eficaç davant dels grans incendis forestals.

· Desenvoluparem un Programa, dins de l’ICAEN, d’impuls de la biomassa
forestal com a font energètica que implanti ajudes per a inversions
destinades a optimitzar la producció de biomassa i per millorar-ne la
comercialització.

· Elaborarem d’un pla de camins i vies forestals per gestionar l’accés
al bosc per a realitzar-hi tasques silvícoles, activitats turístiques i
recreatives, per al manteniment de les instal·lacions existents al
bosc, com les línies elèctriques, i per a la lluita contra el foc en el cas
d’incendis forestals.
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· Farem ús de la ramaderia extensiva per al manteniment del sotabosc
en perfectes condicions, sempre que sigui possible. Aquesta és una
practica ancestral que ha demostrat la seva vigència actual, ara més que
mai, amb les conseqüències del canvi climàtic.
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TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Un model energètic per a una Catalunya sobirana.
La prosperitat d’una Catalunya sobirana necessita un nou model energètic
distribuït i participatiu, amb un sector centrat en la ciutadania i orientat al seu
servei: un model transparent per al ciutadà i en el qual pugui participar i se’l
senti seu; una política energètica fonamentada en una nova governança que
estigui basada en l’apoderament de la ciutadania i en la gestió concertada i la
regulació orientada a l’usuari; un model econòmic i de finançament just, sense
costos ocults ni hipoteques heretades dins d’un marc de seguretat, autonomia
i qualitat que faciliti l’establiment de models energètics col·laboratius,
relacionats amb l’autogeneració i ús directe i/o compartit de l’energia generada
a nivell individual i de comunitats de veïns; un model que aposti clarament
per l’energia eòlica i fotovoltaica, l’eficiència energètica, l’autogeneració,
l’economia circular en el marc de la lluita contra el canvi climàtic i la
descarbonització i desnuclearització del país; un model de cohesió social i
territorial a partir de l’aprofitament, la transformació i l’ús de l’energia, i de la
propietat dels sistemes energètics.

· Aprovarem una llei per a la transició energètica que sigui fruit d’un
pacte nacional entre les institucions i els agents econòmics, socials i
territorials, i que marqui el full de ruta de l’estratègia energètica per als
propers vint anys, amb uns plans territorials sectorials per adaptar-lo a
la realitat del país i agilitzar-ne la implantació. Un sistema autosuficient,
interconnectat i eficient, fonamentat en una combinació tecnològica
d’energies renovables i el progressiu relleu de la capacitat instal·lada de
les nuclears fins a assolir una quota mínima d’ús d’energies renovables
del 32% abans del 2030 −en línia amb l’objectiu marcat per la Unió
Europea−, i del 100% abans del 2050.

· Pobresa energètica. Garantirem l’accés a l’energia a tots els ciutadans
i famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica,
desplegant tots els mitjans establerts a la Llei 24/2015 de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica.

266

· Fomentarem la competència en el sector energètic perquè estigui al
servei dels usuaris, eliminant les barreres injustificades a l’entrada de
nous operadors i productors, i facilitant la creació de les comunitats
energètiques; i a partir de l’actualització de la fiscalitat corresponent,
treballant per l’eliminació dels oligopolis i el sistema tarifari
d’implantació de preus, per reduir significativament el preu de l’energia
tant per a les famílies com per acabar amb la discriminació que pateix el
teixit empresarial i industrial del país respecte altres territoris.

· Afavorirem el desenvolupament de projectes estratègics que fomentin
les plantes d’autogeneració, però també les de gran potència d’injecció
a la xarxa, fent-les participatives obrint les opcions de l’eòlica marina
(offshore) i l’emmagatzematge d’energia (bombeig hidràulic, bateries o
hidrogen produït amb electricitat d’origen renovable).

· Crearem un centre d’excel·lència en les tecnologies de l’hidrogen
a partir de la generació d’electricitat renovable per desenvolupar a
Catalunya una cadena de valor de l’hidrogen que sigui una oportunitat
de reindustrialització i d’adaptació de la indústria dels components
energètics al vector hidrogen.

· Crearem l’Agència d’Energia de Catalunya que agrupi totes les
competències actualment distribuïdes per diferents departaments,
per tal d’establir una nova governança en la transició energètica, i que
sigui la punta de llança del Govern per emprendre el compromís de la
lluita pel clima i de la transició energètica. A més, impulsarem un model
energètic que només depengui de Catalunya i sigui sostenible.

· Elaborarem un nou Pla d’acció en l’energia i pel clima amb vista al 2050,
essent el full de ruta que haurà d’afrontar cada àmbit productor/usuari
d’energia: indústria, edificació, mobilitat, sector primari, administració,
ciutadania i empreses.

· Seguirem impulsant un sistema de transport de persones i de
mercaderies de zero impacte. La desfossilització/descarbonització
del transport ha d’impulsar una transició de superació del model de
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combustibles fòssils cap a sistemes dels serveis de desplaçament i
transport més eficients, més nets i menys sorollosos.

· Impulsarem la desfossilització/descarbonització de la indústria,
liderant el necessari procés d’evolució de la indústria catalana per tal de
reconvertir i depurar els sistemes productius energèticament ineficients
i fer-la avançar cap a una indústria orientada a aprofitar al màxim les
noves oportunitats i les possibilitats tecnològiques, i que contribueixi a
millorar els sistemes productius, fent-los més eficients, més competitius
i més exigents, i introduint-hi les millors tècniques.

· Fomentarem la corresponsabilitat territorial en matèria d’energia
mitjançant tres elements bàsics: (1) la coparticipació territorial:
implantació de projectes d’energies renovables, sota criteris de
manteniment de les funcions ecològiques dels sistemes naturals, de
respecte pel paisatge, per l’urbanisme, pel patrimoni històric i per
l’agricultura), (2) el fons de participació energètica territorial: amb la
finalitat de finançar projectes de desenvolupament social i econòmic
a la comarca que aculli projectes energètics, i (3) el foment de la
participació local en instal·lacions d’energies renovables: implementació
d’un sistema de participació d’un mínim del 20% del finançament del
projecte per a empreses −o particulars− radicades en els municipis/
comarques de l’entorn.

· Rescatarem, al final de la concessió, les centrals hidroelèctriques
situades en les conques internes de Catalunya. Avaluarem, per a
cada aprofitament hidroelèctric, les diferents alternatives de futur
en el conjunt de les centrals hidroelèctriques que, en els propers
anys, finalitzen la concessió i, així, el seu aprofitament futur es basarà
en criteris de sostenibilitat, de transició energètica i de vertebració
territorial.

· Farem una Generalitat sostenible. Cal esdevenir una administració –
en tota la seva extensió− neta i sostenible mitjançant l’ús de sistemes
renovables instal·lats en tots els edificis propis i adquirint la totalitat de
l’electricitat amb certificat d’origen verd.
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BON GOVERN
I NOVA
GOVERNANÇA

BON GOVERN I NOVA GOVERNANÇA

· Administracions públiques
· Polítiques digitals: ciutadania digital, administració del segle XXI i país
cibersegur

· Fiscalitat
· Seguretat, protecció civil i emergències
· Justícia
· Memòria històrica i democràtica

Des de Junts per Catalunya fem de la democràcia el nostre principal baluard
per fer avançar la nostra societat fins a ser nacionalment lliure i socialment
justa, actuant d’acord amb la voluntat dels ciutadans expressada a les urnes.
A Catalunya, des de la tardor de 2017 som plens coneixedors de la persecució
política i judicial que l’autoritarisme de l’Estat espanyol és capaç d’exercir per
tal de defensar la unitat d’Espanya i d’impedir als catalans una cosa tan bàsica
en democràcia com és l’exercici del dret a l’autodeterminació, amb la qual
cosa es desmarca dels estàndards democràtics europeus en què nosaltres ens
emmirallem per construir un país millor.
Només quan esdevinguem un estat independent podrem assentar uns
nous fonaments democràtics similars als dels estats més avançats del
món; fonaments als quals voldrem afegir les noves tecnologies per fer una
administració del segle XXI pensada no només per a les persones, sinó amb
les persones. I ens referim tant a persones físiques com jurídiques (empreses),
que requereixen una administració digital eficient que redueixi i simplifiqui
clarament els tràmits i els terminis administratius. Parlem d’un nou contracte
del govern amb la ciutadania, una nova forma de governança que impliqui
el ciutadà, l’integri en la presa de decisions, i que posi a l’abast eines de
participació freqüent i consultes per conèixer l’opinió i valoració de la societat.
És per tot això que a Junts per Catalunya ens conjurem en la radicalitat

270

democràtica i la transparència política com a elements vertebradors d’una nova
manera d’entendre l’exercici del poder polític i com a garantia de bon govern.
La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la imperiosa necessitat de
transformació digital i de capacitat d’adaptació als canvis que ens afecten en
el dia a dia per tal de garantir que els serveis públics arribin a tot el país, encara
que condicions de força major com la que estem vivint ho impedeixin. Per tant,
en essència, es tracta d’assolir una ciutadania plenament empoderada, que
disposi d’una administració oberta i eficient, alhora que es garanteix sempre un
país cibersegur –pilar de la societat digital– protegint ciutadania, empreses i
institucions.
La gent reclama drets democràtics −més enllà de l’estricte vot cada 4 anys−,
espais de participació, espais d’opinió, informació, transparència i nous models
de governança i administració que impliquin el ciutadà i integrin la societat
civil en la presa de decisions. I és que sense transparència no hi pot haver
confiança, i sense confiança no hi haurà autèntica democràcia. Per aquest
motiu, la transparència i el retiment de comptes són, per a Junts per Catalunya,
normes ineludibles que van més enllà de l’estricte compliment legal i es
constitueixen com a valors polítics, juntament amb el de treballar constantment
per lluitar contra la corrupció interna.
Per altra banda, la convivència i les llibertats només es poden assolir si es
garanteix la seguretat pública en totes les esferes, per tal de facilitar el progrés
econòmic i social sota la premissa d’obtenció del bé comú, prevenint i resolent
conflictes; bastint, doncs, un país on la gent visqui i se senti segura, alhora
que pot exercir els seus drets civils i polítics fonamentals. Per aquest motiu,
apostem per un model de seguretat pública que es basi en els principis de
seguretat humana i resiliència, amb un enfocament global, integral, integrat i
transversal i que busqui la coordinació en un sistema policial entre les més de
215 policies locals i els Mossos d’Esquadra com a policial integral de Catalunya.
Juntament amb els cossos policials, també cal un model de bombers i de
protecció civil de la Generalitat que configurin la columna vertebral de la gestió
integrada de les emergències i les postemergències per tal de proporcionar
una resposta ràpida, coordinada i efectiva que redueixi al mínim possible els
efectes negatius de qualsevol incident i que cada vegada més es preocupi
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de la prevenció i anticipació de riscos amb plans de contingència ràpids i
efectius per reduir els danys. Temporals com el Glòria o el Filomena són una
demostració clara que la nostra administració ha de saber actuar abans (amb
previsió), durant (amb plans adequats i efectius) i després (amb plans de
reactivació econòmica per a la recuperació postemergència).
Aquest marc governamental no és possible sense una justícia que sustenti
l’Estat de Dret. Formant part de l’Estat espanyol aquesta és una realitat difícil
d’aconseguir, però nosaltres farem tots els esforços per construir des de
Catalunya una justícia com l’entenem a Europa: imparcial, despolititzada,
independent i íntegra. I fins que no assolim la plenitud nacional en la qual
disposem de totes les eines competencials per fer-ho possible, caldrà
denunciar incansablement les perversions del sistema i l’atropellament de
drets fonamentals col·lectius i individuals.
Per últim, i no menys important, és des de les institucions públiques on cal
impulsar una política integral de memòria històrica i democràtica de Catalunya
per tal de fer presents els fets esdevinguts en èpoques anteriors en què es
van vulnerar drets humans, i exposar la realitat dels fets, intentant oferir alhora
la màxima justícia possible per als familiars de les víctimes de la repressió i
l’exili expressats totes les seves formes, amb especial atenció a la guerra civil
finalitzada el 1939.
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ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Cap a un nou model institucional d’administració pública
En el context actual, la reforma de l’Administració Pública ha passat de ser una
opció a ser una necessitat per tal de donar resposta a les demandes creixents
de la ciutadania i als reptes globals de la societat. L’Administració Pública és el
garant de l’estat del benestar i, com a tal, ha d’estar permanentment a l’agenda
política i ha d’actualitzar el seu funcionament als nous temps i necessitats
socials. Factors acceleradors de la complexitat com la innovació tecnològica,
la crisi de confiança en la política, la sostenibilitat de la despesa pública o els
entorns d’incertesa palesen la profunda necessitat d’una nova governança dins
l’administració per tal de situar la prestació dels serveis públics en l’entorn
cultural, organitzatiu, de gestió i de direcció adients al segle XXI i d’acord amb
els principis de la transparència, la innovació, l’ètica, i la implicació ciutadana,
incorporant els ciutadans en la governança, passant de governar PER als
ciutadans a governar AMB els ciutadans.
La funció pública és en ella mateixa una font de formació de talent professional
que cal fomentar i orientar a les necessitats de futur. El sistema ha de tenir la
capacitat per actualitzar, ampliar i diversificar el coneixement professional i
orientar-lo a la resolució dels reptes canviants.
La Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques a Catalunya va ser un important avenç, si bé els deu anys de vigència
en requereixen una adaptació a la realitat del moment i als canvis duts a
terme en el Dret estatal amb les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, així com el
desenvolupament del dret a la bona administració i a una administració oberta.
Cal crear una nova administració, àgil, entenedora, accessible, que inclogui
la ciutadania en el disseny dels serveis públics i que presti els serveis públics
de manera proactiva, personalitzada i digital. Una administració pública de les
persones, per a les persones i amb les persones. Cal una bona administració,
que transmeti confiança, per prestigiar les institucions i prestigiar el país. Per
això, volem impulsar una administració del segle XXI que aprofita els elements
que s’associen a la societat digital i deixar enrere els elements de la societat

273

industrial que no permeten adaptar-nos als nous temps; una administració del
segle XXI que es fonamenta en quatre pilars bàsics:

· Els professionals de l’Administració Pública, principal actiu del sistema.
· La gestió i els aspectes organitzatius, normatius i tecnològics, que
cal repensar per adaptar-los a les noves formes de treball i a l’entorn
tecnològic.

· La provisió de béns i serveis per garantir l’eficiència, l’eficàcia i la
qualitat.

· La ciutadania, com a receptora de les polítiques i serveis de
l’administració pública, però també com a part de la governança.
D’acord amb aquest marc, ens proposem:

· Mitjançant els corresponents canvis normatius, dissenyarem i
implementarem progressivament un nou model en relació a la gestió
de les persones, que s’adapti a les noves formes de treball, introdueixi
majors graus d’adequació i flexibilitat, i impulsi i faciliti els processos de
professionalització i mobilitat dels professionals, s’orienti a la selecció
per competències i incorpori l’avaluació d’acompliment.

· Implantarem la Direcció pública professional, mitjançant el
corresponent desplegament normatiu, que ha de permetre la
professionalització de càrrecs directius de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, introduint criteris
d’idoneïtat i competència professional per accedir-hi i avaluar-ne els
resultats.

· Aplicarem el Codi ètic del servei públic, per tal que esdevingui el
referent a l’hora d’orientar, des de la clau dels valors, l’actuació de qui
fa un servei públic, i per tal que contribueixi a reforçar la integritat,
a millorar la qualitat democràtica i a recuperar la confiança de la
ciutadania en les institucions públiques.
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· Per al foment de la innovació en l’activitat de l’Administració,
impulsarem mesures que prenguin com a punt de partida la gestió del
talent, propiciïn l’intercanvi d’idees, el pensament crític i les bones
pràctiques.

· Potenciarem processos de col·laboració publicoprivada que,
assegurant els estàndards mínims de qualitat, enforteixin les capacitats
internes de l’administració per tal de gestionar-los, supervisar-los, i
avaluar-los de forma adequada.

· Aplicarem mesures per a la racionalització i simplificació del sector
públic, preservant la qualitat dels serveis públics i la seva prestació, per
tal de fer-lo més eficient i simplificant-lo, així com dotant-lo de major
autonomia per tal que pugui garantir un funcionament més eficaç de les
entitats administratives.

· Reformarem la Llei 16/2010 per adaptar-la als canvis tecnològics,
adoptar innovacions procedimentals i d’elaboració de normes, i
desenvolupar el dret a la bona administració, incorporant-hi:
·

Més desplegament dels temes relatius a l’Administració

digital, per adaptar-la a l’estadi de desenvolupament tecnològic,
amb l’establiment de procediments més àgils, simples i flexibles;
com també amb l’ajustament de terminis de tramitació i
finalització de procediments.
·

La regulació dels procediments administratius en massa en

què no solament hi hauria els de caràcter sancionador (multes
de trànsit...), sinó que també s´hi trobarien per exemple els
d’acolliment a ajuts o subvencions (a autònoms...).
·

Implementarem comprovacions automatitzades dels requisits

dels sol·licitants en tots els tràmits.
·

Farem possible tràmits conjunts per a procediments massius,

amb les garanties degudes (per exemple, que un mateix informe
pugui incloure varis procediments).
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·

Dotarem de majors atribucions a l’instructor/responsable del

procediment: que pugui flexibilitzar la tramitació del procediment
de forma discrecional, respectant els tràmits essencials i les
garanties ciutadanes.
·

Establirem decisions de caràcter automatitzat, en base

a algoritmes, garantint que en l’elaboració dels algoritmes
s’estableixin mecanismes de transparència, de participació i de
correcció de desviaments.
·

Adoptarem altres innovacions procedimentals i d’elaboració

de normes com són la Regulació negociada, les Clàusules
sunset i règims normatius experimentals, l’activitat informal de
l’administració i potenciació de la mediació.

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
Tenim com objectiu una administració eficient, propera, digital, simple i ràpida.
On els tràmits administratius no es basin en el control del ciutadà, autònoms o
empreses, sinó en poder desenvolupar i dur a terme els seus drets.

· Farem una nova llei que reguli tot el procediment d’elaboració de
normes, aplicables a Catalunya, reduint i simplificant els tràmits, els
terminis i la documentació. La nova Llei de procediment d’elaboració
de normes inclourà de forma obligatòria per a cada nova normativa,
regulació, reglament o decret: eliminació de tràmits, simplificació
administrativa, criteris adaptats a Pimes i territoris afectats pel
despoblament, avaluació de la nova reducció de tràmits i normativa,
supressió de les normes prèviament existents sobre la matèria, text refós
de la normativa sobre la matèria regulada...

· Adaptarem tota la normativa catalana sota els criteris següents: tota
normativa ha d’adaptar-se i tenir criteris diferents per a Pimes que per
a grans empreses, major flexibilitat i adaptació en els territoris afectats
pel despoblament −on cal trobar una normativa més facilitadora de
l’activitat econòmica−, i prestació de serveis.
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· Reduirem els terminis de totes les tramitacions, especialment de les
llicències i autoritzacions.

· La Generalitat complirà amb el pagament a 30 dies, amb especial
prioritat a les entitats del tercer sector i les Pimes. Vetllarem perquè
tant les grans empreses, especialment les concessionàries de serveis
públics, com les administracions públiques compleixin amb els terminis
de pagament i així reduir la morositat de les pimes.
·

Promourem els sistemes de certificació per a empreses

homologades, alhora que comprovarem la seguretat o garantia
d’instal·lacions, amb l’objectiu d’agilitzar les tramitacions tot
mantenint les garanties necessàries.

NOVA LLEI DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

· Farem una nova Llei de contractació pública: més àgil, més transparent,
que faciliti la concertació publicoprivada i que garanteixi millor el
servei de qualitat per sobre del preu. Volem un model de contractació
que simplifiqui els processos, dotant-lo de major autonomia al seu
funcionament i afavorint, sempre que sigui possible, la contractació
d’empreses petites, mitjanes o grans en detriment de les empreses de
l’IBEX-35.

· Concertació publicoprivada: Junts per Catalunya creiem en la
concertació i la participació de les entitats sense ànim de lucre i el teixit
empresarial català, de petites i mitjanes empreses, com a gran soci per
a la prestació de serveis de qualitat de l’administració pública. Per això,
fomentarem aquesta aliança per la millora dels nostres serveis públics.
La concertació publicoprivada ot garantir el mateix nivell salarial, de
qualitat de servei i de control en els llindars de qualitat, sempre que
les administracions actuants ho contemplin en els plecs i contractes,
i apliquin els controls pertinents. A més, permet la participació dels
sectors, famílies i professionals d’un àmbit, d’una forma clara; en la
majoria dels casos d’una forma més flexible, àgil i participativa que
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quan ho fa directament l’administració pública.

· La nova llei fixarà criteris socials i laborals als plecs de contractació
pública garantint la participació de les pimes i els drets dels
treballadors de les empreses a contractar.

· A la nova Llei de contractació pública de Catalunya, i en els mecanismes
que aquesta llei habiliti, es prioritzaran els criteris de qualitat, de millor
servei, de proximitat, els drets dels treballadors i els administrats per
sobre del criteri dels preus.

· Aplicarem una clàusula ambiental en totes les contractacions
públiques, de manera que tots els serveis que prestin tercers en nom de
la Generalitat de Catalunya compleixin amb els criteris de sostenibilitat
i respecte ambiental, amb la finalitat final de ser una administració
exemplar i contribuir al compliment i assoliment dels objectius de
l’Agenda 2030 per lluitar contra el canvi climàtic.

MESURES ANTICORRUPCIÓ
Junts per Catalunya treballa per la construcció d’una administració pública
enfortida i íntegra en què, gràcies al desplegament de les mesures actuals i a la
transparència, suprimeixi i anul·li qualsevol cas de corrupció interna. Per això:

· Impulsarem el desplegament de mesures per prevenir possibles casos
de corrupció a l’administració i enfortir la integritat de la institució.

· Desplegarem el codi anticorrupció aprovat pel Govern, amb especial
èmfasi a les mesures principals.

· Vetllarem perquè el retiment de comptes es dugui a terme en els
paràmetres establerts per tal de limitar les possibles males conductes.

· Crearem un model de governança transversal per vetllar i detectar noves
mesures necessàries a impulsar per millorar la bona qualitat i prestació
adequada dels serveis públics mitjançant una conducta ètica.

· Centrarem el desplegament de l’estratègia i mesures en els àmbits
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més rellevants com: vetllar per una correcta aplicació de la fiscalitat,
l’adequació de la transparència, una millor direcció pública, una
contractació pública transparent i meritòria...

· Impulsarem mesures per fomentar els canals de denúncia de possibles
casos de corrupció tot protegint els alertadors.

· Fomentarem la compra pública socialment responsable, incrementant
el percentatge de contractes públics que incorporen clàusules socials
en els seus plecs, per tal d’integrar-hi aspectes socials, ètics i ambientals
com la igualtat de gènere, la inserció laboral, les condicions laborals,
la transparència fiscal, l’accessibilitat o el foment de la petita i mitjana
empresa.

· Establirem mecanismes i protocols per a garantir un comportament
ètic dels representants públics a les institucions, prevenir la corrupció
i protegir els alertadors a l’Oficina Antifrau de Catalunya, per tal que
aquesta pugui efectuar-ne una anàlisi i recomanacions posteriors.

GOVERN OBERT DIGITAL
La societat ha evolucionat paral·lelament a una pèrdua de confiança en els
representants públics. La gent reclama drets democràtics més enllà de
l’estricte vot cada 4 anys, espais de participació, espais d’opinió, informació,
transparència i nous models de governança i d’administració que impliquin el
ciutadà. Reclama governs oberts, on la transparència, el diàleg i la participació
formin part inherent de la manera de governar, i on, finalment, s’integri la
ciutadania en el model de governança.
Aquest govern obert no és possible sense tecnologia: no podem arribar
al moment i de manera eficaç a milions de persones, o recollir les seves
propostes i estat d’opinió en temps real sense tecnologia. El procés de
digitalització de la gestió i de la pròpia administració pública faciliten la
integració del tradicional govern obert amb les tecnologies de la informació i la
comunicació creant el govern obert digital.
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TRANSPARÈNCIA
Sense transparència no pot haver-hi confiança, i sense confiança no hi ha
autèntica democràcia. La transparència i el retiment de comptes en l’exercici
de responsabilitats públiques ha de ser la norma ineludible, ha de ser un valor
d’acció política interioritzat i anar més enllà de l’estricte compliment de la
llei: no n’hi ha prou amb complir amb les lleis de transparència, cal creure-hi i
actuar com a tal com un dels principis plenament integrats a les institucions
públiques, on la corrupció i les males pràctiques siguin inacceptables i de
rebuig i separació immediats. Per això és important defensar la cultura de
l’avaluació en l’acció de govern i, a més de la transparència davant la ciutadania,
reorientar les polítiques aplicades.

· La transparència del govern serà la millor eina contra la corrupció.
· Tolerància zero amb la corrupció. Investigació immediata i cessament
de responsabilitats dels responsables públics culpables de corrupció.

· Complirem el 100% dels criteris de transparència internacionals
(International Transparency Agency) com a millor eina de lluita contra la
corrupció.

· Serem un govern transparent. Més enllà del compliment de la llei,
interioritzarem els principis i valors de la transparència en la nostra
actitud i manera de governar.

· Millorarem la regulació dels grups d’interès i promoció del control
de l’activitat d’influència. Tirarem endavant l’avantprojecte de llei per
aprofundir en la transparència de l’activitat dels lobbies, el control
democràtic i la lluita contra la corrupció.

· Actualitzarem el codi ètic dels alts càrrecs i directius del sector públic
per adaptar-lo a les necessitats del moment.

· Retiment de comptes en l’acció de govern com a part de la
transparència.

· Els ciutadans podran seguir de manera pública i a través de quadres de
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seguiment, el desplegament dels projectes aprovats pel govern i de
l’execució pressupostària.

· Ens comprometem que totes les polítiques públiques i serveis de la
Generalitat siguin avaluables, amb dades i objectius que en permetin fer
el seguiment.

· Crearem l’Agència d’Anàlisi i Prospectiva de Catalunya per tal
d’impulsar i coordinar l’activitat prospectiva, analitzar la realitat social
i de planificació estratègica del Govern, i cooperar i rebre suport
de les diferents unitats departamentals, centres i organismes del
sistema públic dedicats a la prospectiva. També impulsarà i difondrà el
debat públic i la presa de decisió col·lectiva sobre qüestions socials,
econòmiques i ambientals, entre d’altres. L’Agència permetrà disposar
d’una unitat pilot de ciència del comportament aplicada a les polítiques
públiques a l’estil del Behavioural Insights Team (o Nudge Unit) creat pel
Govern britànic durant el mandat de David Cameron o del Social and
Behavioral Sciences Team creat als EUA durant l’administració Obama.
Els constants canvis socials i tecnològics que estem experimentant
fan necessari que el país es doti d’un organisme de cooperació
publicoprivada amb la missió de capacitar el Govern de Catalunya
i la societat catalana per explorar reptes estratègics potencials i/o
emergents, i generar oportunitats de futur.
Els darrers anys el Govern del país s’ha dotat de diversos òrgans com
el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement
(CAREC), el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), el Grup
de Treball Catalunya 2022, entre molts d’altres, formats per experts
independents que han assessorat el Govern sobre com encarar els
diversos reptes que s’han presentat. Per tal de rebre el suport del talent
del país l’Agència es podrà dotar d’un consell assessor que actuarà
com una instància independent, interdisciplinària, multisectorial,
interinstitucional, flexible i àgil. A nivell internacional, les institucions
europees, l’OCDE i les democràcies consolidades (com Regne Unit,
Finlàndia, Suècia, França Alemanya, Japó, Singapur, etc.) disposen
d’unitats independents del govern i del parlament per analitzar els
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reptes nacionals i les possibles disrupcions que haurà d’afrontar la
societat, dissenyant estratègia per adaptar-se al futur.

PARTICIPACIÓ
La veritable política democràtica només es pot estructurar a partir de la
confluència de voluntats ciutadanes, amb veritable poder de decidir. La
ciutadania ha de fer sentir la seva veu compartint amb els gestors públics el
lideratge i, en la mateixa mesura, la responsabilitat de la decisió. Cal integrar la
societat civil en la presa de decisions responsables, per això és imprescindible
que l’administració actuï amb transparència i promocioni l’adquisició de
capacitats per part de la ciutadania que li permetin una implicació responsable
en el desenvolupament de millores col·lectives. No és ja només que la
ciutadania té dret a participar, sinó que en ella resideix el coneixement. La
intel·ligència col·lectiva que agrupen el conjunt dels milions d’habitants de
Catalunya té un valor incalculable que hem de saber escoltar, canalitzar i
aprofitar.

· Integrarem el ciutadà en el model de governança: governarem amb els
ciutadans.

· Crearem els canals necessaris per tla que els ciutadans puguin
expressar al moment les seves propostes i opinions.

· Tindrem un espai de participació ciutadana amb la informació i les eines
necessàries per participar en la governabilitat.

· Garantirem el procés de resposta: tota idea, proposta o pregunta que
arribi al govern serà processada i contestada complint amb el dret a la
participació dels ciutadans.

· Farem un reglament de processos participatius per incrementar la
integració i participació dels ciutadans en els assumptes del Govern.

· Fomentarem i incrementarem la participació ciutadana per la via de la
democràcia deliberativa i la democràcia directa.
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· Implementarem el vot electrònic com a forma habitual d’expressió i vot
dels ciutadans de Catalunya.

· Anualment, promourem i farem consultes múltiples electròniques,
sobre aquelles temàtiques que puguin ajudar a l´orientació de les
polítiques o iniciatives legislatives del govern.

· Reforçarem la col·laboració amb els ens locals, per incrementar els seus
mecanismes i recursos per a la participació ciutadana i la transparència.

· El membres del Govern, consellers i alts càrrecs, mantindran
regularment trobades presencials o digitals amb grups de ciutadans per
escoltar, explicar i debatre sobre l’acció de govern.

· Fomentarem la participació de la ciutadania en l’elaboració dels
pressupostos.

· Els processos participatius del govern seran públics, oberts i publicitats
per tal d’aconseguir una major implicació de la ciutadania.

· Integrarem l’escolta activa de xarxes socials com a element habitual
d’anàlisi i d’expressió ciutadana.

· Crearem un canal de missatgeria mòbil per part del Govern, per
informar però també per escoltar.

· Promourem una llei electoral per a Catalunya per tal de disposar d’una
normativa pròpia adaptada a la realitat actual i a les singularitats del país,
que garanteixi el dret de tots els electors a exercir el vot en situacions
excepcionals com la COVID-19, resolgui les recurrents dificultats per
exercir el vot dels ciutadans catalans a l’estranger, garanteixi el vot
electrònic, millori les deficiències del vot per correu i contempli una
administració electoral pròpia: la Sindicatura electoral de Catalunya.
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DADES OBERTES I GOVERNANÇA DE DADES
Les dades són el nou petroli del segle XXI. La gran quantitat de dades que es
genera cada dia, lluny de perdre’s, guardades, estructurades i ordenades tenen
un incalculable valor per la informació que aporten per a la gestió, la millora de
projectes i, fins i tot, la predicció. D’altra banda, les dades de l’administració
pública no subjectes a confidencialitat o que comprometin estratègies són
propietat dels ciutadans, i per tant públiques, i han d’estar, a través de l’Open
data, al servei dels ciutadans per a la seva consulta, informació o reutilització.

· Seguirem reforçant l’espai de dades obertes del govern, com
a mostra de transparència i com a eina de reutilització per part dels
ciutadans.

· Dades obertes participatives. Actualitzarem les dades del govern i les
categoritzarem i ordenarem a través del diàleg i demandes ciutadanes.

· Complirem amb els criteris internacionals de qualitat de les dades
obertes.

· Integrarem la governança de dades com a criteri fonamental de gestió
de manera global i transversal a tot el govern.

· Farem un seguiment i ajudarem els projectes que surtin a partir de les
dades obertes del govern.
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POLÍTIQUES DIGITALS: CIUTADANIA DIGITAL, ADMINISTRACIÓ DEL
SEGLE XXI I PAÍS CIBERSEGUR
· Una ciutadania digital empoderada, capacitada i protegida.
· Un govern i una administració del segle XXI: oberta, digital i eficient.
· Un país cibersegur, que protegeix la ciutadania, les empreses i les
institucions.

Els canvis socials derivats de la pandèmia de la COVID-19 han fet aflorar noves
necessitats i nous reptes, i sens dubte, un d’aquests és la digitalització. La
transformació digital sacsejarà i transformarà el sector productiu i el sector
econòmic català, europeu i mundial. Les tecnologies digitals intel·ligents seran
la base de les nacions pròsperes del futur i Catalunya no en pot quedar al
marge. Per això, cal definir les polítiques públiques necessàries orientades a la
innovació digital perquè aquesta sigui el motor de la nova economia. I és que
la construcció d’una societat digital del coneixement es constitueix com un
element estratègic per reactivar l’economia del nostre país.
Catalunya, en els darrers anys, ja ha fet passes evidents per liderar el canvi i
el repte de la transformació digital, i ara farem el pas decidit i necessari per
aprofitar tots els avantatges i fer front als reptes que impliquen les tecnologies
més determinants del moment i del futur proper com són la Intel·ligència
Artificial, la 5G, la Blockchain o el Big Data; unes tecnologies que transformaran
radicalment el sistema productiu, econòmic i social. Així doncs, hem de seguir
desenvolupant i impulsant encara més l’Agenda digital de Catalunya, una eina
per a l’impuls d’una societat i una economia digital que generi innovació, més
ocupació i més oportunitats al servei del progrés de Catalunya, a partir d’una
estratègia basada en 3 pilars des de l’administració pública:

· Una ciutadania digital empoderada, capacitada i protegida.
· Un govern i una Administració del segle XXI: oberta, digital i eficient.
· Un país cibersegur, que protegeix la ciutadania, les empreses i les
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institucions.
Aquests s’uneixen als ja esmentats en punts anteriors:

· Un territori cohesionat amb infraestructures digitals i ciutats intel·ligents
(present a Cohesió territorial i medi ambient).

· La innovació digital com a motor d’una nova economia (present a
Economia dinàmica i pròspera en transició).
Per a cadascun d’aquests àmbits de referència proposem unes iniciatives
concretes que han de guiar el futur digital de Catalunya, basat en el
desenvolupament de diversos projectes que cobreixen tot l’espectre de la
societat digital, l’impuls de la qual ha d’estar a la base de totes les accions
empreses pel govern en aquesta matèria.
Des de Junts per Catalunya veiem la transformació digital com una eina
de progrés econòmic i social per al nostre país i per això cal afrontar
estratègicament i política aquest repte.

UNA CIUTADANIA DIGITAL, EMPODERADA, CAPACITADA I PROTEGIDA
El fet de no ser ciutadans digitals és avui en dia un clar factor de “desigualtat”.
Cal doncs treballar per a esdevenir una nació en què tots i cadascun dels seus
ciutadans –amb un cura especial d’aquells col·lectius que més ho necessiten−
tinguin les eines per a ser capaços de viure, treballar i comunicar-se de manera
digital. D’altra banda, cal tenir en compte el concepte del policy making: cal
empoderar tecnològicament i digital la ciutadania perquè pugui decidir de
forma activa i/o passiva, i amb una major participació en les polítiques, quin
país i societat volem.

· Dotarem a la ciutadania d’una identitat digital catalana autosobirana
sota premisses de ciberseguretat que evitin la suplantació i la pèrdua
d’integritat, i garanteixin la privadesa de les dades personals dels
ciutadans.
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· Combatrem la pobresa digital i fomentarem la capacitació i la inclusió
digital dels ciutadans, a partir de:
·

L’extensió de l’acreditació ACTIC a nivell general per a tota

la ciutadania, amb especial atenció a aquells col·lectius en risc
d’exclusió.
·

El desplegament d’un programa de beques perquè les

persones amb pocs recursos tinguin accés a l’acreditació ACTIC.
·

Reivindicació de la programació i la robòtica com una

assignatura troncal en l’àmbit educatiu, tant en la formació
obligatòria com post-obligatòria.

· Desplegarem l’estratègia global del pla STEMcat aprovat pel Govern de
Catalunya per al foment de les vocacions cientificotècniques.

· Donarem suport i consolidarem la jornada #eTic i les jornades d’Internet
social, per facilitar el debat ciutadà en la reflexió de l’impacte de la
transformació digital en la societat.

· Assolirem la igualtat efectiva entre dones i homes a través del
desplegament del pla #donaTIC aprovat pel Govern de la Generalitat
per tal d’incrementar la presència de dones que es dediquen a les TIC i
integrar la perspectiva de gènere en les polítiques digitals.

· Crearem una estratègia transversal a tota la Generalitat per potenciar el
Pla dona TIC en tots els àmbits del sector públic de la Generalitat.

· Continuarem visibilitzant referents femenins en l’àmbit de les TIC i
posarem en marxa accions destinades a la millora de la presència
femenina en llocs de presa de decisions.

· Elaborarem i executarem el pla de xoc contra la Bretxa i la Pobresa
Digital, per tal que aquest no sigui un element de desigualtat social
en el territori, a través de la millora de l’accés a la connectivitat, a les
competències digitals.

· Impulsarem un programa de capacitació digital a col·lectius vulnerables
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així com per a sensibilitzar, acompanyar i facilitar a la ciutadania el
procés de reducció de la bretxa digital.

· Garantirem els drets i les responsabilitats digitals dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya a través del seguiment de la Carta
Catalana aprovada pel Parlament de Catalunya, i amb l’impuls i la
creació de nous drets digitals emergents.

· Fomentarem la privacitat i l’ètica de les dades a partir del desplegament
d’un sistema que permeti explicar de forma clara i senzilla en què es
basa qualsevol algoritme per prendre una decisió automàtica cap a la
ciutadania.

· Desenvoluparem l’AINA, un projecte nacional per defensar i garantir la
supervivència de la llengua catalana en l’àmbit digital.

· Crearem la plataforma de vot electrònic de Catalunya a través de
la creació d’una llei al Parlament de Catalunya que permeti el vot
electrònic a qualsevol entitat o institució de Catalunya, fomentant
una política de participació directa en aspectes rellevants d’impacte
socioeconòmic, a través de la participació ciutadana.

· Crearem una borsa i centres de teletreball a diferents zones de
Catalunya per fomentar el teletreball i afavorir el repoblament,
especialment a les zones rurals, tot augmentant implícitament la creació
de llocs de treball per proporcionar qualsevol tipus de servei.

UN GOVERN I UNA ADMINISTRACIÓ DEL SEGLE XXI: OBERTA, DIGITAL I
EFICIENT
Volem que els ciutadans puguin exercir, de forma digital, tots els seus drets
polítics i de relació amb l’administració, sense la necessitat de presentar-se
físicament a una oficina de l’Administració, d’una empresa o per exercir el seu
dret a vot; i ho han de poder fer amb els seus drets digitals garantits.
Per això, cal crear una nova administració pública, l’Administració Digital
de Catalunya, que faciliti i generi nous serveis públics per millorar i acostar
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l’Administració als ciutadans, situant-los al centre de tot i de qualsevol servei
públic.

· Crearem la Targeta d’Identificació Digital de Catalunya i la
proporcionarem per a tots els ciutadans per tal de poder accedir a tots
els serveis digitals, tant públics com privats.

· Impulsarem la digitalització de totes les administracions catalanes sota
un model coordinat d’administració digital, coordinat per l’Administració
Oberta de Catalunya, per millorar els serveis públics i la relació amb la
ciutadania i empreses

· Aprovarem la Llei de l’administració digital de Catalunya amb l’objectiu
de tenir el marc regulador català que fomenti el seu ple desplegament,
tot potenciant-ne la simplificació, l’agilització i la digitalització, tant
per millorar-ne els serveis actuals com oferir-ne de nous, digitals i
personalitzats.

· Crearem el Portal Ciutadà de Catalunya, un únic canal digital d’atenció
al ciutadà de totes les administracions de Catalunya amb l’objectiu de
poder fer tots els tràmits amb qualsevol administració pública des d’un
únic portal.

· Potenciarem l’ús de programari lliure en aquells àmbits on resulta òptim,
tot potenciant el control i auditories de seguretat i confiabilitat.

· Desenvoluparem la plataforma unificada d’intercanvi d’informació
de Catalunya amb codi obert per permetre, tant a les institucions i
organitzacions públiques com a les privades, intercanviar informació i
dades a través d’internet.

· Desplegarem un model d’administració pública basada en l’ús i
aprofitament de les dades per tal d’oferir serveis públics personalitzats.

· Definirem un model comú de govern de la ciberseguretat per a les
administracions públiques que reguli les mesures per millorar la
ciberseguretat i resiliència de les infraestructures de les administracions
públiques.
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· Integrarem l’atenció ciutadana multicanal a l’administració digital per tal
d’afavorir la informació, la gestió i l’atenció, així com la transformació de
les oficines d’atenció ciutadana.

· Evolucionarem les oficines d’atenció ciutadana en oficines virtuals
d’atenció al ciutadà.

· Impulsarem el Govern Obert Digital, des de l’ús intensiu de la tecnologia
per fomentar la participació ciutadana, la transparència i les dades
obertes amb l’objectiu de governar amb les persones.

· Crearem una unitat que garanteixi el desplegament de l’administració
digital amb visió global, tant en la gestió interna com en la relació amb la
ciutadania i les empreses

· Potenciarem l’ús de la intel·ligència artificial de manera fiable, per tal
que es pugui entendre i explicar el funcionament i la presa de decisions
dels algoritmes d’intel·ligència artificial, permetent-ne l’avaluació per
garantir l’equitat i la igualtat.

UN PAÍS CIBERSEGUR, QUE PROTEGEIX LA CIUTADANIA, LES EMPRESES I LES
INSTITUCIONS
La ciberseguretat resulta un dels pilars sobre els quals cal construir la societat
digital, i per això, cal que els poders públics duguin a terme les actuacions
necessàries per garantir-la, de manera compassada amb el desenvolupament
de la tecnologia i els nous serveis.

· Desplegarem un model de coordinació operativa entre les
administracions públiques catalanes i l’Agència de ciberseguretat de
Catalunya per millorar la ciberseguretat a Catalunya, en línia amb el
Pacte Nacional per a la Societat Digital.

· Definirem i aprovarem el Pla nacional de ciberseguretat de Catalunya en
coordinació i col·laboració amb les institucions catalanes i els principals
actors d’aquest àmbit.
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· Crearem l’Observatori de la Ciberseguretat a Catalunya, que inclogui
un baròmetre que permeti mesurar el nivell de ciberseguretat de
Catalunya.

· Establirem un servei públic de ciberseguretat que permeti garantir la
protecció en línia a Catalunya.

· Impulsarem l’ús de tecnologies segures i mesures de protecció en el
sector productiu enfront de ciberatacs.

· Elaborarem i desplegarem un pla de sensibilització destinat a
conscienciar la ciutadania i agents rellevants de la necessitat de
l’autoprotecció, a través del programa existent Internet Segura.

· Impulsarem el sector empresarial català en l’àmbit de la ciberseguretat
fomentant la implantació de centres de treball, recerca i innovació
d’empreses rellevants en el sector de la ciberseguretat, i establint
acords estratègics amb les empreses líders.

· Esdevindrem un pol d’innovació i inversions en ciberseguretat a partir de
la captació de projectes internacionals que s’estableixin a Catalunya.

· Aprovarem una estratègia per tal d’atraure, crear i retenir talent en
l’àmbit de la ciberseguretat.

· Crearem i desenvoluparem el programa UNI-PRO d’atracció i inversió
en talent universitari en cooperació amb empreses que formin part de
clústers de Catalunya.

· Promourem els esdeveniments tecnològics internacionals de l’àmbit de
la ciberseguretat i en potenciarem els existents.
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FISCALITAT
· Espoli fiscal
· Política fiscal i pressupostària

ESPOLI FISCAL
Catalunya és el 6è país més petit d’Europa, amb una superfície semblant a
Bèlgica i lleugerament més petit que Dinamarca i Països Baixos, semblant a
Suïssa i Àustria. Amb 7,6 milions d’habitants, ocupa la 16a posició a la UE, més
gran que Bulgària, Dinamarca, Finlàndia, Eslovàquia i Irlanda.
L’economia catalana (265.540M€) és la 14a més gran de la UE, molt semblant a
Irlanda, i més gran que Portugal, Dinamarca i Grècia. No obstant, un model de
finançament discriminatori ens empobreix any rere any.
Així un model de finançament caducat, injust i obscur provoca que Catalunya
sigui la 3a comunitat autònoma que més recursos genera i la 14a (penúltima)
en recursos reals rebuts. Això compromet els serveis a les persones i la
competitivitat de l’economia.
El model de finançament que s’hauria d’haver revisat al 2014 comporta un
escanyament de les comunitats autònomes que s’han vist obligades a fer un
esforç de reducció de la despesa molt més elevat que l’Administració Central.
A tall d’exemple durant el procés de consolidació fiscal, entre els anys 2010 i
2016, l’Administració Central va augmentar la seva despesa pública en un 6,5%
mentre que, en el cas de Catalunya, la reducció de despesa va ser del 17,3%.
Tenim un dèficit fiscal que ens empobreix, el dèficit fiscal de Catalunya amb
l’Administració central és del 8% PIB; uns 16.000M€, és a dir, uns 40 M€ diaris
que marxen i no tornen. Amb el 40% d’aquest recursos la Generalitat podria dur
a terme polítiques socials i d’ajudes a les empreses semblants a les que ha fet
Alemanya durant al pandèmia del COVID salvant empreses i famílies.
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Mentre no assolim la independència volem poder negociar amb la resta d’Estat
en condicions d’igualtat i respecte, com fan països d’una mida similar al nostre
–Àustria, Dinamarca–, amb règims federals o confederals. Això permetria
negociar la Política Agrària Comuna (PAC) tenint en compte els interessos dels
nostres pagesos i ramaders; les condicions perquè els Fons de reconstrucció
europeus per fer front a l’impacte de la COVID seguissin criteris d’eficiència i
rendibilitat social, no de criteris polítics.
Catalunya ha estat contribuïdora neta a la UE des de la seva incorporació l’any
1986, amb una tendència creixent al llarg del temps. De mitjana, entre 1986 i
2013, per cada euro que Catalunya ha aportat a la UE, només li han retornat 0,58
euros; els 42 cèntims restants s’han distribuït entre altres territoris receptors
nets, com és el cas d’Espanya. Catalunya genera al voltant del 18,5% dels
recursos que Espanya aporta a la UE, però a l’hora de repartir Catalunya rep, de
mitjana, només el 7,1% dels fons europeus.
L’Estat ha abandonat les seves obligacions d’invertir a Catalunya i
sistemàticament any rere any només executa menys del 50% de les inversions
aprovades als pressupostos generals de l’estat. Les inversions previstes
en els PGE 1997-2018 oscil·len entre el 10% i el 16% del total de la inversió
territorialitzada, sempre per sota del 19% que representa el PIB català sobre
l’espanyol. L’execució dels PGE 2015-2018 ha estat només del 65,9%. 2.214 M€ no
executats en 4 anys
Del Pla de Rodalies 2008-2015, amb una inversió de 4.000 M€, se n’han invertit
un 14%. I del Pla d’Urgència 2013-2015, dotat amb 306 M€, se n’han gastat un
12%. Des de 1975, no s’ha fet cap obra nova per ampliar la capacitat de la xarxa
de Rodalies i Regionals de Catalunya. Adif està treballant actualment en la
construcció d’una via fins a la T1 de l’aeroport del Prat, que porta ja 3 anys de
retard.
El Port de Barcelona i el de Tarragona aporten al Fons de Compensació
Interportuari gairebé 6 M€ l’any, però en reben menys de 700.000 €. A més,
el Port de Barcelona segueix sent el 1r contribuent del Fons de Compensació
Interportuari, aportant 5,8 M€ (19% del total) i rebent només 315.000 €, mentre
la construcció dels accessos segueix aturat. Les connexions viàries i ferroviàries
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del Port de Barcelona estan aturades.
La manca d’inversions al Corredor del Mediterrani fa menys competitives
les nostres empreses i és una infraestructura que s’ha anat ajornant
sistemàticament. Així amb fons europeus s’han prioritzat les connexions per
Madrid.
Empreses com BASF, Volkswagen Audi, Bergé reclamen disposar d’una via
d’ample internacional per facilitar les exportacions cap a Europa. La seva
absència perjudica la competitivitat de les empreses que operen al territori i
allunya inversions.
Amb un Estat propi tindríem més garantia en el sistema de pensions. Un
sistema de seguretat social català seria més sòlid i més viable que l’actual
sistema espanyol. Les pensions dels jubilats les paguen els treballadors en
actiu: Catalunya té més població que treballa i que cotitza, i salaris més alts.
Durant el període 1995-2012 Catalunya hauria acumulat un saldo positiu de
2.686 euros per habitant. En el mateix període, Espanya saldo negatiu de 2.469
euros per habitant.
Amb els darrers càlculs, durant el període 2013-2016, i especialment en el 2016,
Catalunya va tenir un dèficit de 177 euros per habitant, molt menor que els 430
euros per habitant d’Espanya (un dèficit 2,4 vegades superior).
Aquest fons de reserva pràcticament no existeix. L’Estat sistemàticament
ha gastat més del que ha ingressat. Des del 2011 s’ha reduït en un 77%. I l’any
passat, es van retirar més de 19.000 M€; més del que queda avui.
Aquesta és la injustícia i la discriminació econòmica que patim formant part
d’Espanya i només amb un Estat independent ho podrem superar, en favor del
benestar i la prosperitat econòmica i social dels catalans i catalanes.

POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA
L’esclat de la crisi de la COVID-19 ha fet que les autoritats europees
autoritzessin la suspensió dels límits de deute i dèficit per intentar que tots els
països membres poguessin abocar el màxim de recursos públics, per afrontar
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aquesta crisi i propiciar una ràpida recuperació. Però l’actual dependència
financera de la Generalitat no permet aprofitar totes les eines que el consell
europeu ha posat a disposició dels Estats, com pot ser el Mecanisme Europeu
d’Estabilitat (MEDE), i com a conseqüència s’ha limitat la seva capacitat d’ajudar
les famílies i el teixit econòmic. En aquests moments cal utilitzar la màxima
capacitat d’endeutament i de dèficit per crear ajudes per a les famílies i per a
les empreses més afectades per la pandèmia. Per això, proposem:

· Augmentarem el grau de sobirania econòmica de la Generalitat, iniciant
les emissions de bons en el mercat.

· Impulsarem que Catalunya pugui accedir als recursos dels instruments
del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) que permetin finançar les
ajudes per superar l’actual crisi derivada de la pandèmia.

· Treballarem per assolir un sistema impositiu just, atent els canvis
econòmics, i unes polítiques redistributives eficients, efectives,
transparents, simples, imparcials i progressives, rebutjant sempre
la insolidaritat i la irresponsabilitat fiscals així com l’acumulació de
patrimonis ociosos.

· Potenciarem una fiscalitat pensant en les famílies:
·

Adaptarem la pressió fiscal en les rendes de treball, proposant

modificacions tributàries selectives, pensant en col·lectius que
tenen una contractació més elàstica, aturats de llarga durada,
persones en risc d’exclusió o que provenen de sectors en
reconversió.
·

Impulsarem tipus reduïts d’IVA i d’altres impostos indirectes

que graven els productes de consum habitual per a la
subsistència de les famílies, i tipus més elevats per als productes
de luxe.

· Impulsarem una fiscalitat que es posicioni al costat de la competitivitat:
·

Potenciar, facilitar i simplificar l’aplicació del marc d’estímuls

fiscals als projectes de R+D+I de les empreses, per tal de
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generalitzar-ne el seu ús entre les empreses catalanes i molt
particularment en relació a les PIME.
·

Aplicarun règim especial per a les rendes implícites

(embedded income) derivades de l’explotació de la propietat
industrial i intel·lectual.
·

Incentivar per contractar investigadors i també per a la

formació i adaptació de la força laboral que pugui generar més
valor afegit. Incentius també per l’R+D+I, mitjançant l’establiment
de beneficis fiscals a la reinversió en activitats de cooperació
ciència-empresa, en activitats vinculades a la transferència de
coneixement i a la inversió en empreses de base tecnològica
derivades del sistema de recerca i coneixement.
·

Impulsar una imposició que gravi les inversions especulatives.

· Elaborarem una fiscalitat per als autònoms i emprenedors diferint la
fiscalitat d’emprenedors, autònoms i petits empresaris en funció del
seu ritme d’activitat (reduir càrregues inicials i facilitant un marge de
flexibilitat en la resta de càrregues impositives).

· Defensem una fiscalitat àgil i entenedora, que simplifiqui tota
l’estructura impositiva, fusionant diferents impostos actualment
existents però que recapten diferents nivells administratius. Alhora,
ha de permetre que el contribuent se senti satisfet, ja que aquesta
satisfacció és un indicador privilegiat del grau de justícia de la fiscalitat.

· Impulsarem una fiscalitat ambiental. La introducció de criteris de
fiscalitat i economia ambiental justa i progressiva que permetin
internalitzar els costos ambientals dels processos productius i invertir
per millorar-los.

· Defensarem una ferma harmonització de la base imposable de l’impost
de societats a nivell europeu per lluitar contra l’elusió fiscal. S’ha de
perseguir el frau fiscal i l’elusió fiscal, especialment la realitzada a través
de l’enginyeria fiscal, evitant que grans empreses amb seu tributària en
països amb molt baixa tributació deixin de tributar per les vendes dins
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del país. La competència entre estats no pot esdevenir un race to the
bottom. Impulsarem mesures proposades per l’OCDE que afavoreixin
la transparència fiscal internacional i evitin pràctiques com el transfer
pricing, els productes financers híbrids, i l’abús de la doble imposició.

· Regularem la fiscalitat dels nous canals de venda, sobretot de les
plataformes en línia amb seu fiscal fora de l’Estat. Qualsevol transacció
econòmica i la seva distribució, independentment del canal emprat i
d’on sigui la seu fiscal de l’empresa, ha de tenir la mateixa tributació per
tal de mantenir l’equilibri i l’equitat fiscal.

· Impulsarem mesures destinades a evitar que les empreses que
practiquin l’elusió fiscal puguin perjudicar la competitivitat de la
producció local.

· Exigirem el traspàs total de l’impost sobre continguts digitals.
· Promourem l’erradicació del frau fiscal a través d’una sensibilització de
la ciutadania sobre la seva gravetat i els seus efectes, la transparència
en la informació, una lluita eficaç per part de les institucions tributàries
i amb la col·laboració de la ciutadania. En aquesta línia també
s’investigaran els possibles fraus en el canvi de seus socials d’empreses
a l’empara del decret del govern de l’Estat, sense haver fet una
assemblea de socis que ho ratifiqués.
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SEGURETAT, PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES
Viure, conviure, i sentir-se segur. La Catalunya de les persones. Una Catalunya
lliure i segura.
Volem un país segur que garanteixi la convivència i les llibertats i una seguretat
pública que faciliti el progrés social i econòmic, s’orienti a l’obtenció del bé
comú, la prevenció i la resolució de conflictes, i vetlli per la protecció de les
víctimes i els més febles i vulnerables. Amb serveis públics de seguretat que
integrin aquests valors, actuïn amb transparència i proximitat, i estiguin oberts
a la societat a la qual serveixen. Amb un model de gestió de crisi integral,
coordinada i transversal que doni resposta a la creixent complexitat de les
emergències actuals i futures. Volem ciutats, pobles i llars suficientment
segures perquè tothom pugui desenvolupar les seves potencialitats en llibertat.
I espais públics on sigui possible la vida en comú, evitant que les conductes
asocials s’imposin a la col·lectivitat.
Un país segur, on la gent visqui i se senti segura i pugui gaudir dels drets de
reunió, manifestació, reivindicació, solidaritat i convivència, on la dignitat
humana sigui inviolable, respectada i protegida, com recull la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea.

EL NOSTRE MODEL DE SEGURETAT PÚBLICA
Apostem per un model de Seguretat Pública que, sota els valors i principis de
seguretat humana i resiliència, adopta un enfocament global, integral, integrat
i transversal, que transcendeix el concepte clàssic de compartiments estancs
de la seguretat ciutadana, les emergències o la protecció civil i aposta per la
col·laboració i cooperació entre administracions i serveis. Capaç d’anticipar,
prevenir i fer front a les noves amenaces per a la seguretat i la convivència.

· Desenvoluparem el Sistema de Seguretat Pública de Catalunya, amb
una revisió prioritària d’una normativa de Policia, Emergències, Bombers
i Protecció Civil que és antiquada i ha tocat sostre. I fer-ho des del
consens polític, la societat i els sectors professionals.
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· Renovarem les polítiques públiques de seguretat, per tal que des d’una
visió transversal, global i local incorporin els nous riscos globals i les
demandes socials.

· Farem de la seguretat un vector de democràcia, amb serveis de
seguretat i emergència de qualitat, eficients i ben dotats dels recursos
per dur a terme les seves funcions.

· Incorporarem la proximitat a la ciutadania en la planificació i actuacions
dels serveis públics que des de l’equitat entre territoris s’adeqüin a les
especificitats de cada municipi i comarca.

· Fomentarem la cooperació i col·laboració entre les administracions
públiques catalanes que participen en la responsabilitat de la seguretat
dels seus municipis.

· Donarem suport als ajuntaments com administracions més properes al
ciutadà, perquè des de la proximitat puguin donar respostes equitatives
a les necessitats i demandes de la seva comunitat. No es pot desvincular
el món municipal de la gestió d’una seguretat que és transversal i
incideix en la vida de les persones.

· Defensarem com a principis que la seguretat pública del segle XXI
aposta per la llibertat, la seguretat humana i la resiliència com a bases
i principis de les polítiques de seguretat que es projecten a tota la
societat: ciutadans, administracions, serveis i empreses.

· Defensarem el compromís amb la defensa dels Drets Humans. La
governança de la seguretat s’orienta a una Catalunya respectuosa amb
els drets humans, que defensa i garanteix la pau, el progrés i la justícia
social, alhora que és ferma en la garantia de les llibertats i la democràcia
de qualitat.

· Serem un país resilient capaç d’identificar i acceptar les vulnerabilitats i
els riscos, de mobilitzar-se eficaçment per afrontar les crisis, i gestionar
la recuperació dels seus efectes vetllant per no deixar ningú enrere.
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· Apostarem per la prevenció, per anticipar-se i prevenir el risc com la
millor estratègia per resoldre els conflictes i les amenaces, i atenuar el
seu impacte.

· Abordarem la violència de gènere amb l’estratègia d’actuar contra qui
comet agressions potencials o efectives, orientada al canvi d’actituds i
els comportaments violents.

· Impulsarem noves portes d´entrada perquè la dona pugui denunciar
obrint noves dependències policials exclusives per atendre les
problemàtiques i delictes de gènere.

· Tindrem tolerància zero amb els delictes d’odi i l’homofòbia, transfòbia
i discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere i
expressió de gènere; i establirem canals de comunicació telemàtics
perquè la joventut pugui denunciar aquests actes delictius a la Policia.

· Promourem l’atenció i acompanyament de les víctimes i afectats pels
desastres, les emergències i els accidents.

· Impulsarem la transparència i rendició de comptes dels serveis públics
de seguretat, compromesos amb el respecte als drets i les llibertats de
les ciutadanes i ciutadans, i amb els valors de transparència, rendició de
comptes i escrutini públic.

· Incorporarem una visió integral de la seguretat. La Policia, els serveis
d’emergència i la Protecció Civil són actors principals per la seguretat,
però no els únics. Altres actors públics de diverses disciplines, així
com privats, poden contribuir a crear les condicions necessàries que
minimitzin els riscos i millorin l’abordatge del conflicte i les amenaces.

· Modernitzarem els serveis públics, d’acreditada solvència, que han
de poder dur a terme la seva funció essencial a la societat i al país que
serveixen amb els recursos humans, materials i tecnològics suficients.

· Promourem la coordinació dels serveis públics de seguretat per dur
a terme polítiques i actuacions de seguretat transversals i equitatives
territorialment que evitin duplicitats.
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· Apostarem per la col·laboració público-privada. Els serveis públics de
seguretat es coordinaran i cooperaran amb altres actors institucionals i
privats en la cerca de solucions a problemes complexos.

· Impulsarem la participació de la ciutadania en la seguretat. La societat
civil té el dret de participar voluntàriament en les activitats de prevenció
i d’auxili en els conflictes i les emergències. La seva ordenació en les
emergències és clau per obtenir beneficis a l’esforç individual.

· Garantirem el funcionament dels serveis públics, impulsant la
implantació de la política de continuïtat a l’Administració que
garanteixi el funcionament dels serveis i les activitats essencials en les
emergències i les fallides crítiques de sistemes.

· Captarem talent perquè els millors estudiants universitaris de Catalunya
vulguin i puguin desenvolupar la seva carrera professional en els cossos
de Seguretat i Emergències del país.

· Potenciarem la formació dels serveis públics, amb el reforç de l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya. La formació dels professionals dels
cossos i serveis de seguretat és la clau de la seva efectivitat i qualitat, i
per garantir-la cal un Institut amb capacitat i recursos suficients.

EL SISTEMA DE POLICIA
El Parlament va definir la Policia de Catalunya com la suma dels Mossos
d’Esquadra i, ara, els 215 cossos de Policia Local. De la seva actuació
coordinada i col·laborativa en depèn l’eficiència i l’eficàcia per resoldre els
conflictes i garantir la seguretat i la tranquil·litat de la ciutadania. El mandat
només és possible amb la implantació del Sistema de Policia integrador i global
que ho faci possible.

· Aprovarem una nova Llei del Sistema de Policia de Catalunya que
substitueixi les actuals dels cossos de Policia Local i dels Mossos
d’Esquadra, amb més de vint-i-cinc anys, i senti les bases d’un
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Sistema de Policia de Catalunya que coordini les actuacions de les
administracions i els serveis de policia, i que promogui la presència,
atenció i actuació policial eficient i equitativa arreu del país.

· Impulsarem la constitució formal del nostre Sistema de Policia,
avançant cap a la integració progressiva i global dels cossos de la Policia
de Catalunya perquè esdevingui un sistema únic, eficient i eficaç que
permeti una millora qualitativa i quantitativa del servei que presten a la
ciutadania.

· Impulsarem la descentralització de serveis policials per tal de garantir
la prestació de serveis equiparables i homologables arreu del territori,
adaptant-se a les realitats i peculiaritats locals, cercant l’eficiència i
evitant la duplicitat de serveis.

· Dissenyarem un sistema tecnològic unificat pels cossos de Policia de
Catalunya, dotant-los dels d’instruments que els permetin operar en
xarxa i disposar d’informació homogènia i actualitzada per una millor
prestació del servei.

· Incorporarem els cossos de Policia Local al sistema telemàtic del 112
de Catalunya, que els permetrà una tramesa més ràpida i eficient de les
demandes d’urgència que han de gestionar.

· Potenciarem la mediació, que ha de presidir l’abordatge de la resolució
de conflictes en les actuacions policials, que han d’incorporar
alternatives a les respostes clàssiques que garanteixin la menor lesivitat
possible.

· Impulsarem la transparència i la rendició de comptes dels serveis
públics de seguretat, que ha de ser una de les premisses de tot servei
públic; i la Policia, per l’especial rellevància de les seves actuacions en
la capacitat de l’ús legítim de la força, ha de ser un dels referents en
aquest àmbit.

· Revisarem les ràtios i la composició dels cossos de policia per adequarlos a la nova realitat demogràfica i les noves demandes actuals i de futur.
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· Fomentarem la participació activa de la ciutadania en les activitats de
proximitat de la policia territorial, com actors principals de la prescripció
dels serveis.

· Incorporarem nous efectius policials que reflecteixin la varietat de
la nostra societat, promovent l’equilibri de gènere i la integració de la
diversitat social i cultural com a reflex de la nostra pluralitat.

· Impulsarem el Comitè d’Ètica de la Policia i el òrgans de transparència.
La preservació dels drets i les llibertats i rendiment la rendició de
comptes és fonamental en la qualitat democràtica de la nostra policia.

· Dissenyarem un nou model d’unitats policials destinades a l’ordre
públic per tal de potenciar les polítiques de prevenció, mediació i
resolució de conflicte en aquest àmbit. La nostra prioritat és garantir
el dret a la seguretat de totes les persones i que alhora puguin exercir
els drets fonamentals, sempre en la darrera interpretació feta per les
màximes autoritats en matèria de drets humans. Farem del just equilibri
entre aquests drets, el nostre màxim objectiu en matèria de seguretat,
posant-lo com a epicentre i exemple de policia democràtica.

· Constituirem comissions territorials de seguretat. Els governs locals
i comarcals han tenir una major participació en les polítiques de
seguretat, incorporant alhora la societat civil del territori.

· Potenciarem les Oficines d’Atenció Ciutadana com a lloc de referència
on la ciutadania podrà adreçar denúncies i queixes, i també on obtindrà
assessorament i acompanyament.

· Garantirem l’atenció a les víctimes dels delictes. La cura i atenció als
col·lectius més vulnerables i a les víctimes de delictes violents ha de ser
prioritària.

· Farem el pla de carrera professional de la Policia de Catalunya, que
dignifiqui la professió de policia i faci que el seu desenvolupament
acadèmic i tècnic sigui totalment equiparable a la resta de professions.
Aquest pla l´haurà haurà d’impulsar i desenvolupar l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
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POLICIA DE LA GENERALITAT
Els Mossos d’Esquadra són la policia integral de Catalunya. A més de
les funcions ordinàries de proximitat i resolució de conflictes, tenen la
responsabilitat de vetllar i garantir la seguretat de la ciutadania i del país front
el crim organitzat, el terrorisme, la cibercriminalitat i els nous fenòmens que a
nivell global amenacen les democràcies. La seva preparació i dotació, així com
la coordinació i col·laboració internacional, és clau.

· Incrementarem progressivament la dotació dels Mossos d’Esquadra per
la revisió de la ràtio de policia per habitant, arribant a un mínim 22.000
efectius.

· Incorporarem més dones als Mossos d’Esquadra que equilibri la
desigualtat de gènere. Les dones al cos són el 21% i a les escales de
comandament són l’11%.

· Treballarem per aconseguir una presència estable dels Mossos
d’Esquadra a Interpol i Europol, en condicions de ple dret, en els
organismes internacionals d’informació i cooperació policial en la lluita
contra la criminalitat, el crim organitzat i el terrorisme.

· Potenciarem la lluita contra la cibercriminalitat, que amb la pandèmia
s’ha vist agreujada, creant una unitat especialitzada dotada de recursos i
eines tecnològiques avançades.

· En la lluita contra el terrorisme continuarem reforçant l’estratègia
antiterrorista per prevenir possibles atemptats, en coordinació amb
les altres policies, incrementant les unitats operatives d’informació i
d’anàlisi amb més recursos i equipament tecnològic.

· Assolirem la plena interconnexió dels sistemes de seguiment dels casos
de violència de gènere que utilitzen les diferents policies, que permet
l’intercanvi d’informació immediat sobre les ordres de protecció.

· Impulsarem un programa estratègic de modernització tecnològica dels
sistemes d’informació i gestió policial adaptant-los a les necessitats de
futur i l’evolució digital.
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· Treballarem per una inversió continuada en recursos. Impulsarem la
renovació i millora continuada de l’equipament personal i els recurs
tècnics i materials que garanteixin una prestació de qualitat del servei
policial.

· Promourem la incorporació als Mossos de sectors de tota la societat,
promovent l’atracció de joves de cultures i orígens diversos a la tasca
policial, per fer realitat la pluralitat i diversitat del nostre país en el servei
públic.

· Crearem una nova unitat policial de proximitat civil especialitzada en
la gestió de problemàtiques civils sensibles per desescalar situacions
potencialment activadores d’alarma social.

· Impulsarem la planificació de proximitat en el disseny de les operacions
i activitats locals amb la participació de les autoritats municipals, les
entitats veïnals i els representants dels sectors econòmics.

· Crearem una oficina d’atenció al mosso que assisteixi i faci
l’acompanyament del seu desenvolupament professional i personal .

BOMBERS DE LA GENERALITAT
Els Bombers tenen un paper clau en bona part de la prevenció i les
emergències. Les activitats i els riscos evolucionen amb la societat i hem de
garantir que els bombers puguin preparar-se per a les necessitats actuals i
futures. Defensarem el nostre model i encetarem la reflexió sobre quina ha de
ser la seva participació en una gestió global i transversal de les emergències.

· Impulsarem una nova Llei per als Bombers que, amb visió integradora
i transversal , estableixi quin ha de ser el seu catàleg de serveis en la
prevenció i en la gestió de les emergències a partir de la coordinació i
cooperació.

· Dissenyarem un nou catàleg de serveis. El 40è aniversari del cos de
Bombers de la Generalitat és un bon moment per reflexionar sobre
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quines hauran de ser les funcions de futur, atesa la potencialitat del seu
coneixement, l’expertesa i la capacitat operativa.

· Seguirem compromesos amb el Pla 20/25 de Bombers. Després de
molts anys d’insuficient inversió, s’ha començat a revertir la situació amb
el pla 20/25 que continuarem. El nostre compromís és mantenir aquest
desplegament i adequar el pressupost per a la millora del nivell de servei
que es dona al ciutadà.

· Dotarem els Bombers dels recursos humans, materials i tecnològics
que permetin l’eficàcia de les seves intervencions. Al cos li calen
recursos tecnològics i materials molt específics, cada vegada més
tecnificats, costosos i de lenta renovació. Continuarem amb la seva
planificació estratègica per garantir que s’incorpori l’experiència i el
coneixement més avançat.

· Apostarem per la formació per al futur. La peça més important són les
persones que en formen part, i per afrontar aquests nous reptes els
calen les habilitats, la formació continua, l’entrenament especialitzat i
l’equipament que s’han de renovar constantment perquè els riscos i les
tecnologies canvien cada cop més ràpid i són més complexos.

· Impulsarem el servei d’inspecció i prevenció de riscos amb un marc
normatiu madur en la protecció contra incendis i l’autoprotecció enfront
del risc. Els Bombers han de tenir un paper protagonista en la prevenció
i la millor inversió per reduir els danys i les conseqüències.

· Farem un nou disseny dels parcs de Bombers pensant en les necessitats
dels propers 20 anys. L’abordatge del salt tecnològic al qual s´hauran
d´enfrontar requerirà l’adaptació dels parcs i els espais funcionals i les
seves dimensions.

· Incrementarem la capacitat d’intervenció davant els riscos químics
i nuclears (NRBQ), cercant sinergies amb el sector empresarial, les
universitats i els organismes internacionals.
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· Desenvoluparem un sistema de dades accessibles i disponibles de les
revisions de les instal·lacions contra incendis, que permetrien millorar la
prevenció i les actuacions a dur a terme. Per avançar en la prevenció, no
només són necessàries les dades dels incidents, es necessita un sistema
de dades homologables de les inspeccions perquè es pugui explotar la
informació que permeti millorar la seguretat de les persones.

· Potenciarem la cooperació i coordinació amb la societat civil fomentant
la col·laboració publicoprivada, en les emergències en general i en la
prevenció d’incendis en particular, essencial per garantir la seguretat de
les persones i clau en un sector tan especialitzat i tecnològic.

· Potenciarem el sector de la prevenció d’incendis. A Catalunya tenim
un sector potent, capdavanter al món, amb empreses catalanes que
facturen 6.000 milions d’euros, que involucra universitats, centres
tecnològics, fabricants, professionals, instal·ladors i mantenidors, que
cal fomentar i acompanyar.

· Farem créixer les estructures d’organismes reguladors i
estandarditzadors, que impulsin el creixement del sector de la
prevenció, la I+D+I, i els estàndards i la certificació de persones,
productes i sistemes per arribar a ser el clúster de referència europeu.

PROTECCIÓ CIVIL
La protecció civil és clau en les emergències: impulsa i planifica la prevenció,
preparant i facilitant la coordinació i cooperació de tots els cossos i serveis
involucrats en la seva gestió. Els nous riscos, la seva dimensió i l’abast,
territorial i temporal, requereixen incorporar la gestió de crisis i la resiliència en
l’administració de la seguretat i, alhora, garantir la continuïtat de les operacions
que hi han de dur a terme els serveis públics.

· Desenvoluparem estructures de gestió de crisis. Aquest marc de
gestió ha d’incloure el desenvolupament d’un centre de crisis i gestió
estratègica. Cal donar un pas endavant que incorpori el gabinet de crisi
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al Govern de la Generalitat de forma estructurada.

· Impulsarem una nova Llei de Protecció Civil que a partir de la revisió
del model vigent s’adapti als riscos i les emergències actuals i futurs,
l’enfortiment de la prevenció i les necessitats d’organització territorial
per fer efectiva la gestió del risc i la cooperació i coordinació en les
emergències.

· Gestionarem l’import del gravamen de Protecció Civil destinant-lo a les
activitats de prevenció i protecció, tant per a la implantació de sistemes
d’alerta primerenca i avís a la població com per a recursos operatius.

· Completarem el desplegament territorial de la Protecció Civil,
amb recursos desplegats en el territori que donin suport suficient a
ajuntaments i consells comarcals en les activitats de prevenció i gestió
d’emergències.

· Impulsarem la protecció civil municipal, establint un marc homogeni
dels serveis, promovent la implicació dels municipis amb recursos
suficients i la de les entitats supramunicipals.

· Crearem l’oficina d’atenció integral a víctimes per atendre ì resoldre
el dèficit greu en l’atenció a les persones afectades per situacions
d’emergències.

· Inclourem la reactivació econòmica en la recuperació postemergència,
amb plans de recuperació locals i globals, sectorials i multifactorials.

· Impulsarem la implantació dels plans de protecció civil, tant dels plans
de protecció civil municipal com dels plans d’autoprotecció, impulsant
la implantació i supervisió dels plans locals i sectorials.

· Definirem la carrera professional de les professions vinculades a la
protecció civil, identificant els perfils professionals de la protecció civil
en el nostre sistema de seguretat pública.

· Proposarem un nou model de voluntariat de protecció civil coherent
amb l’ordenació i simplificació de l’actual diversitat de models sectorials
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de participació ciutadana, per aconseguir la prestació d’activitats de
prevenció, auxili i actuació en emergències estàndards arreu del país.

UNA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
Evolucionarem cap a una mobilitat resilient, sostenible, segura, compromesa
amb el canvi climàtic, saludable, connectada i automatitzada, i orientada a
assolir l’objectiu de la Unió Europea de Visió Zero víctimes mortals i ferits greus
l’any 2050.

· Reduirem el 50% de les víctimes mortals per accident de trànsit l’any
2030 respecte l’any 2020.

· Repensarem l’espai públic cap a una mobilitat més sostenible i segura,
que se centri a establir les pautes de convivència entre els diferents
usuaris de la via pública (normativa, bones pràctiques, espais endreçats)
i a reduir la contaminació atmosfèrica i el soroll pacificant els entorns
urbans i prioritzant la mobilitat a menys velocitat i no motoritzada.

· Adaptarem les polítiques de seguretat viària a les noves
característiques de l’accidentalitat per combatre la dispersió dels
accidents i l’estancament del decreixement de l’accidentalitat en un
escenari de mobilitat creixent i envelliment de la població, augmentant
els recursos destinats a la prevenció i el control de les conductes de risc
al nivell dels països europeus més avançats i garantint la mobilitat segura
per a tot tipus d’usuaris, en especial els col·lectius vulnerables.

· Crearem una estratègia sensibilitzadora i educativa per involucrar tota
la societat, desplegant iniciatives per promoure un canvi cultural cap a
la consciència d’un futur sense víctimes de trànsit, sumant sinergies amb
la incorporació de tota la societat, i definir una estratègia comunicativa,
transversal, intergeneracional i duradora en el temps perquè la societat
se senti interpel·lada en la responsabilitat compartida pel dret a la
mobilitat.
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· Crearem un espai de cooperació estratègica entre els diferents sectors
implicats en la mobilitat intel·ligent que condueixi a sinergies en el
coneixement i reflexió de les oportunitats tecnològiques.

· Impulsarem la coordinació estratègica publicoprivada per dinamitzar
tots els sectors implicats en la mobilitat a favor de sistemes
intel·ligents, constituint un espai de diàleg en termes d’eficiència
energètica i avenç tecnològic, aprofundint la col·laboració entre
administracions, indústria i societat per fomentar el transport intel·ligent
així com els serveis de mobilitat.

· Establirem els objectius estratègics per a les infraestructures respecte
els nous sistemes de mobilitat, promovent una xarxa accessible i
compatible per a tothom, apoderant els col·lectius vulnerables i els
mitjans de transport nets mitjançant l’ordenació d’espais destinats a
aquests, i optimitzant i homogeneïtzant la xarxa viària amb sistemes
intel·ligents de transport d’última generació.

· Crearem l’estructura necessària per a la gestió del canvi de mobilitat,
abordant els nous reptes de mobilitat i seguretat viària a partir de
repensar l’estructura actual de l’autoritat del trànsit i alhora integrar en
l’estructura la funció de trànsit de la Policia de Catalunya.
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JUSTÍCIA
La justícia és un pilar fonamental de l’Estat de Dret. Ha de ser eficient i actuar
sempre amb escrupolosa neutralitat i imparcialitat, tenint com a principal guia
rectora el respecte i la protecció dels drets fonamentals. Malauradament,
Catalunya no gaudeix de competències plenes en matèria de justícia. Els
darrers temps estem, a més, veient con l’Estat utilitza la justícia com a eina per
reprimir la dissidència. Catalunya necessita, doncs, la independència també
per alliberar-se d’aquest jou. Fins llavors, però, cal denunciar les perversions del
sistema, defensar-se enfront l’atropellament de drets individuals i col·lectius i
aprofitar les competències pròpies per aconseguir una resposta més eficient
d’aquest servei públic necessari per la pacífica convivència en societat.
Per tot això proposem:

· Aconseguirem una Llei d’Amnistia per les gairebé 3.000 persones
represaliades a Catalunya com a punt inicial en la resolució del
conflicte polític de Catalunya amb l’Estat basant en l’exercici del dret a
l’autodeterminació de la nació catalana.

· Crearem un observatori de la justícia amb participació dels diversos
estaments implicats amb la funció de:
·

Detectar les ineficiències del sistema judicial i articular les

corresponents propostes de solució o millora, com són:
·

Exigir una justícia moderna, àgil i eficient,

suficientment dotada de recursos personals i materials i
amb plena i efectiva implantació de les TIC i en articular
de l’expedient electrònic.
·

Exigir que es dupliquin el nombre de jutges i lletrats

judicials, incrementant els recursos humans i materials
de l’administració de la justícia, vetllant per la formació
continuada de jutges, fiscals, lletrats i personal al servei
de l’administració de justícia, especialment en matèria
de drets humans.
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·

Demanar la rebaixa de les taxes judicials que recapta

l’Estat espanyol, sense transferir ni un sol euro a la
Generalitat que pogués contribuir al manteniment de
l’administració de justícia a Catalunya, fins a la seva
supressió, especialment urgent en aquells casos en què
se genera un injustificat impediment per l’accés a la
tutela judicial.
·

Vigilar l’ús esbiaixat, antidemocràtic o irrespectuós amb el

drets fonamentals del dret i/o el sistema judicial per denunciar les
vulneracions i, en el seu cas, impulsar l’exercici de les accions que
s’escaiguin, com és:
·

Denunciar les actuacions de tribunals que no siguin

imparcials així com les investigacions o actuacions de la
fiscalia mancades de neutralitat.
·

Promoure l’exercici de les accions necessàries per

defensar els catalans i catalanes que es vegin perseguits
per motius ideològics.
La jurisprudència del TEDH i els informes dels diversos
organismes internacionals (Comitès NU, GRECO, AI, etc.) han de
servir com a guia paradigmàtica d’actuació.

· Impulsarem plans de modernització i digitalització de l’administració
de justícia per fer-la més eficient, garantint l’ús dels mitjans telemàtics
que facilitin el teletreball (que la irrupció de la COVID-19 ha demostrat
ser necessari) així com a noves formes de relació dels professionals i
ciutadans amb l’Administració de justícia. Catalunya ha d’esprémer al
màxim les seves competències per intentar implementar les solucions
proposades pels organismes europeus (com el CEPEJ, Comissió
Europea per a l’Eficàcia de la Justícia) que estudien com fer més eficient
la justícia.
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· Fomentarem un sòlid sistema alternatiu de resolució de conflictes on
la mediació i l’arbitratge siguin cabdals per a garantir les solucions àgils
i econòmiques que la gent necessita. Es tracta de vèncer la fragilitat i
col·lapse habitual dels tribunals de justícia mitjançant portar el debat
del nombre màxim de conflictes a uns altres àmbits de resolució, als
quals se’ls facilitarà tot el suport necessari per a la formació adequada
de mediadors i d’àrbitres i per a gaudir d’una logística eficient. En
aquest sentit, crearem òrgans de mediació en els conflictes veïnals o de
convivència per evitar als ciutadans els costos socials derivats d’un litigi
entre veïns.

· Implantarem mecanismes de solució extrajudicial de conflictes a
l’àmbit administratiu, per intentar resoldre de forma ràpida i econòmica
les controvèrsies amb les administracions públiques, evitant acudir a la
lenta i costosa via de la jurisdicció contenciosa-administrativa sempre
que sigui possible.

· Instarem les reformes legislatives per exigir el coneixement del
català com a requisit per poder exercir en l’administració de justícia a
Catalunya, i també perquè es vegin garantits en condicions d’igualtat
els drets lingüístics dels catalanoparlants en l’àmbit de la justícia; així
com potenciar l’ús del català entre els operadors jurídics de Catalunya
i fomentar el coneixement dels drets lingüístics de la ciutadania davant
l’administració de justícia. Per tot això:
·

Exigirem el ple reconeixement de l’ús del català a les

institucions judicials i que seu coneixement sigui un requisit per
poder exercir en l’administració de justícia de Catalunya.
·

Exigirem que el català sigui la llengua vehicular de tots els

procediments judicials a Catalunya.

· Instarem les reformes legislatives i les polítiques necessàries per
assegurar la perspectiva de gènere en les actuacions judicials, incloenthi campanyes de conscienciació col·lectiva específicament adreçades a
l’àmbit judicial.
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· Desenvoluparem el Dret Civil Català i, en particular, regularem la
clàusula rebus sic stantibus de forma que en situacions excepcionals,
com és el cas de la pandèmia que ens assola, les parts puguin
renegociar de bona fe un contracte per ajustar les recíproques
contraprestacions a la temporal situació d’excepcionalitat, potenciantse a l’efecte fórmules eficients i ràpides de resolució alternativa de
conflictes com la mediació i l’arbitratge. També, en aquesta línia,
actualitzarem el llibre segon del Codi Civil de Catalunya, en relació amb
la convivència estable en parella.

· Crearem una oficina d’impuls de la segona oportunitat que, amb
participació dels estaments implicats (sistema judicial, ajuntaments
i altres administracions i col·legis professionals jurídics i econòmics),
impulsi l’ús efectiu dels mecanismes legalment previstos pel cas
de persones sobre endeutades, mitjançant campanyes públiques
d’informació, coordinació i establiment de protocols d’actuació dels
diferents estaments i estudi i articulació de propostes per a la millora
dels sistema.

· Crearem una oficina d’assistència a les víctimes (OAV) de qualsevol
delicte, amb unitats especialitzades pels casos de terrorisme, violència
sexual, maltractaments i delictes d’odi. L’OAV ha de proporcionar
informació, suport i assessorament directament a les víctimes i llurs
familiar així com promoure la creació de protocols d’atenció i millora
dels existents, tant a l’àmbit administratiu com policial i judicial.

· Desplegarem el Pla de Drets Humans de Catalunya (2020-2023) elaborat
pel Síndic de Greuges i l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

· Apostarem per perfeccionar el model d’execució penal català, que
garanteixi la seguretat, redueixi la reincidència i aposti clarament per la
reinserció social, tot incentivant programes per al compliment alternatiu
de les penes privatives de llibertat mitjançant treballs en servei de la
comunitat i incrementant significativament les places de compliment de
tercer grau en residencies programades que potenciïn la reinserció dels
interns.
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· Impulsarem una reforma del sistema penitenciari amb la utilització de
mitjans tecnològics i telemàtics per millorar i flexibilitzar la comunicació
i el manteniment de relacions dels interns amb les seves famílies, en
el marc dels programes de reinserció social. Impulsarem una revisió
i millora dels sistema de prestació laboral dels interns en els tallers
productius, el CIRE, que el dignifiqui i en millori l’atenció i la formació, i
incardinat també en el marc dels programes de reinserció social. A més,
crearem el Cos d’Agents Penitenciaris: el definirem i desplegarem la
carrera administrativa del cos d’agents penitenciaris.
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MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA
· Impulsarem una llei integral de memòria històrica i democràtica de
Catalunya, que refonent la legislació vigent, reconegui drets en els
casos de nadons robats i presos i exiliats per raons polítiques, i que
permeti treure de l’espai públic la simbologia franquista, impulsant una
política pública global d’accés a la informació que faciliti la tasca de
recerca de persones desaparegudes. Garantirem el compliment dels
principis de la justícia transicional promoguts per les Nacions Unides
(dret a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició) en
els termes que ho expressa aquest organisme internacional.

· Promourem la memòria democràtica dels diferents moviments per la
llibertat de Catalunya i per la reivindicació de drets socials que ha viscut
el nostre país en els darrers segles.

· Durem a terme els PROJECTES DE CONTRUCCIÓ DELS MEMORIALS,
com els del Camp de la Bota, del Fossar de Santa Eulàlia a Montjuic, del
Soleràs, de Miravet, etc., actualment aturats per manca de disponibilitat
pressupostària.

· Sol·licitarem el traspàs a la Generalitat de Catalunya de determinades
competències que actualment s’exerceixen des del Memorial
Democràtic i/o des de la Direcció General de Memòria Democràtica.
La petició de traspàs ve motivada perquè resulta incomprensible que
part de la documentació relacionada amb la Guerra Civil espanyola o la
República no es trobi a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Igualment museus
com el de l’exili o els espais de la batalla de l’Ebre haurien d’estar
adscrits al departament competent en matèria museogràfica, que és
el Departament de Cultura. En aquest sentit, resulta prioritari integrar
aquests centres de memòria i interpretació a la xarxa de museus de
Catalunya per atorgar-los una visió museogràfica contemporània i
garantir-ne una difusió òptima (presó de Sort, camp d’aviació de la Sènia,
etc.) en tant que elements amb un altíssim valor cultural i turístic.

· Promourem la memòria històrica dels catalans, i particularment dels
diferents exilis que han viscut al llarg dels segles, com un dels eixos
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de treball de l’acció exterior catalana i promourem acords amb les
entitats locals, regionals i estatals que siguin necessaris per tal d’assolir
aquest objectiu. A més, en aquest sentit:
·

Promourempromourem acords amb les entitats locals,

regionals i estatals que siguin necessaris.
·

Promourem l’estudi i el coneixement de la política exterior de

les institucions catalanes al llarg de la història.
·

Posarem en valor la memòria dels catalans que amb les seves

accions, creacions o invencions, han fet aportacions de caràcter
universal.
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AMB VOCACIÓ
DE LIDERATGE

INTERNACIONAL

AMB VOCACIÓ DE LIDERATGE INTERNACIONAL
· Relacions Internacionals
· Acció Exterior
· Catalans al món
· Catalunya referent internacional

Junts per Catalunya estem convençuts que si volem ser un Estat, hem de
començar a actuar com a tal en totes les àrees importants on sigui possible, i
en concret l’àmbit internacional és, sense dubte, un dels principals.
Per això hem d’aprofitar les delegacions exteriors per fer tasques consulars
respecte a la població catalana en cada estat i per representar els interessos
dels ciutadans i de les nostres empreses com fan tots els estats del món.
Ningú ens pot representar millor a l’exterior que les nostres delegacions.
Hem comprovat debades que deixar en mans de l’Estat espanyol aquesta
responsabilitat no és prou eficaç, ni a l’hora de votar des de l’estranger, ni quan
es tracta d’ajudar la internacionalització de les PIME, ni evidentment quan es
tracta d’explicar el conflicte polític existent a Catalunya respecte al nostre dret
a l’autodeterminació.
Les nostres delegacions han de ser més fortes, estar més presents, fer
diplomàcia econòmica coordinada amb ACCIÓ, coordinar l’acció exterior i
promoure relacions bilaterals internacionals amb governs regionals, nacions
sense estat, estats i òrgans supraestatals com l’EFTA. Ens hem de preparar
ja per quan Catalunya esdevingui República i per tant cal dur a terme
una formació professional per a experts en administració internacional i
diplomàtica.
Mentre no siguem un Estat, hem de fer valdre el lideratge internacional en certs
sectors i activitats i ampliar aquesta vocació històrica europeista i cosmopolita
que ens ha forjat durant segles. És prioritari mantenir el lideratge de fires i
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congressos amb especial incidència amb les de caràcter tecnològic i científic
perquè ens apropa a la societat del coneixement, així com mantenir el lideratge
en la inversió estrangera tecnològica, on som el segon destí d’Europa, i millorar
posicions com a destinació preferida per instal·lar una start-up, on a hores
d’ara som el cinquè hub a Europa. També hem de continuar liderant el turisme
europeu:Catalunya n’és la segona destinació, i hem de recuperar la posició
després de la pandèmia i mantenir el lideratge europeu de creuers a Barcelona.
Per altra banda, hem de seguir preparant les empreses perquè cada cop
s’internacionalitzin més i que en l’àmbit exportador segueixin creixent als
mercats exteriors fins a superar el 80% de les vendes fora de Catalunya. Cal
recordar que fa només vint anys aquest percentatge era proper al 35% i ara ja
hem invertit la xifra i justament es troba al 65%. Incrementar aquest percentatge
és clau per tenir el mínim impacte quan la República sigui efectiva, i el govern
a través d’ACCIÓ ha de liderar amb força aquest increment i donar suport a
entitats empresarials com les Cambres per disposar de xarxa de col·laboració a
tots els països del món on les nostres empreses tenen o poden tenir interessos.
Quan esdevinguem Estat podrem dedicar molts més recursos per
internacionalitzar la nostra economia i convertir-la en un dels referents
europeus sense cap mena de dubte, ja que podrem invertir per acabar
definitivament el corredor del mediterrani, potenciar el sistema aeroportuari
i portuari, impulsar el corredor ferroviari euroasiàtic liderat per FERRMED, i
en especial, convertir Barcelona en una capital d’Estat de les més importants
per situar seus i centres tecnològics de multinacionals. Hem de recordar que
Barcelona ja ara és una de les principals destinacions europees, però sense
dubte la primera no capital d’Estat, encara.
Des de Junts per Catalunya entenem la realitat i complexitat de la política
internacional i, com a ferms defensors del sistema d’institucions multilaterals
per arribar a acords i consens a través de la diplomàcia, no podem fer altra
cosa que reafirmar-nos en la nostra voluntat de complir amb els compromisos
internacionals, ja sigui per oposar-nos als totalitarismes i els conflictes armats,
afrontar la COVID-19, lluitar contra el canvi climàtic i assolir un futur sostenible
(Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible) o la mateixa
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transformació tecnològica, entre molts altres. També defensarem sempre el
que considerem com a valors fonamentals de tota societat, com la democràcia,
la justícia social, el respecte dels drets humans, de les minories nacionals i
culturals.
Per aconseguir-ho, la intenció no és només bastir més i millors relacions
polítiques, econòmiques, culturals, socials i de seguretat nacional amb tercers
països i regions mitjançant el departament d’exteriors, sinó que tots els
departaments del govern català actuïn en la seva dimensió internacional, i ho
facin de forma coordinada i transversal. De la mateixa manera que la pandèmia
de la COVID-19 ha mostrat la importància d’analitzar totes les polítiques a través
del seu impacte per a la nostra salut, és fonamental que el govern català doni
una vessant internacional a les seves accions sectorials. L’acció exterior ha de
ser present en totes les polítiques per poder afrontar els reptes globals en la
seva totalitat i en tots els àmbits de la vida pública.
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RELACIONS INTERNACIONALS
· reballarem de forma activa per reivindicar que el dret a
l’autodeterminació de Catalunya, sigui present en el debat polític i
mediàtic arreu, defensarem els valors i principis enunciats en l’article 2
dels Tractats de la Unió Europea així com en els tractats internacionals
signats per l’Estat espanyol, i denunciarem públicament la violació de
drets civils i polítics i la deriva autoritària del sistema judicial i polític
espanyol.

· Desenvoluparem programes per a la formació (amb beques incloses)
de professionals i experts en administració europea i internacional, i
de preparació de concursos-oposicions amb l’objectiu de promoure
el talent català en les institucions europees i les organitzacions
internacionals més rellevants.

· Reclamarem participar en la Conferència sobre el Futur d’Europa per
defensar-hi, entre altres iniciatives, la creació d’una Llei de Claredat
Europea que formalitzi els procediments i les majories necessàries per
tal de crear un nou Estat dins la UE.

· Impulsarem, mitjançant l’Euroregió i l’acord de treball existent amb la
regió d’Occitània, la formació de mestres bilingües en català, occità o
francès per fer possible l’educació dels infants en les dues llengües a
banda i banda de la frontera.

· Prioritzarem les relacions polítiques, socials, econòmiques i culturals
amb aquells governs regionals o estatals que comparteixen el respecte
pels principis democràtics i els drets civils com a eina de progrés local i
global.

· Intensificarem les relacions bilaterals amb nacions sense Estat
com Quebec, Escòcia i Flandes. En aquests casos es considerarà la
possibilitat de tenir una representació institucional en el seu territori.

· Proposarem un informe anual del Parlament de Catalunya que avaluï
críticament l’estat del compliment del dret europeu i internacional al
nostre país i a l’Estat espanyol.
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· Considerarem la reorganització del departament per tal que es posi un
major èmfasi en el tracte consolar i amb la comunitat internacional a
Catalunya atès que Barcelona figura entre les ciutats del món que, sense
ser capital d’estat, té més consolats.

· Impulsarem i coordinarem la projecció exterior dels diferents
departaments del Govern.

· Avaluarem la creació d’un programa dedicat a la diplomàcia econòmica,
plenament coordinat amb ACCIÓ.

· Reforçarem els instruments i mecanismes departamentals per
respondre millor a les necessitats de la ciutadania des de la perspectiva
d’exteriors, com pot ser els fons UECAT, actualment amb una capacitat
d’acció molt limitada, però que podrien exercir tasques de gestió en la
mateixa línia que els Next Generation EU.

· Posicionarem la Delegació del Govern davant la UE a Brussel·les en
un paper polític preponderant en la defensa dels interessos i drets de
catalanes i catalans com a ciutadans de la Unió Europea, tot mantenint
la tasca prioritària de connectar Catalunya amb la UE en totes les
seves polítiques, i influenciar-les per tal de defensar els interessos dels
catalans en tots els camps.

FORMACIÓ I PROMOCIÓ DEL DEBAT PÚBLIC

· Desenvoluparem programes per a la formació (amb beques incloses)
de professionals i experts en administració europea i internacional, i
de preparació de concursos-oposicions amb l’objectiu de promoure
el talent català en les institucions europees i les organitzacions
internacionals més rellevants.

· Fomentarem l’intercanvi en forma de programes d’intercanvis
acadèmics i professionals per intercanviar know-how entre escoles i
institucions diplomàtiques o de relacions internacionals d’arreu del món
i el govern català.
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· Considerarem dur a terme acords amb entitats bancàries o altres actors
del sector privat per tal d’augmentar el nombre d’aquestes beques i
reforçar-les amb préstecs sense interessos i de retorn a llarg termini,

· Promourem el pensament i el debat internacional, geoestratègic i de
seguretat amb una perspectiva catalana.

· Mantindrem i reforçarem els contactes amb els think tanks en relacions
internacionals ja existents a Catalunya.

COL·LABORACIÓ AMB ELS DIPUTATS CATALANS AL PARLAMENT EUROPEU I AL
CONGRÉS DELS DIPUTATS A MADRID

· Mantindrem una comunicació fluïda amb els eurodiputats de tots els
partits, i especialment amb els que formin part del govern de Catalunya
per tal de fer el màxim d’efectiva la nostra acció exterior. També
augmentarem la comunicació amb els diputats catalans que des de
Madrid i Catalunya treballen temes internacionals.

· Promourem que el govern català informi de forma regular els
representants electes als Parlaments Europeu i al Congrés de Madrid
sobre els seus posicionaments en el marc de la legislació que proposi la
Unió Europea i l’Estat espanyol i com afecta aquesta les competències
del govern català.

EL BREXIT

· Lamentem la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, dins del més
profund respecte per la seva decisió. Defensem que la UE i el Regne Unit
mantinguin les relacions més properes possibles després del Brexit. El
Regne Unit és un estat amb una llarga tradició democràtica que ha de
ser aliat preferent de la UE i de Catalunya.

· Treballarem per garantir els drets dels catalans que viuen al Regne Unit i
dels ciutadans britànics que viuen a Catalunya per tal que els conservin
després del Brexit.
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· Defensarem el dret d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord a decidir el seu
futur, alhora que donem suport a Gibraltar davant de qualsevol atac
contra la seva sobirania.

· Vetllarem perquè la sortida del Regne Unit de la Unió Europea tingui el
menor impacte possible sobre l’activitat econòmica dels autònoms,
les pimes i les grans empreses de Catalunya que comercien amb el
Regne Unit, amb especial èmfasi en sectors clau per a les relacions
econòmiques entre els dos països, com ara el turisme, el sector de
l’automòbil, el farmacèutic o la maquinària pesant, entre altres.

LA CONFERÈNCIA PEL FUTUR D’EUROPA

· Defensarem la creació d’una Llei de Claredat Europea que formalitzi els
procediments i les majories necessàries per tal de crear un nou Estat
dins la UE.

· Promourem l’ampliació interna com a via per la creació de nous Estats
dins la UE sense que calgui un canvi en els Tractats.

· Defensarem la reducció de casos en què apliqui el principi d’unanimitat,
que dona poder de veto als Estats, i evolucionar cap a un sistema en què
més qüestions es decideixin per majoria qualificada, sempre ponderant
el pes dels Estats petits.

· Promourem la descentralització d’Europa: una Europa de les regions i
dels ciutadans i no un “club d’Estats”.

· Defensarem una autèntica federalització de la UE, que no passi per la
consolidació dels Estats centralistes, sinó per la relació directa entre
Comissió Europea i les regions o nacions sense Estat en l’aplicació de
tots els projectes europeus i el disseny de polítiques.

· Prioritzarem una reforma democràtica d’Europa que doni poder real
als ciutadans per elegir directament qui volen que lideri la Comissió
Europea, amb l’impuls de llistes transnacionals per a les eleccions
europees on la llista més votada o la que pugui aconseguir més suport
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de MEP sigui la que obtingui la presidència de la Comissió -reforma del
sistema de Spitzenkandidaten.

· Defensarem la reforma del Tractat de Lisboa per donar poder d’iniciativa
legislativa al Parlament Europeu per democratitzar més la Unió Europea
amb el suport majoritari dels europeus.

· Defensarem ampliar el dret al sufragi actiu i passiu dels ciutadans
europeus a fi que, per exemple, els qui resideixen a Catalunya puguin
votar a les eleccions catalanes i estatals (i que s’apliqui de forma
recíproca per als catalans que resideixen en qualsevol punt de la UE).

· Defensarem la posada en marxa de mecanismes realment eficaços
de defensa del Dret de la UE, ja que l’Estat espanyol és l’estat de la UE
que més normativa incompleix perjudicant els drets dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya i el potencial de la nostra economia.

· Defensarem una Europa que inclogui la dimensió social, de gènere i
sanitària en totes les seves polítiques.

· Defensarem l’esperit de la Llei de Canvi Climàtic i el Decret d’Energies
Renovables del Parlament de Catalunya, amb un model de producció
energètic plenament descentralitzat que posi en primer pla la necessitat
que la UE inverteixi de manera substancial contra el canvi climàtic,
incloent-hi la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies netes
que permetin generar llocs de treball d’alt valor afegit a Catalunya.

· Defensarem que el Banc Central Europeu compleixi totes les funcions
que li marquen els tractats, incloent-hi l’estabilitat de preus i donar
suport a les polítiques econòmiques generals de la Unió Europea, com
ara el desenvolupament sostenible, basat en un creixement econòmic
equilibrat. Defensarem també que aquestes accions del Banc Central
Europeu es duguin a terme sense distorsionar la competència ni afavorir
de forma arbitrària unes empreses per sobre d’altres.

· Donarem suport a la integració en matèria de defensa sempre que vagi
associada a la democratització de les estructures de la UE i l’aplicació
d’uns estàndards mínims que purguin les forces armades d’elements
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d’extrema dreta o directament feixistes tal com ha fet el govern federal
alemany.

· Defensarem el compliment de les normes de competència per tal de
protegir les pimes dels potencials abusos dels grans oligopolis estatals,
protegir els treballadors i els drets dels consumidors.

COMPROMESOS AMB EL PROJECTE EUROPEU

· Treballarem activament per Catalunya partícip directe de les grans
iniciatives europees, centrant especial atenció amb els fons Next
Generation EU per fer front a la crisi de la COVID-19 i als compromisos
adquirits en el’EU Green Deal per dur a terme una transició energètica i
digital pel futur sostenible.

DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA A EUROPA

· Defensarem el dret de vot dels ciutadans catalans a l’estranger
mitjançant l’abolició del vot pregat i la implementació del vot electrònic.
En cas que no hi hagi les majories suficients, impulsarem la posada en
marxa de facilitats electròniques per tal de poder votar des de fora de
l’Estat espanyol sense dependre dels poc fiables enviaments per correu.

· Promourem que els mecanismes de control de l’estat de dret a la UE
estiguin lligats també a la defensa dels drets humans i una democràcia
de qualitat sense dobles estàndards. Denunciem que controlar l’estat
de dret sense tenir en compte les violacions de drets humans i de les
minories és una vulneració dels valors fundacionals de la Unió Europea,
per part de les pròpies institucions europees.

· Treballarem perquè no es repeteixi.l’omissió al primer informe de l’Estat
de Dret europeu el 2020 de les gravíssimes vulneracions perpetrades
pel Regne d’Espanya per reprimir l’independentisme català: és un
escàndol democràtic.
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· Combatrem tot intent de diluir l’associació entre el pagament dels fons
europeus als estats membres i el compliment efectiu de l’estat de dret,
tot posant l’accent sobre la despolitització i independència de la justícia
com a element fonamental de l’estat de dret.

POLÍTICA TRANSFRONTERERA, EUROREGIÓ I MEDITERRÀNIA

· Construirem una associació de cooperació interregional «Quatre
Motors per a la Mediterrània» per reforçar la competitivitat econòmica,
científica, social, cultural i digital de Catalunya i els seus socis del sud
d’Europa, el Llevant mediterrani i l’arc sud de la Mediterrània.

· Promourem la creació d’un Banc d’Inversions del Mediterrani, impulsat
conjuntament amb altres regions o Estats de les quatre ribes del mar.

· Promourem el creixement blau de Catalunya, apostant pel creixement
sostenible dels sectors pesquer, nàutic, logístic, turístic i energètic
del nostre país a través de la Conferència de les Regions Perifèriques
Marines (CRPM) i la Iniciativa WestMED.

· Potenciarem la mobilitat laboral transfronterera a l’Alt Empordà, la
Cerdanya i altres regions transfrontereres i promourem una millora de
les xarxes de transport públic en aquestes regions.

· Continuarem desplegant els projectes ConnECT (autobusos
transfronterers) i Trails (ferrocarrils) tot identificant quines són les seves
mancances per resoldre-les en futurs projectes.

· Impulsarem, mitjançant l’Euroregió i l’acord de treball existent amb la
regió d’Occitània, la formació de mestres bilingües en català, occità o
francès per fer possible l’educació dels infants en les dues llengües a
banda i banda de la frontera.

· Impulsarem el Corredor Mediterrani com a infraestructura ferroviària
clau per a l’economia del nostre país i l’articulació del nostre territori
i de cooperació comercial i social transfronterera, incloent-hi el
desplegament del Corredor 5G del Mediterrani.
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COMITÈ DE LES REGIONS I 4 MOTORS D’EUROPA

· Promourem una aliança de regions, ciutats-regió i nacions sense Estat
per tal d’aconseguir una reforma dels Tractats que atorgui un rol més
important al Comitè de les Regions en el procés legislatiu europeu. És
inadmissible que avui un Estat pugui arribar a tenir poder de veto i que
les regions europees no puguin aportar una opinió vinculant en el procés
legislatiu.

· Aprofundirem la cooperació amb els socis actuals de Catalunya dins
de l’Interreg «Quatre Motors per a Europa», (Baden-Württemberg,
Llombardia, Alvèrnia-Roine-Alps), i proposarem la revitalització i
ampliació de l’associació a altres regions o Estats del continent amb una
alta competitivitat i un fort component digital en l’economia.

· Recuperarem la declaració de Barcelona, que just ha fet 25 anys i que
ha de servir per millorar les relacions comercials entre el nord d’Àfrica i
Europa, tal com proposa ASCAME. Barcelona i Catalunya tenen una gran
oportunitat.

RELACIONS BILATERALS

· Prioritzarem les relacions polítiques, socials, econòmiques i culturals
amb aquells governs regionals o estatals que comparteixen el respecte
pels principis democràtics i els drets civils com a eina de progrés local i
global.

· Focalitzarem les relacions amb aquells Estats de mida similar a
Catalunya i de clar tarannà democràtic per sumar complicitats en la
defensa del dret a l’autodeterminació dels pobles i una globalització
basada en l’obertura comercial i política.

· Intensificarem les relacions bilaterals amb nacions sense Estat
com Quebec, Escòcia i Flandes. En aquests casos es considerarà la
possibilitat de tenir una representació institucional en el seu territori,
segons disponibilitats pressupostàries.
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· Fomentarem la cooperació sectorial amb Flandes, Quebec i Escòcia que
ja duen a terme alguns departaments, i impulsarem acords bilaterals que
ens permetin recollir i potenciar les millors pràctiques de cadascun.

· Aprofundirem les relacions amb altres democràcies consolidades que
es trobin fora del continent europeu.

RELACIONS AMB ALTRES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

· Promourem les relacions amb l’Associació Europea de Lliure Comerç
(EFTA) i els Estats que en formen part.

· Focalitzarem l’acció exterior del govern en poques organitzacions
internacionals però hi esmerçarem més recursos, per tal de poder
liderar amb el pressupost de què es disposa en camps clau com la
democràcia i drets humans (i dret a l’autodeterminació), la llibertat
de comerç i llibertat de circulació o el finançament de projectes de
comunicacions al Mediterrani.

· Participarem en tots aquells organismes de Nacions Unides que
permetin donar a conèixer internacionalment la situació de violació de
drets i llibertats a Catalunya i la persecució sistemàtica contra el poble
català, i vetllarem pel compliment de les seves resolucions que afectin
Catalunya.

· Promourem l’adhesió del Govern de Catalunya a les associacions Pobles
i Nacions No Representats (UNPO) i la Unió Federal de Nacionalitats
Europees (FUEN) per tal de defensar els nostres interessos com a minoria
nacional a nivell europeu i internacional.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) I AGENDA 2030

· Implementarem l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de Nacions Unides a través d’iniciatives com l’Aliança
Catalunya 2030 i amb una estratègia coordinada entre els diferents
departaments, agències del govern, teixit productiu, entitats i societat
civil que estigui centrada en la lluita contra la pobresa, les desigualtats,
la fam, l’educació i la sostenibilitat ambiental des de la perspectiva
internacional i a través dels espais de cooperació bilateral i multilateral
en què participem i aportant de forma creixent coneixement, recursos
humans i econòmics.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

· Aprofundirem i impulsarem una nova estratègia en matèria cooperació
mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la resta d’actors
institucionals que es dediquin a aquest àmbit (ajuntaments, diputacions,
universitats, etc.) amb els Estats amb els quals treballi el govern català i
concertant cooperació amb les ONG i el teixit associatiu català.

· Promourem la defensa de les minories nacionals a través de programes
de cooperació que promoguin l’ús de les llengües no-colonials i de
programes d’intercanvi en matèria educativa, sanitària o de millora de
l’administració.

· Dissenyarem una política de cooperació i codesenvolupament amb els
països de origen dels principals fluxos migratoris prioritzant els països
d’Amèrica i Àfrica amb els quals Catalunya estableixi un marc estable de
cooperació. A més, alinearem aquesta política del govern amb la pròpia
de l’Agenda 2030.

· Durem a terme un reenfocament estratègic de la política de cooperació,
a partir del diàleg amb els diversos actors del sector, considerant la
situació actual d’emergència sociosanitària i els nous escenaris que
es podran originar en el període posterior a la COVID-19 en els països
d’actuació.
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· Establirem una política de bon veïnatge, centrada en la cooperació,
l’intercanvi cultural i la voluntat de prosperitat compartida tant amb els
estats de la riba nord com amb els de la riba sud de la Mediterrània.

· Farem una avaluació crítica de l’èxit dels projectes i el seu valor afegit
per a les societats que reben els programes d’ajuda.

· Promourem la cessió de material tecnològic útil per al desenvolupament
econòmic i social dels Estats amb els quals treballi el govern català en
matèria de cooperació.
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ACCIÓ EXTERIOR
DELEGACIONS A L’EXTERIOR

· Consolidarem i assegurarem el bon funcionament de les Delegacions de
la Generalitat a l’Exterior, per tal de garantir la representació política de
Catalunya i disposant actualment d’un notable xarxa de delegacions. En
aquest sentit, l’obertura de noves delegacions només es considerarà a
mig termini en el marc de les relacions bilaterals amb Escòcia, Quebec
o Flandes o de regions globals de caràcter estratègic per l’economia
i la societat catalana que no estiguin cobertes actualment. En cap cas
advoquem per una ampliació del nombre de delegacions catalanes a
l’exterior sense, prèviament, haver consolidat les ja existents.

· Promourem la coordinació de l’acció exterior catalana entre els
principals organismes de la Generalitat (Departament d’Exteriors,
ACCIÓ, Institut Ramon Llull, Turisme, ICEC i PRODECA) i així com
un diàleg fluid amb les entitats municipalistes, les diputacions i els
principals ajuntaments que també operen a l’exterior.

· Recopilarem informació, bones pràctiques, polítiques públiques i
lliçons apreses que es puguin introduir a Catalunya, enviant informes
anualment al Departament, que els posi a disposició de tot el govern i
del Parlament de forma automàtica.

· Treballarem activament per donar suport a professionals catalans en
les seves aplicacions a organitzacions internacionals o institucions de
govern dels països on estiguin establertes.

· Dissenyarem una estratègia per ser presents a tots els països del món on
les empreses catalanes tinguin interessos, sigui a través de delegacions
pròpies, oficines de representació o amb conveni amb les cambres de
comerç catalanes i les de les 12.800 cambres mundials.
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COORDINACIÓ DE TOTA L’ACCIÓ EXTERIOR DEL GOVERN

· Impulsarem una associació de cooperació interregional «Quatre
Motors per a la Mediterrània» per reforçar la competitivitat econòmica,
científica, social, cultural i digital de Catalunya i els seus socis del sud
d’Europa, el Llevant mediterrani i l’arc sud de la Mediterrània.

· Aprofundirem la cooperació amb els socis actuals dels «Quatre Motors
per a Europa» i proposar la revitalització i ampliació de l’associació a
altres regions o Estats del continent amb una alta competitivitat i un fort
component digital en l’economia.

· Promourem el corredor Euroasiàtic en col·laboració amb Ferrmed.
· Promourem la creació d’un mecanisme de coordinació de l’acció
exterior que faciliti la unitat estratègica en el camp internacional, el
coneixement i intercanvi d’informació en totes les àrees del govern,
coordinant especialment el Departament d’Exterior, ACCIÓ, Turisme,
l’Institut Ramon Llull, ICEC i PRODECA i els altres actors catalans
presents a nivell internacional.

· Vetllarem per incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de Nacions Unides en totes les polítiques del govern, com a part
del compromís de Catalunya amb els reptes globals i les institucions
multilaterals.

· Reclamarem que en aquelles matèries de competència catalana, el
govern català pugui participar en les discussions del Consell de la Unió
Europea.

· Mantindrem un diàleg fluid i una coordinació estratègica, sempre que
sigui possible, amb l’acció exterior i la política de desenvolupament
amb tot l’àmbit municipalista, incloent-hi les diputacions, les entitats
municipalistes i els principals ajuntaments que operen a nivell
internacional.
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CODI DE BONES PRÀCTIQUES

· 1Promourem la creació d’un codi de bones pràctiques per als màxims
representants institucionals de l’acció exterior de Catalunya per tal
de configurar uns estàndards en coneixements acadèmics, formatius
i idiomàtics necessaris per tal de desenvolupar les seves tasques,
especialment pels enviats a l’exterior, i de manera que s’adeqüi als
estàndards europeus.

· Farem incompatible per als delegats a l’exterior ocupar responsabilitats
orgàniques de partit mentre duri la seva representació institucional per
evitar conflictes d’interessos. La militància sempre ha d’estar permesa,
però no la patrimonialització partidista de la responsabilitat institucional
de delegat.

· Donarem prioritat en els concursos públics del departament i les
delegacions a les persones que hagin superat el seu programa de
formació específic.

ESTRATÈGIA DE SEGURETAT NACIONAL
En un món de canvi constant, en què les amenaces han esdevingut globals
(bioterrorisme, pandèmies, ciberterrorisme, etc.) una de les principals
obligacions del Govern és estar en disposició de garantir la seguretat dels
catalans. Catalunya ha d’articular un discurs propi en matèria de Seguretat
Nacional, hem de tenir criteri format i una estratègia ben definida en aquest
àmbit.
Durant la propera legislatura, proposem crear una estructura que s’encarregui
d’establir una relació de contacte continuat amb els principals ens
internacionals vinculats a la Seguretat Nacional.
Catalunya ha de disposar d’eines, informació rellevant, criteri i doctrina sobre
aquells fets que poden afectar el nostre país o el nostre paper a Europa i al
món. Aquesta gestió redundarà en una millor i més eficient presa de decisions
en benefici del benestar dels nostres ciutadans i el nostre entorn. En un procés
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de diferents fases, Catalunya ha de disposar, entre moltes altres estructures
vinculades a la Seguretat Nacional, d’un organisme d’intel·ligència que ens
acosti al món i als temes més rellevants a nivell internacional via antenes
polítiques i diplomàtiques. Catalunya ha de ser un actor compromès, fiable i
solidari al servei de la seguretat comuna internacional.

LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ACCIÓ EXTERIOR
Entenent que l’acció exterior és fonamental per a la prosperitat i el benestar
dels catalans, així com la consecució dels seus objectius polítics, un cop
l’economia catalana retorni a un PIB igual o superior al del 2019, caldrà valorar
l’oportunitat d’incrementar els recursos destinats a l’acció exterior.

EL PARLAMENT DE CATALUNYA I L’ACCIÓ EXTERIOR CATALANA

· Vetllarem per la qualitat de l’acció exterior catalana i, en cas de no
formar part del govern, defensarem des del Parlament tots els principis
exposats en aquest programa.

· El grup parlamentari de Junts per Catalunya treballarà en la defensa
global dels drets de les minories nacionals.

· Promourem la defensa del dret a l’autodeterminació i la fi dels darrers
processos formals de descolonització com al Sàhara Occidental.

· Ens oposarem a la venda d’armes i material bèl·lic per part de l’Estat
espanyol a règims on no es respecten els drets humans i/o on s’utilitzi
contra població civil. Promourem un informe anual del Parlament sobre
aquesta qüestió.

· Abans de cada reunió del Consell Europeu, promourem el debat i
votació d’una resolució política que marqui el posicionament de
Catalunya en els debats més transcendentals pel futur de la UE.

· Proposarem un informe anual del Parlament de Catalunya que avaluï
críticament l’estat del compliment del dret europeu i internacional al
nostre país i a l’Estat espanyol.
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· Promourem la participació del Parlament de Catalunya en la fase
ascendent de la legislació europea mitjançant els principis de
subsidiarietat i convertirem la seva opinió en vinculant tal com succeeix
a la República Federal d’Alemanya.

· Valorarem demandar davant els tribunals internacionals aquelles
violacions de drets fonamentals que es duguin a terme contra el
Parlament de Catalunya per part de l’aparell judicial espanyol tal com ja
s’ha començat a fer aquesta legislatura.
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CATALANS AL MÓN
· Treballarem per garantir els drets dels catalans que viuen al Regne Unit
i els ciutadans britànics que viuen a Catalunya per tal que conservin els
seus drets després del Brexit i defensarem el dret d’Escòcia, Gal·les,
Irlanda del Nord a decidir el seu futur, alhora que donem suport a
Gibraltar davant de qualsevol atac contra la seva sobirania.

· Inclourem un programa de retorn pel talent català que ha marxat i té
ganes de tornar.

· Defensarem el dret de vot dels ciutadans catalans a l’estranger
mitjançant l’abolició del vot pregat i la implementació del vot electrònic.
En cas que no hi hagi les majories suficients, impulsarem la posada en
marxa de facilitats electròniques per tal de poder votar des de fora de
l’Estat espanyol sense dependre dels poc fiables enviaments per correu.
REPETIT

· Promourem la memòria històrica dels catalans, i particularment dels
diferents exilis que han viscut al llarg dels segles, com un dels eixos de
treball de l’acció exterior catalana i promourem acords amb les entitats
locals, regionals i estatals que siguin necessaris per tal d’assolir aquest
objectiu.

RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS DE LA SOCIETAT CIVIL CATALANA A
L’EXTERIOR I TASQUES CONSULARS

· Garantirem els drets dels catalans a l’exterior i facilitarem els tràmits
amb el govern català.

· Ampliarem les funcions del Registre de Catalans a l’estranger i
promourem una aplicació efectiva dels tràmits digitals corresponents
per tal que serveixi també per facilitar l’ajuda en les gestions de caire
consular: “Quan surts de Catalunya, Catalunya està al teu costat.”

· Potenciarem la col·laboració amb els casals i comunitats catalanes a
través d’instruments com el Consell de la Catalunya Exterior.
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A més, augmentarem, si les condicions econòmiques ho permeten, el
pressupost destinat a ajudar els casals catalans a l’exterior, estructures
fonamentals per a l’organització social i cultural de la diàspora catalana
al món.

· Promourem la coordinació de les organitzacions de la societat civil
catalana a l’exterior en aquelles qüestions que siguin de mutu interès
amb el govern.

· Impulsarem, des de les delegacions, la creació de grups d’interès de
catalans a l’exterior, “Lobbies professionals” que els permetin fer xarxa
amb altres compatriotes i empreses catalanes que hi treballin.

· Proporcionarem, des de les delegacions, la màxima importància
a les tasques consulars respecte la població catalana a cada país.
Particularment en aquells països sense un Casal Català fort que
complementi les funcions de la Delegació. Aquests serveis seran
dirigits a catalans que arribin per primer cop al país; borses de treball,
informació sobre beques i consell per resoldre tràmits administratius.

· Promourem i col·laborarem en la creació de Catalan Councils, entitats
de la societat civil a l’estranger finançats de forma privada.
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CATALUNYA REFERENT INTERNACIONAL
· Potenciarem el lideratge mundial en esdeveniments, fires i congressos
de noves tecnologies i processos productius com són el Mobile World
Capital, l’Smart City expo, l’ISE o el 4YFN per continuar posicionant-nos a
nivell internacional com una economia oberta i on poder invertir.

· Crearem nous esdeveniments tecnològics internacionals i potenciarem
els existents com poden ser el MWC i l’Smart City Expo World Congress
i multiplicarem el seu impacte directe i benefici en el teixit empresarial i
de PIMES de Catalunya.

· Potenciarem la internacionalització de l’economia catalana. Seguirem
potenciant el creixement de les exportacions i acompanyant les
empreses catalanes que han entès que el nostre mercat és el món, amb
l’objectiu de passar del 65% al 80% el percentatge de vendes exteriors a
fora de l’Estat espanyol. Recordem que fa 25 anys era del 35% i l’any 2019
ja representava el 65%

· Catalunya és la segona destinació turística a Europa, amb Barcelona
com una de les principals destinacions turístiques mundials. Aprofitarem
la marca Barcelona per fer de tot Catalunya una marca turística referent
internacional.

· Consolidarem Catalunya hub logístic del sud d’Europa, essent un sector
estratègic i determinant per a la connexió i projecció internacional de
Catalunya.

· Farem de Catalunya un dels llocs preferits per situar seus de
multinacionals a Europa. Continuarem la tasca realitzada durant els
darrers anys des d’ACCIO per la qual el Financial Times ens ha reconegut
com a millor regió per invertir al sud d’Europa.

· Fomentarem la captació de fons d’inversió internacional per invertir a
Catalunya, mitjançant la presentació del dossier Catalunya 2030 que
demostra les possibilitats econòmiques i de rendibilitat pels propers
anys.
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· Farem que Catalunya sigui un dels principals hubs d’startups europeus.
En aquests moments Barcelona és líder en startups al sud d’Europa, però
hem de ser capaços de competir amb ciutats com Londres, Berlín, París
i Amsterdam per situar-nos al capdavant en el rànquing europeu.

· Mantindrem la posició predominant de Barcelona com a primer port de
creuers d’Europa. Acompanyarem el Port de Barcelona en l’estratègia
de consolidació com a primer port de creuers d’Europa i els ports de
Tarragona i Palamós per guanyar posicions en el rànquing europeu.

· Crearem el principal “living lab” europeu per al desenvolupament de
solucions de mobilitat intel·ligent intermodal per liderar aquest sector
econòmic i ajudar a transformar el sector logístic tradicional.

· Desplegarem el projecte de corredor 5G del Mediterrani per liderar el
desenvolupament dels nous models de mobilitat connectada, autònoma
i remota.

· Serem referents europeus tecnològics. Impulsarem el desenvolupament
d’alta tecnologia en els àmbits de la supercomputació, xarxes de
comunicacions intel·ligents, xarxes satel·litals i noves tecnologies de
connectivitat (lifi...), d’aplicació massiva als entorns industrials i logístics,
potenciant els centres de recerca i els recursos ja existents del conjunt
de centres de recerca de Catalunya.

· Promourem Barcelona com el referent mundial de l’alimentació. En cap
altra regió del món s’acumulen tants factors diferencials com són una
indústria agroalimentària de primer nivell, grans empreses proveïdores,
fires i congressos de referència (com el Seafood Expo Global i
Alimentaria), centres de recerca reconeguts mundialment, varietats
d’aliments de gran qualitat, grans cuiners de renom internacional,
creativitat i innovació en el món alimentari, clústers alimentaris, clima,
estil de vida i oferta en restauració de gran atracció turística i start-ups
del sector agroalimentari.
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