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INTRODUCCIÓ
Junts és un partit polític que pretén ser una eina útil al servei de 
la societat que serveix. Això implica que s’estructuri, entre d’al-
tres, en àmbits sectorials, fet que en si mateix envia un missatge 
molt clar de voluntat de servei a la ciutadania catalana: atendre 
cadascuna de les necessitats actuals de les persones, les famí-
lies, les empreses i les entitats del país governant bé i fer la inde-
pendència per governar millor.

Aquestes sectorials són les encarregades de debatre i proposar 
les respostes als reptes socials i econòmics que avui té Catalu-
nya, i de fer-ho amb una mirada a mitjà i llarg termini que anti-
cipi els canvis i estableixi les solucions que la globalització i la 
digitalització de l’economia, la recerca permanent de la cohesió 
territorial i social o la resposta a l’emergència climàtica ens exi-
geixen, partint de la idea d’un govern amb mentalitat d’estat.

Aquesta és una feina que s’ha de fer en diàleg intern permanent 
de les mateixes sectorials, i d’aquestes amb els corrents ideolò-
gics i els representants del partit a les institucions, i alhora amb 
un diàleg també permanent amb els mateixos sectors socials i 
econòmics del país.

Quant a l’estructura de les sectorials, la seva organització dins el 
partit i la seva relació amb la societat, vegeu els apartats corres-
ponents de la Ponència Organitzativa.

En aquest segon Congrés, el partit ha decidit fer una ponèn-
cia sectorial. Un partit madur i amb vocació de lideratge com el 
nostre, que ja ha passat el moment inicial fundacional, ha de ser 
capaç de fer una ponència de model de país. Resultarà impos-
sible abastar tota la complexitat de l’espectre social i econòmic 
d’una societat tan diversa com la nostra, però es pretenen es-
bossar unes línies mestres que eventualment es puguin desen-
volupar a posteriori en treballs específics i moments concrets 
per a governar bé i crear estructures d’estat.

Alhora, resultarà impossible discernir en algun moment les solu-
cions que es puguin plantejar a curt termini respecte d’un repte 
social o econòmic o altre, que sovint semblaran mantenir en si 
mateixes les limitacions que l’actual marc juridicopolític i fàctic 
imposa, de l’única solució estructural que ens permetrà abordar 
la construcció d’un país millor, un país de primera, amb més i 
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millors oportunitats per a la seva gent, que no és altra que la in-
dependència, entesa en aquest context com la plena gestió dels 
nostres recursos i de les nostres interdependències.

La ponència sectorial és el resultat de l’estructura i el treball de 
les divuit sectorials, però interpel·la també tots els afiliats i tota 
l’estructura territorial i ideològica del partit i els seus represen-
tants institucionals.

És, doncs, una ponència que vol servir per presentar el partit en 
tota la seva amplitud, per poder arribar a tots els racons socials i 
econòmics del país, debatre i treballar amb ells, desenvolupant 
propostes i que, eventualment, pugui servir de base per preparar 
futurs programes electorals.

La ponència s’estructura en cinc eixos:

► Eix 1: Bon govern i radicalitat democràtica

Relacions entre institucions i Govern Obert

Dret i Justícia

Seguretat i Defensa

Política internacional

► Eix 2: Cohesió social

Benestar social i Ciutadania

Cultura, Llengua i Mitjans de comunicació

Esport i Activitat física

Joventut

Gent gran

Salut

Societat per al coneixement

Reforma horària

Migracions, Arrelament i Ciutadania

Protecció dels animals

► Eix 3: Economia del coneixement, digital i emprenedora
Economia i Ocupació
Societat digital i Tecnologia
Energia
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► Eix 4: Cohesió territorial i sostenibilitat
Món rural
Primer sector
Territori i Medi ambient

► Eix 5: Feminismes, LGTBI+ i Igualtat
Feminismes
LGTBIQ+

Tot i aquesta estructura formal en eixos i apartats, resulta evi-
dent que hi ha determinats temes sectorials que necessiten una 
aproximació intersectorial, ja sigui per la seva transversalitat com 
per la seva complexitat, però especialment per les diferents for-
mes de resoldre la seva implantació territorial. És evident que, 
per exemple, les polítiques d’habitatge han d’oferir solucions di-
ferents depenent de la densitat i de la tipologia edificatòria de 
l’entorn, això és, en entorns urbans respecte entorns rurals. 

El mateix passa amb les polítiques d’igualtat de gènere, en les 
quals la realitat demogràfica dels entorns menys densos, això és, 
els entorns rurals, pot provocar una manca de visibilització que 
dificulti el desplegament i el seguiment de les polítiques actives 
en feminisme o en l’àmbit LGTBI. Les polítiques de protecció dels 
animals també poden presentar necessitats concretes en funció 
de la realitat de cada territori i cal treballar-les amb la intensitat 
que sigui necessària per tal d’assolir un mateix nivell d’evolució en 
l’equiparació dels estàndards de protecció. Podem trobar altres 
exemples en les polítiques de salut o de joventut, entre d’altres. 

Així, la ponència opta no tant per subratllar a cada apartat aques-
ta necessària diferenciació en la implantació territorial d’aques-
tes polítiques, sinó que dona per suposat i així ho remarca en 
aquesta introducció que tota política sectorial ha de contenir 
aquesta visió completa i, per tant, diferencial del territori, amb 
l’objectiu últim d’aconseguir una cohesió territorial plena, també 
en les polítiques socials. 

Alhora, en la ponència organitzativa, es continua instant el món 
sectorial que, quan s’escaigui, sigui capaç de constituir grups de 
treball intersectorials que abordin les complexitats de determi-
nades polítiques sectorials, especialment en la seva relació amb 
l’àmbit ideològic i territorial del mateix partit i, per tant, en les 
respostes que com a Junts oferim al país. 



6

PONÈNCIA · Sectorial

Finalment, la ponència vol remarcar que hi ha determinades te-
màtiques que a priori poden semblar merament sectorials, en-
caixades enmig dels grans conceptes socials i econòmics, que 
han d’amarar la nostra manera de ser i, per tant, també la nostra 
manera de fer. Un exemple clar d’això és el tracte ètic als animals.

Una ponència sectorial per dibuixar el país que anhelem: un país 
de primera, amb més i millors oportunitats per a la seva gent. I, si 
ha de ser de primera, si ha de generar més i millors oportunitats 
per a la seva gent, si ha de ser un país radicalment democràtic, 
econòmicament pròsper i sostenible, socialment cohesionat i 
solidari, el lloc on tothom pugui desenvolupar el seu projecte vi-
tal feliçment, només podrà ser un país lliure, independent.

EIX 1. BON GOVERN I RADICALITAT DEMOCRÀTICA

1.1. Relacions entre institucions i Govern Obert

Context

Anomenem Govern Obert la manera de governar basada en la 
unificació estratègica de la transparència, les dades obertes i la 
participació ciutadana de manera transversal a tota la institució 
i canviant el paradigma de la relació entre administració i ciuta-
dans per incorporant-los al model de governança

La transformació de la societat, la universalització de l’accés a 
la informació i la percepció que el món de la política i també les 
administracions viuen una realitat paral·lela a la de la majoria dels 
ciutadans demanen un revulsiu en les formes de la política i les 
eines de la gestió pública per lluitar contra la desconfiança, la 
frustració i la desconnexió. Anomenem Govern Obert la manera 
de governar basada en la unificació estratègica de la transpa-
rència, les dades obertes i la participació ciutadana de manera 
transversal a tota la institució i canviant el paradigma de la rela-
ció entre administració i ciutadans per incorporant-los al model 
de governança.

Objectius

► Aconseguir que totes les administracions públiques avancin 
cap a una democràcia participativa que accepti i reconegui més 
protagonisme dels ciutadans en la construcció col·lectiva d’una 
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Catalunya independent i en les decisions que l’afecten, posant 
en valor els beneficis del model de govern obert en termes de 
governança.  

► Reformar l’administració pública sobre quatre pilars fonamen-
tals: transparència, cooperació, participació i dades obertes. 
S’ha de passar de governar per als ciutadans a governar amb els 
ciutadans.

► Professionalitzar la funció pública, introduint-hi el model de 
treball per projectes amb equips multidisciplinaris i interdiscipli-
naris, per posar el talent humà a disposició de tota l’organització, 
potenciant l’ús de les eines digitals, reduint la burocràcia, bus-
cant la màxima eficiència i amb exigència de retiment de comp-
tes.

Accions

► Promoure el Govern Obert Digital: incorporar els ciutadans al 
model de governança transformant les administracions en unes 
xarxes d’interacció públic-privat-civil al llarg de l’eix local/global.

► Transparència del govern: més enllà del compliment estricte 
de la llei, els ciutadans han de poder seguir i avaluar el desplega-
ment dels projectes aprovats pel govern i de l’execució pressu-
postària de manera senzilla i accessible.

► Dades obertes i governança de dades: les dades han d’estar, 
a través de l’Open data, quan no estan subjectes a confidencia-
litat, al servei dels ciutadans per a la consulta, informació o reu-
tilització. 

► Mesures anticorrupció: impulsar el desplegament de mesures 
antifrau per prevenir possibles casos de corrupció a l’administra-
ció i enfortir la integritat de les institucions.

► Compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(objectiu 16): promoure societats pacífiques per tal d’aconseguir 
un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justí-
cia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, 
responsables i inclusives a tots els nivells. 

► Reforçar l’Escola d’Administració Pública de Catalunya perquè 
formi de manera integral i continuada tots els servidors públics. 
Aquesta Escola actuarà de forma descentralitzada per adap-
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tar-se a les diferents realitats dels país. L’Escola d’Administració 
Pública garantirà que tota la formació que s’imparteixi sigui en 
llengua catalana.

1.2. Dret i Justícia

Context

La justícia és un pilar fonamental de l’Estat de Dret. Ha de ser efi-
caç, eficient i accessible per a la ciutadania, garantir la igualtat, 
la seguretat jurídica i la tutela judicial i ser imparcial, exemplar i 
exigent amb el compliment i l’aplicació de la legislació vigent, 
inclosa l’europea i els tractats internacionals. Res d’això és avui 
evident a Catalunya, sotmesa a l’ús que l’Estat espanyol fa de la 
justícia com a eina per reprimir la dissidència. Mentre Catalunya 
no assoleixi la independència, cal denunciar les perversions del 
sistema, defensar-se de la vulneració de drets individuals i col-
lectius i, alhora, aprofitar les competències pròpies per a millorar 
la resposta d’aquest servei públic a la ciutadania. 

Objectius

► Cal una justícia adaptada al segle XXI, plenament digitalitzada.

► Cal una justícia que parli i respecti el català. Normalitzar-ne 
l’ús en l’àmbit de la justícia.

► Cal potenciar la resolució alternativa de conflictes a través de 
la mediació i l’arbitratge.

► Cal emprendre accions legislatives en l’àmbit del dret propi, 
el dret civil català, que s’ha de mantenir en evolució permanent 
per adequar-se als nous contextos.

► Cal una reforma del sistema penitenciari català, basat en la 
reinserció.

Accions

► Per una justícia àgil, moderna i propera, caldrà recursos per-
sonals i materials suficients amb plena i efectiva implantació de 
les TIC, amb una aposta clara per l’expedient acadèmic. Que es 
vetlli per la formació continuada de jutges, fiscals, lletrats i per-
sonal de l’administració de justícia, especialment en llengua, 
drets humans i dret civil català. Disposar d’un observatori de la 
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justícia per detectar les ineficiències del sistema judicial i arti-
cular propostes de solució o millora. Garantir la tutela judicial 
efectiva en condicions d’igualtat per a tota la ciutadania a través 
d’una assistència jurídica gratuïta dotada de prou recursos tèc-
nics i econòmics.

► Rebaixar les taxes judicials —i suprimir-les en els casos que 
ocasionin un impediment d’accés a la tutela judicial— i recla-
mar-ne la transferència a la Generalitat per contribuir a l’admi-
nistració de justícia a Catalunya, especialment per mantenir la 
justícia gratuïta.

► Promoure la defensa dels catalans perseguits per motius ide-
ològics, denunciar les actuacions de tribunals que no siguin im-
parcials, com també les investigacions o actuacions de la fiscalia 
mancades de neutralitat i exigir que la Generalitat no actuï com a 
acusació particular en aquests casos, llevat de situacions en què 
estigui molt justificat que ho faci. Vetllar pel compliment dels in-
formes emesos pel Consell d’Europa.

► Dur a terme les reformes legislatives i polítiques necessàries 
per assegurar la perspectiva de gènere en les actuacions judi-
cials i les polítiques penitenciàries, que evitin la doble victimit-
zació. Desenvolupar un pla integral per prevenir la violència de 
gènere.

► Impulsar reformes legislatives per exigir el coneixement del 
català com a requisit per poder exercir en l’administració de jus-
tícia a Catalunya i també garantir els drets lingüístics dels cata-
lanoparlants. Establir mecanismes de formació en català per a 
aquells professionals que exerceixen a Catalunya.

► Desenvolupar el Dret Civil Català, en particular potenciar fór-
mules de resolució alternativa de conflictes, potenciar l’oficina 
de la segona oportunitat i continuar impulsant els mecanismes 
legals per al cas de les persones sobreendeutades, potenciar 
l’oficina d’assistència a les víctimes (OAV) de qualsevol delicte, 
desplegar el Pla de Drets Humans de Catalunya i regular els ar-
rendaments.

► Garantir la justícia de proximitat a partir de reformes legislati-
ves per crear-la a la ciutat de Barcelona, com preveuen l’Estatut 
i la Carta Municipal i, alhora, protegir i blindar els jutjats de pau 
d’aquells municipis que no tenen jutjats de primera instància, 
per afavorir la mediació i l’agilitat dels procediments. 
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► Perfeccionar el model d’execució penal català, per garantir 
la seguretat i reduir la reincidència amb polítiques de reinser-
ció social, com la millora de la comunicació dels interns amb les 
famílies a través dels mitjans telemàtics o la millora del sistema 
de prestació laboral dels interns al CIRE, i la creació del Cos 
d’Agents Penitenciaris.

1.3. Seguretat i Defensa

Context 

La seguretat ha de ser un dels pilars de les polítiques socials per-
què està íntimament lligada a la vida quotidiana de les persones. 
Un model de país segur, que combina seguretat i llibertat, és un 
país més pròsper. Les polítiques de seguretat han de ser trans-
parents, dissenyades des del punt de vista de la proximitat, l’ar-
relament i el coneixement del territori, orientades a la comunitat 
i situant el ciutadà al centre de la seva raó de ser, volent ser efec-
tives però no invasives, eficaces però proporcionades, fugint de 
tot protagonisme i no gens ostentoses.

Veient els reptes globals i locals, interns i externs i, sobretot, atès 
el moment històric que viu Catalunya i el context internacional, 
cal bastir un sistema de seguretat de Transició Nacional orientat 
a construir una estructura d’estat. Cal fer un pas endavant per tal 
de consolidar el model de seguretat actual de què disposa Cata-
lunya, basat principalment en un model de policia i de gestió de 
les emergències i evolucionar cap a un sistema complex.

Els interessos de Catalunya actualment passen cada cop més 
per allò que es decideix en els àmbits de la seguretat i defensa 
comuna, ja sigui intracomunitària, com és el cas de l’Agència Eu-
ropea de Defensa, com en el marc de l’OTAN. El govern de Ca-
talunya ha de conèixer i tenir una posició oficial sobre la situació 
geoestratègica de Catalunya i les seves implicacions polítiques, 
econòmiques i de seguretat.

Catalunya s’ha de dotar d’una Agència de Seguretat Nacional 
que aplegui una sèrie d’organismes que, de forma coordinada 
i organitzada, cooperi en dues direccions. Una en l’àmbit intern 
amb participació de les Policies de Catalunya i tots els opera-
dors de seguretat de Catalunya. I una altra en l’àmbit extern, que 
de forma internacional participi en l’intercanvi d’informació. 
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Objectius 

► Planificar i crear un model policial integral amb totes les poli-
cies de Catalunya. 

► Planificar un nou model d’emergències i protecció civil. 

► Planificar un model d’estratègia, intel·ligència i defensa. 

► Planificar les noves àrees de la seguretat: la ciberseguretat i 
la privacitat. Catalunya ha de seguir un model de país digital. Cal 
impulsar una ciutadania digital. Una Catalunya de les ciutats intel-
ligents i connectada amb les infraestructures digitals. Per tant, 
caldrà garantir un país cibersegur, que protegeixi la ciutadania, 
les empreses i les institucions.

Accions 

► Creació de l’Agència Catalana de Seguretat Nacional, que in-
clogui de forma coordinada tots els operadors en matèria de se-
guretat: cossos policials, serveis d’emergències, operadors de 
seguretat i defensa interiors i exteriors. 

► Impulsar la col·laboració de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya i de l’Agència Catalana de Protecció de Dades amb el 
Sistema de Seguretat de Catalunya i reforçar totes dues agènci-
es, atesa la digitalització irreversible de la societat.

► Accions legislatives: crear un nou marc legislatiu de la Llei del 
sistema de seguretat de Catalunya, que preveu la cooperació i 
coordinació de tots els operadors de seguretat, de la Llei de po-
licia de Catalunya, de la Llei de policies locals, de la Llei de pro-
tecció civil, de la Llei de salvament, prevenció i extinció d’incen-
dis, i les lleis pròpies en matèria de ciberseguretat i protecció de 
dades, i dels marcs jurídics complementaris, com també l’impuls 
d’una llei marc d’emergències, d’un marc jurídic propi en matè-
ria de seguretat privada i d’una llei de protecció de la seguretat 
ciutadana pròpia.

► Impulsar les modificacions legislatives necessàries dins l’àm-
bit de política criminal, com és la modificació i actualització del 
Codi penal i la Llei d’enjudiciament criminal, que s’ajusti a les no-
ves formes delinqüencials tant en matèria de salut pública i vio-
lències de gènere com de cibercrim. Adoptar noves polítiques 
criminològiques per fer front a la multireincidència. 
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► Reforma de la Llei del poder judicial per impulsar la creació 
de jutges de barri o districte per facilitar el judici ràpid de de-
lictes lleus i descongestionar el sistema judicial, i per articular 
polítiques de mediació i reinserció per a aquests tipus de fets 
delictius, com també mantenir la figura dels jutges de pau que la 
Llei orgànica d’eficiència organitzativa del Servei Públic de Jus-
tícia pretén eliminar. Si volem una policia de proximitat, cal una 
justícia de proximitat.

► Promoure una modificació de la Llei d’enjudiciament criminal 
per garantir el desallotjament immediat per ordre judicial, des-
prés de la sol·licitud d’aquesta mesura cautelar, de les ocupaci-
ons delictives o mafioses d’habitatges, locals comercials o naus 
industrials, portades a terme per organitzacions criminals i que 
són conegudes per narcopisos.

1.3. Política internacional

Context

Catalunya, país de pas, receptor d’immigració, exportador de 
cultura, productes i serveis, està compromesa amb la comunitat 
internacional en la defensa dels valors fonamentals (la llibertat, la 
democràcia, els drets humans, la pau i el progrés econòmic i soci-
al). Optem pel multilateralisme i la diplomàcia per relacionar-nos 
amb la resta d’actors i resoldre els conflictes. Som europeistes 
exigents i amb sentit crític: ens creiem els valors fundacionals de 
la Unió Europea i per això no ens conformarem mai amb una Euro-
pa de segona. Som solidaris amb les nacions sense estat.

Objectius

► Aconseguir el reconeixement internacional de Catalunya com 
un estat lliure dins la comunitat internacional tan aviat com es re-
activi la declaració d’independència. Catalunya ha de demostrar 
que pot complir amb rigor i serietat els compromisos tot i no ser 
formalment encara un estat.

► Potenciar la imatge de Catalunya com un futur soci dels altres 
estats europeus i dels compromisos internacionals amb la segu-
retat, la defensa i la pau, en particular amb l’OTAN.

► Vetllar pel compliment dels Objectius de Desenvolupament 



13

PONÈNCIA · Sectorial

Sostenible en el marc de l’Agenda 2030 de l’ONU, tant des de 
l’obra de qualsevol govern en el qual participi Junts com influint 
en les altres administracions mitjançant els nostres represen-
tants electes.

► Esdevenir el partit català de referència dels catalans al món, 
ambaixadors de la identitat catalana arreu.

► En l’àmbit internacional, establir relacions bilaterals amb tota 
mena de forces polítiques democràtiques i participar en organit-
zacions europees o internacionals, sempre des de la transversa-
litat ideològica que identifica Junts.

Accions

► Avançar cap a una UE política robusta, que serveixi els seus 
ciutadans i respecti el dret de les nacions a elegir democràtica-
ment el seu futur, amb mecanismes per a l’ampliació interna, i 
enfortint el Parlament Europeu com a òrgan de representació de 
la ciutadania amb capacitat d’iniciativa legislativa i control polític.

► Propugnar una reforma dels tractats de la Unió Europea per de-
limitar substancialment la regla de la unanimitat en les votacions.

► Prioritzar el reconeixement de la llengua catalana com a idio-
ma oficial a les institucions europees i internacionals.

► Promoure el comerç internacional com a vector econòmic ca-
talà al món i treballar perquè Catalunya sigui una plataforma lo-
gística global valent-se de la posició geogràfica estratègica i del  
teixit empresarial en el sector del transport i la logística. Junts 
opta perquè Catalunya sigui una plataforma logística global, com 
també la porta d’entrada principal de mercaderies d’Europa a 
la Mediterrània occidental. Defensem alhora la reciprocitat dels 
socis comercials amb Catalunya. Integrarem la perspectiva dels 
valors i els drets humans en la nostra estratègia comercial.

► Vetllar per les relacions particulars, especialment amb Andor-
ra, l’Amèrica Llatina i l’Àfrica.

► Garantir l’objectiu del 0,7% en cooperació al desenvolupament 
amb el robust teixit associatiu català, optant per una cooperació 
centrada en el progrés econòmic i social de les societats de ma-
nera equitativa i sostenible.

► Incrementar el pes del cos dels Mossos d’Esquadra a la Inter-
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pol i a l’Europol per a prevenir l’increment de delictes d’organit-
zacions internacionals a Catalunya.

► Interaccionar amb les economies més industrialitzades, des 
dels Estats Units i el Canadà a l’Amèrica del Nord fins al Japó i 
Austràlia a la regió indopacífica, amb atenció especial a la Xina, 
tot posant els drets humans com a principal vector d’actuació i 
referència política.

► Promoure un pensament internacional català propi a totes les 
organitzacions polítiques, denunciant la persecució i el lawfare 
d’Espanya contra Catalunya, com també el tracte continuat de 
subordinació i menyspreu, com a territori ocupat. Junts sempre 
posarà l’1 d’octubre en el seu full de ruta, també internacional-
ment, per guanyar aliances arreu. 

EIX 2. COHESIÓ SOCIAL

2.1. Benestar social i Ciutadania

Context

Catalunya ha de ser una societat cohesionada que garanteixi els 
mateixos drets i oportunitats a tota la població; que redistribuei-
xi la riquesa per donar una vida digna a tothom i lluiti contra les 
desigualtats. En definitiva, ha de ser garantia de drets socials i 
d’igualtat d’oportunitats. Volem una Catalunya inclusiva on tot-
hom tingui cabuda i per això lluitem pels drets dels diferents col-
lectius que hi viuen: infants, joves, persones amb discapacitat, 
migrants... Hem de poder donar resposta a tres necessitats bàsi-
ques de les persones: l’autonomia personal, l’exercici dels drets i 
deures de les persones, i la compensació de les limitacions per-
sonals o socials. La consolidació dels Serveis Socials com a quart 
pilar de l’estat del benestar necessita un primer nivell d’atenció a 
la ciutadania robust i acceptat socialment. Aixecar la mirada dels 
debats endògens i ser ambiciosos són requisits imprescindibles 
per assolir-ho. Un model centrat en la persona (i en el seu entorn) 
i no tant en la problemàtica que presenta. Aquest enfocament ha 
de potenciar l’apoderament de les persones i la seva autonomia, 
de manera que s’incrementi el treball comunitari i el treball amb 
les famílies (o entorn proper).
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Objectius:

► Treballar per una societat cohesionada que lluita contra les 
desigualtats i redistribueixi la riquesa.

► Promoure l’autonomia personal: independència i dignitat de 
les persones vulnerables.

► Vetllar per la igualtat d’oportunitats en la infància, l’adolescèn-
cia i la joventut.

► Promoure la missió i els valors dels serveis socials com a pilar 
fonamental del desenvolupament de la ciutadania i el territori.

Accions:

1. Treballar per una societat cohesionada que lluita contra les de-
sigualtats i redistribueix la riquesa: 

► Millora de la renda garantida de ciutadania, per convertir-la 
en una prestació que asseguri l’erradicació de la pobresa, per 
garantir una vida digna a tothom. Ha d’anar acompanyada de 
mesures de suport per a la inserció sociolaboral. Ha de suposar 
un acompanyament real de la persona.

► Mentrestant, els serveis socials bàsics municipals hauran de 
dissenyar polítiques de garantia d’ingressos, complementàries 
a les ja existents, per a pal·liar els efectes socials que estem 
vivint.

► Impulsar 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.

► Garantia d’alimentació de la ciutadania. Repensar el model 
de distribució d’aliments juntament amb els serveis socials bà-
sics i les entitats del tercer sector per garantir que cap persona 
amb vulnerabilitat no tingui accés a una alimentació adequada.

► Garantir el dret a l’habitatge. Cal tornar a promocionar habi-
tatge social de lloguer, rehabilitació de l’existent, combinant-ho 
amb polítiques de regeneració urbana.

► Apoderament de la ciutadania, prestant especial atenció a 
les persones que viuen en situació de risc d’exclusió. Implanta-
ció de programes de seguiment i de reinserció social i laboral, 
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de persones que han estat ateses durant un llarg període per 
l’Administració perquè no caiguin en la pobresa un cop deixin 
de ser acollides en serveis públics i recuperin l’autonomia, com 
ara adolescents tutelats, dones acollides per violència masclis-
ta, persones amb trastorns mentals compensats…

► Expedient únic de serveis socials, que integri la informació 
en l’àmbit de benestar social, salut, educació, treball..., i que 
utilitzi les eines de big data i intel·ligència artificial per planificar 
millor les intervencions de futur.

► Avançar cap a un sistema de serveis socials d’àmbit local in-
tegral i que aplegui, en un funcionament unificat, el conjunt de 
serveis socials i d’altres serveis del respectiu territori, i establir 
una millor dotació de suports professionals, tot garantint l’abast 
universal, la responsabilitat pública i les condicions bàsiques 
d’accessibilitat, participació, equitat i qualitat.

2. Promoure l’autonomia personal: independència i dignitat de 
les persones vulnerables:

► Vetllar perquè la renda garantida de ciutadania es desplegui 
en la seva totalitat per assegurar una vida digna a tothom.

► Promoure una Llei de l’autonomia personal a Catalunya per a 
una millor accessibilitat i inclusió i, sobretot, per a la promoció 
de les capacitats i el suport a l’autonomia personal.

► Impulsar l’Agència Integrada Social i Sanitària amb la partici-
pació del món local.

► Consolidar els objectius que consten a la memòria prelimi-
nar de l’Agència Integrada Social i Sanitària: transformar els ser-
veis de caràcter residencial per tal que responguin plenament 
als respectius projectes vitals, al marc de drets i la diversitat de 
persones i territoris, tot promovent una transició efectiva cap a 
la desinstitucionalització. Enfortir i integrar els serveis i suports 
d’atenció domiciliària, i altres de concomitants, per garantir el 
dret a viure de forma independent a la comunitat en les millors 
condicions de salut i qualitat de vida.

► Promoure programes d’assistència personal que permetin 
a les persones amb discapacitat i dependència guanyar en au-
tonomia personal; per la prevenció general i específica de les 
limitacions funcionals; per una intervenció en l’entorn i el con-
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text: accessibilitat i inclusió i, sobretot, per la promoció de les 
capacitats i suport a l’autonomia personal, ja sigui al domicili 
familiar amb suport o sense, en pisos assistits, centres residen-
cials…

► L’atenció a la gent gran, fràgil i vulnerable, s’ha de fonamen-
tar en l’elaboració de plans individualitzats d’atencions, que tin-
guin en compte l’opinió dels pacients i de les seves famílies, 
que integrin els serveis socials i sanitaris, que es gestionin des 
de l’atenció primària, que evitin desarrelar innecessàriament 
les persones del seu entorn i que, quan calgui utilitzar serveis 
residencials, ho facin en residències que respectin la seva 
perspectiva humana, i que se’ls garanteixi una qualitat en les 
prestacions comparable al de les persones que s’hagin pogut 
quedar a casa.

► Reforç dels serveis d’ajuda a domicili: hem de créixer en la 
modalitat d’atenció domiciliària. Hem de poder garantir que la 
ciutadania pugui rebre suport a casa, i que aquest faciliti no 
solament la supervivència i la cobertura d’activitats de la vida 
diària, sinó la participació i inclusió social.

► Reforç del servei de teleassistència, de la utilització de tec-
nologies de la informació i la comunicació, la domòtica i faci-
litar l’accessibilitat, per tal de proporcionar un  entorn més fa-
vorable i un seguiment de les persones dependents i més vul-
nerables des de casa i alhora que puguin donar més servei, per 
exemple sanitari.

► Promoure programes per a la detecció i prevenció del mal-
tractament envers les persones grans i les persones amb dis-
capacitat.

3. Vetllar per la igualtat d’oportunitats en la infància, l’adolescèn-
cia i la joventut: 

► Quantificar els recursos destinats als infants per a les dife-
rents administracions dins dels pressupostos, per avaluar les 
polítiques públiques, els plans, programes o projectes.

► Implantar un nou model d’atenció a les famílies, infants i ado-
lescents en situació de risc, enfocat a l’apoderament de les fa-
mílies i a l’impuls de les seves capacitats reparadores i d’apre-
nentatges nous.
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► Reforç i la implantació del SIS a tots els territoris (serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i ado-
lescents en situació de risc i les seves famílies). Servei preven-
tiu per atendre els infants en situació de risc i les seves famílies.

► Millora de la dotació humana i material dels EAIA, que pos-
sibiliti el desplegament de programes i recursos per a les víc-
times infantils d’abusos, maltractaments, traumes relacionals 
complexos, violències masclistes, etc.

► Desplegament a tot el territori del model Barnahus d’atenció 
integral als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals re-
forçant la prevenció i atenció precoç.

► Disseny i especialització dels recursos i implantació territo-
rial equilibrada prioritzant inicialment aquelles actuacions més 
urgents en els àmbits que ho requereixin.

► Augmentar els recursos per prevenir la separació dels infants 
de les seves famílies. Que l’acolliment en centre sigui l’últim re-
curs.

► Revisar a fons el sistema de centres residencials i de suport 
als Joves Tutelats i extutelats adaptats a les noves realitats: ado-
lescents, joves amb problemes conductuals i de salut mental i 
joves immigrants que requereixen un nou sistema d’acollida di-
ferent més adequat a les necessitats i expectatives reals.

► Més polítiques de protecció social per als infants i les seves 
famílies, incloent recursos humans i materials per fer front a ne-
cessitats de l’ordre dels drets fonamentals com ara el dret a un 
habitatge digne.

► Enfortir els recursos i serveis de salut mental d’infants i ado-
lescents. Promoure mesures per afavorir l’autonomia i la igual-
tat d’oportunitats dels joves tutelats i extutelats.

► Repensar la participació infantil per incorporar la perspecti-
va dels infants i adolescents en la presa de decisions, en espe-
cial, dels que estiguin en situacions de més vulnerabilitat.

► Actualització del Pacte per a la Infància i que esdevingui l’es-
pai de consens per a polítiques d’infància.

► Combatre la pobresa infantil en el marc d’una estratègia na-
cional.
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► Incorporar la perspectiva d’infància en la revisió de la renda 
garantida de ciutadania.

► Millora dels itineraris de transició cap a la vida adulta de jo-
ves amb especial vulnerabilitat, i concreció d’indicadors que 
ens permeti conèixer la realitat i monitoritzar els resultats i im-
pactes de les mesures que s’implantin.

► Analitzar la situació especifica de l’adolescència.

► Establir una estratègia nacional de joventut per millorar 
l’emancipació dels joves.

4. Promoure la missió i els valors dels serveis socials com a pilar 
fonamental del desenvolupament de la ciutadania i el territori:

► Els serveis socials són un sistema clau per al desenvolupa-
ment del territori. La seva aportació de valor no és prou cone-
guda ni, per tant, reconeguda, ni tampoc no compten amb 
estratègies i línies d’acció orientades a incrementar l’impacte 
global i el retorn que generen, per tant, cal promoure-ho.

► És bàsic crear discurs teòric i fer recerca, que ajudi a millorar 
les respostes que es donen a la realitat que presenta la pobla-
ció.

► Potenciar el voluntariat i l’associacionisme com una de les 
millors formes de participació social.

► Fomentar la participació ciutadana per a l’assumpció de va-
lors.

► Promoure la Llei catalana del tercer sector perquè no es pot 
entendre la garantia dels drets socials, el benestar i la protec-
ció social sense la contribució de les entitats.

2.2. Habitatge
Context

Els ciutadans de Catalunya tenen dret a un habitatge digne. La re-
alitat no és aquesta per a molts ciutadans i, per tant, calen políti-
ques 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, i garantir que estigui a l’abast de tothom, fet 
que ajudarà a posar fi a les ocupacions. De la mateixa manera, cal 
acabar amb l’especulació en aquest àmbit.
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Objectius

► Fomentar les polítiques públiques d’habitatge ja sigui amb la 
promoció de nova construcció o a través de l’adquisició d’immo-
bles, per destinar a famílies vulnerables, als joves i a la gent gran. 

► Dur a terme polítiques que fomentin l’habitatge de lloguer.

► Plans de rehabilitació d’habitatges.

► Potenciar polítiques en favor de la defensa de la propietat pri-
vada com també la promoció d’incentius a aquesta.

► Posar fi a les ocupacions il·legals.

Accions

► Impulsar un nou text normatiu que reguli la normativa d’ha-
bitatge, com també la planificació i gestió urbanística, prenent 
una especial atenció en l’agilitat per generar nou sòl que pugui 
cobrir a curt i mitjà termini les necessitats d’emergència social 
d’habitatge. Impulsar acords de l’administració local i la Genera-
litat amb els agents socials i econòmics del sector de l’habitatge 
per tal de generar sòl de nous sectors residencials per posar-lo 
a disposició del sector públic i privat per a la promoció de nous 
habitatges assequibles, tant de lloguer com de compra, especi-
alment per cobrir dèficits de zones més tensionades de preus.

► Ampliar el parc d’habitatge públic de Catalunya amb un pla 
per a la construcció de 1.500 habitatges l’any, ampliar la compra 
a entitats financeres i exigir el traspàs dels immobles propietats 
de la SAREB a la Generalitat de Catalunya.

► Pla de promoció d’habitatge de lloguer amb línies de finança-
ment públic amb préstecs bonificats per als promotors privats 
que construeixin habitatge protegit de lloguer.

► Enfortir el programa REHABILITEM.CAT amb la rehabilitació de 
més de 25.000 habitatges l’any, ampliant-lo al món rural per fo-
mentar l’arrelament. 

► Impulsar que el món local pugui flexibilitzar l’ús de les plantes 
baixes dels sòls pendents d’edificació i de les que estan en de-
sús per reconvertir-les en habitatges assequibles.

► Prioritzar la rehabilitació d’habitatges que comportin una mi-
llora en l’eficiència energètica.
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► Continuar donant suport a les comunitats de propietaris amb 
ajuts per a obres de rehabilitació per a la millora de l’eficiència 
energètica i d’implantació de fonts renovables en els seus edifi-
cis, la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat, i garan-
tir la seguretat estructural dels edificis.

► Impulsar la implantació de les millors tècniques disponibles 
per a la construcció d’edificis per tal que siguin ecoeficients des 
dels mateixos projectes urbanístics.

► Foment dels programes d’R+D per a l’aplicació d’energies re-
novables en habitatges.

► Agilitzar la tramitació administrativa en els terminis de trami-
tació de llicència d’edificació i rehabilitació, com també de la 
tramitació de planejaments urbanístics.

► Promoure la rehabilitació d’habitatges en desús per donar-los 
una segona vida.

► Treballar per reduir a zero les llistes d’espera de les meses 
d’emergència per donar resposta a la necessitat urgent d’habi-
tatge que tenen famílies que es troben en situació de vulnerabi-
litat.

► Garantir un habitatge digne per a les famílies vulnerables des 
de l’administració pública, assegurant el respecte per la propie-
tat privada, amb especial protecció del petit propietari.

► Garantir l’accés als subministraments bàsics de la llar a les 
persones i famílies en situació d’exclusió social.

► Combatre les màfies d’ocupació delinqüencial d’habitatges, 
impulsant les reformes legislatives que siguin pertinents per po-
sar fi a aquestes pràctiques il·lícites.

2.3. Cultura, Llengua i Mitjans de comunicació

Context

La protecció i promoció de la cultura com a bé essencial és un 
objectiu en si mateix, però també un mitjà per assolir els Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible. En aquest sentit, la cultura 
i la creativitat tenen un paper transversal sobre els ODS i els seus 
pilars fonamentals: econòmic, social i mediambiental, que a la 
vegada contribueixen a protegir el patrimoni cultural i a fomen-
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tar la creativitat, en un context de transformació digital, per anar 
cap a una societat més inclusiva, més sostenible i més justa. En 
aquest marc, ens correspon defensar i promoure la llengua i la 
cultura catalanes com a punt de cohesió de multitud de cultu-
res que conviuen, s’entrecreuen i s’enriqueixen en la formació 
del país, com també reforçar i, si cal, promoure l’ús de la llengua 
catalana i la llengua occitana (aranès a l’Aran) en tots els àmbits 
de la societat com a eina d’enriquiment personal i com a signe 
d’equitat de tots els ciutadans i ciutadanes del país.

Objectius

► Fer de la llengua catalana la llengua d’ús en la cultura i en els 
mitjans de comunicació. Impulsar-la, reforçar-la i vetllar pel seu 
ús i difusió.

► Definir en grups de treball territorials i en el si de l’executiva 
les prioritats en els diversos àmbits de la cultura: patrimoni, mú-
sica, cultura popular i associacionisme, lletres i biblioteques, arts 
escèniques, creació, cultura digital i audiovisual, llengua i políti-
ca municipal. Impulsar, potenciar i protegir tot el nostre ric llegat 
iber, romà, àrab, medieval i modernista.

► Impulsar l’espai de comunicació català i la producció de con-
tinguts digitals  i audiovisuals sempre en llengua catalana.

► Reforçar, en tots els àmbits de la societat, les polítiques de 
foment del coneixement, l’ús i la difusió de la llengua catalana, la 
llengua occitana (aranès a l’Aran) i la llengua de signes catalana.

► Aconseguir un grau de finançament estable que tingui per ho-
ritzó arribar al 2% del pressupost aprovat pel Parlament de Cata-
lunya destinat a la cultura.

► Impulsar les candidatures a la UNESCO presentades pels 
agents del territori. Instar totes les administracions a defensar-ne 
la tramitació.

► Impulsar la Llei de drets culturals de la ciutadania.

► Vetllar per la protecció i difusió del patrimoni atenent les sin-
gulars del territori.

► Vetllar pel compliment del Pla Nacional del Llibre i la Lectura.

► Fer seguiment de la Mancomunitat Cultural i convidar el Con-
sell Departamental dels Pirineus Orientals de forma continuada.
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► Impulsar el mecenatge cultural, social i de la filantropia, com 
també de l’espai de comunicació català i de la producció de 
continguts digitals i audiovisuals en llengua catalana. 

► Vetllar per la tramitació de la nova Llei d’audiovisual de Catalunya. 

► Impulsar en els diferents nivells del sistema educatiu el conei-
xement i la pràctica d’activitats culturals i artístiques.

► Promoure les figures i autores femenines, en tots els camps 
de la cultura, i que al llarg dels anys han estat silenciades.

► Promoure les figures i autors LGTBI+ en la cultura, i el reco-
neixement de l’aportació d’aquests autors i autores en tots els 
camps. I la seva visibilització en els mitjans de comunicació, que 
contribueixi a la normalització de la diversitat.

Accions

► Vetllar per l’equilibri territorial quant a reconeixements, pro-
postes, iniciatives parlamentàries (Creus de Sant Jordi, comme-
moracions, restauracions, BCIN, BCIL...).

► Fer el seguiment de la Llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les 
llengües oficials en l’ensenyament no universitari. Fer seguiment 
de les accions, polítiques i resolucions judicials a l’entorn de la 
sentència del 25% i la Llei d’ús de les llengües oficials i del Decret 
llei que elimina els percentatges.

2.4. Esports i Activitat física

Context

L’activitat física és un bon reflex d’una societat saludable i aco-
llidora, quan és capaç de reconèixer l’esforç per damunt de la 
competitivitat i acompanyar tothom a participar en l’esport en 
algun nivell —sènior, amateur, esport base i professional, i es-
port adaptat—, compartint els valors de la solidaritat i la igualtat 
d’oportunitats, la multiculturalitat i la projecció global des de la 
pròpia identitat, i la sostenibilitat i el respecte per l’entorn.

Objectius

► Promoure i dotar de recursos la pràctica esportiva.

► Revisar l’organització de la pràctica esportiva en l’àmbit muni-
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cipal, federatiu i privat, per donar-hi el suport  jurídic, organitza-
tiu i logístic adequat.

► Introduir els valors de la sostenibilitat, la paritat, l’arrelament, 
la integració social i la catalanitat com a criteris marc en la gestió 
de l’esport i l’organització d’activitats i competicions esportives.

Accions

► Crear la Conselleria d’Esport i Activitat Física.

► Actualitzar l’inventari d’instal·lacions esportives de tot el país, 
i alhora reconèixer la singularitat dels municipis petits en norma-
tiva i ajuts.

► Impulsar i fomentar l’ús del català en la pràctica de les acti-
vitats esportives, fent-lo arribar a federacions, agrupacions es-
portives, col·legis d’àrbitres i clubs esportius. Defensar la nostra 
llengua a través de la pràctica de l’esport.

► Promoure l’adaptació dels clubs esportius per assolir la màxi-
ma sostenibilitat, tant en el seu manteniment com en l’execució 
d’activitats esportives i així mateix l’adequació.

► Promoure la igualtat de gènere en la pràctica i gestió de l’es-
port.

► Promoure en federacions, agrupacions esportives, col·legis 
d’àrbitres i clubs la presència de la llengua catalana i el seu bon 
ús en la pràctica de les activitats esportives.

► Treballar l’agenda d’activitats esportives de ressò internacio-
nal que s’organitzin al nostre territori per poder promoure el re-
coneixement internacional de l’esport català i fer visible la causa 
de la independència de Catalunya juntament amb el col·lectiu 
del voluntariat esportiu.

► Aconseguir representació al Comitè Olímpic Internacional i el 
reconeixement de les federacions esportives catalanes per a les 
federacions esportives internacionals, com també treballar per 
aconseguir un augment competencial de les federacions espor-
tives catalanes.

► Elaborar i aprovar la Llei catalana de l’esport.
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2.5. Joventut

Context

La joventut és l’etapa vital més important per construir les bases 
del desenvolupament personal i per generar les oportunitats del 
futur d’un individu. Les elevades taxes de desocupació juvenil i 
la precarietat salarial a la qual accedeixen els joves ocasionen 
grans dificultats per aconseguir emancipar-se, accedir a un ha-
bitatge digne, accedir a la cultura o molts més serveis. El model 
d’ocupació juvenil precari i la incertesa pel futur laboral, a més de 
les desigualtats de gènere, de classe i per motius racials, causen 
greus problemàtiques en les oportunitats per desenvolupar-se 
i prosperar. En aquest context general, ha estat especialment 
greu l’impacte de la Covid-19 sobre la salut mental i el benestar 
emocional dels joves.

Objectius

► S’ha d’abordar el present per garantir-ne el futur, i això passa 
perquè el país i els poders públics adoptin una sensibilitat res-
pecte de la perspectiva juvenil a l’hora d’implantar les polítiques 
públiques i els recursos de forma transversal des de tots els àm-
bits d’actuació. Cal posar fi, d’aquesta manera, a la precarietat 
juvenil i garantir projectes vitals per a tots.

► La millor versió de Catalunya ha de comptar i definir-se amb 
els joves i construir-se d’acord amb una estratègia i uns objectius 
ambiciosos per millorar el seu present i el seu futur, orientant la 
política a millorar la seva situació i a fer-los partícips en la implan-
tació d’accions concretes.

Accions

► Pla de xoc contra l’atur juvenil i programes actius d’ocupació 
que assegurin la continuïtat en el mercat de treball.

► Desprecaritzar les pràctiques formatives i laborals.

► Incrementar el salari mínim de referència català i, així mateix, 
treballar per augmentar el poder adquisitiu dels joves.

► Incrementar el parc d’habitatge públic de lloguer social per a 
joves fins al 30%.



26

PONÈNCIA · Sectorial

► Garantir l’atenció psicològica pública i gratuïta per a la pre-
venció i detecció precoç especialment enfront dels estigmes, els 
trastorns i les malalties que més presència tenen entre els joves.

► Garantir l’atenció i acompanyament quan l’assumpció del gè-
nere i l’orientació sexual infantil i juvenil no disposi d’entorns se-
gurs i acurats per al seu desenvolupament natural.

► Ampliar l’edat de la T-Jove fins als 29 anys per tal de garantir una 
bona accessibilitat de les persones joves al transport públic. Esta-
blir un sistema tarifari adaptat a les zones amb baixa densitat de po-
blació i una bona accessibilitat al transport públic en zones rurals.

► Incrementar l’oferta formativa de Formació Professional (i en 
especial de la Formació Professional Dual), arrelada a les deman-
des del teixit productiu i empresarial del territori.

► Garantir equitat en l’accés als graus i màsters universitaris 
amb la reducció dels preus públics i l’aposta per les beques sa-
lari treballant per garantir l’equitat de beques als estudis de les 
diferents especialitats.

► Facilitar la presència del món empresarial al sistema universi-
tari amb l’objectiu de facilitar l’obtenció de recursos per la recer-
ca i la transició dels estudiants al món laboral.

► Impulsar l’ús social del català entre els joves amb més oferta 
audiovisual a les xarxes, com també garantir l’accés a la cultura 
entre els joves ampliant el bo cultural “Escena 25” fins als 29 anys.

► Garantir la perspectiva juvenil en tots els àmbits d’actuació 
del govern i emmarcar els nous reptes en la modificació de la Llei 
de polítiques de joventut.

► Cal posar a l’abast, des dels primers anys escolars, tots els mit-
jans necessaris per ajudar a desenvolupar i incrementar les arts 
creatives de cada alumne i dotar-los del seu propi apoderament. 

2.6. Gent gran

Context

Les persones de més de 60 anys representen un 25,28% de la po-
blació total de Catalunya l’any 2022 i es preveu que aquest per-
centatge augmenti fins al 33% cap a la dècada del 2050. Aquesta 
és la primera generació que ha pogut gaudir d’un estat de salut 
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i una situació dintre de la societat que els permet l’envelliment 
actiu. A Junts volem reforçar el reconeixement a les persones 
grans com un actiu indispensable de la societat, tot fomentant la 
solidaritat entre generacions com un valor. S’han de garantir els 
mateixos deures i drets a totes les persones independentment 
de la seva edat i les seves capacitats.

 Objectius

► Promoure el respecte i el tracte digne en totes les etapes de 
la vida, prevenint el maltractament en la vellesa i garantint la pro-
tecció i la seguretat de les persones grans.

► Integrar efectivament els serveis socials i de salut, tot garan-
tint que el model d’atenció respecta la pluralitat de la població i 
la voluntat de les persones i s’ofereix el suport necessari per a les 
persones grans en l’etapa de minva d’autonomia personal per a 
les activitats de la vida diària.

► Fomentar la participació activa de gent gran en la vida social 
i política, per evitar la solitud no desitjada, actituds d’edatisme i 
treballar per superar la bretxa digital. 

Accions

► Impulsar una Llei de gent gran per garantir els deures i drets 
de les persones grans.

► Impulsar la Llei de l’Agència de l’Atenció Integrada Social i Sa-
nitària de Catalunya amb la participació real de la administraci-
ons locals.

► Crear l’Agència de la Seguretat Social de Catalunya.

► Garantir el sistema públic de pensions i el seu poder adquisi-
tiu mitjançant la seva revalorització anual d’acord amb l’IPC, so-
bretot de les pensions de viduïtat.

► Dotar el Govern de Catalunya del Departament de Gent Gran 
per garantir unes adequades polítiques transversals per al 25,28% 
de la població de Catalunya.

► Garantir des del Govern els recursos necessaris per aplicar la 
Llei de la dependència en temps i forma.

► Impulsar la creació al Parlament de Catalunya d’una comissió 
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parlamentària per a la gent gran per a analitzar la realitat actual i 
elaborar propostes sobre polítiques de gent gran en un estat català. 

► Fomentar polítiques d’habitatge que eliminin barreres arqui-
tectòniques, habilitar plantes baixes com a habitatges per a per-
sones que tenen dificultats per moure’s.

► Impulsar la creació de pisos tutelats com a unitats de convi-
vència i que disposin de tots els serveis per a les persones ateses.

► Desenvolupar un pla per reduir l’escletxa digital, amb l’objec-
tiu de fomentar l’ús de la tecnologia a la gent gran.

2.7. Salut

Context

El model sanitari català ha estat des dels anys 80 un model d’èxit, 
però la manca de finançament continuat dels darrers anys n’ha 
posat en perill l’essència d’universalitat, equitat, i qualitat. Aques-
ta situació s’ha agreujat durant la pandèmia, i ha evidenciat una 
dotació pressupostària clarament insuficient, i una manca d’in-
versions i de personal que han generat dificultats per mantenir 
una capacitat assistencial adequada, i han revelat un malestar 
professional creixent a causa de la sobrecàrrega de treball i del 
dèficit de professionals, especialment mèdics i d’infermeria, 
amb un impacte desigual en el territori. 

Cal repensar el model a partir dels valors republicans d’igualtat, 
identitat, llibertat, transparència, apoderament, talent, innovació 
i en femení, per garantir una atenció universal de qualitat.

Objectius

► Desenvolupar un pla de renovació radical, o disruptiva, de la 
gestió sanitària, reformulant el model, amb més participació dels 
professionals i dels pacients, amb avaluació de resultats i rendi-
ment de comptes.

► Desenvolupar una visió integrada i coordinada de l’atenció sa-
nitària i social, materialitzant-se en una nova llei AISS per donar 
una millor resposta a les persones en àrees clau com la cronici-
tat, l’atenció domiciliària, la fragilitat, la vulnerabilitat, la depen-
dència i l’atenció en l’àmbit residencial de les persones grans, 
discapacitats i salut mental.
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► Avançar en la descentralització de la gestió, per donar més 
protagonisme als territoris i als professionals sanitaris, amb l’ob-
jectiu de millorar l’eficiència del sistema. Dotar les gerències 
territorials d’un model transversal en la planificació i compra de 
serveis.

► Desenvolupar programes de formació en salut, adaptats als 
diferents destinataris per promoure la participació de la ciutada-
nia en propostes d’actuació del Departament.

Accions 

► Fins a l’assoliment de la República Catalana, negociarem un 
nou model de finançament que permeti dotar el pressupost de 
5.000 milions d’euros addicionals per a polítiques sanitàries i so-
cials, punt recollit a l’Acord de Govern per a la investidura en el 
Pacte Nacional de Salut.

► Reformular l’Agència de Salut Pública, per reforçar tots els as-
pectes relacionats amb l’aparició i l’extensió de malalties, com 
també vetllar per una efectiva coordinació entre la salut pública 
i la resta del sistema. 

► Posar en funcionament el Pla Estratègic de Recerca i Innova-
ció en Salut 2021-2027, per donar suport a totes les entitats, fun-
dacions i unitats que desenvolupen recerca i innovació en salut. 

► Elaborar un pla d’enfortiment de l’Atenció Primària i Comuni-
tària potenciant l’autonomia de gestió i incrementant recursos 
econòmics i de personal.

► Signar el Pacte Nacional per la Salut Mental, com a prioritat 
ineludible per atendre el benestar emocional i la salut comunità-
ria prestant especial atenció als joves.

► Reconèixer el dret a una mort digna, amb el desenvolupament 
proposat pel Departament d’una llei orgànica de l’eutanàsia.

► Posar la transformació digital com a complement de l’assis-
tència presencial, que no sigui substitutiu del sistema sanitari al 
servei de les persones, per millorar l’eficiència i l’accessibilitat 
de l’atenció.

► Millorar les condicions laborals i retributives dels professio-
nals sanitaris, i reduir la interinitat del sector amb l’increment de 
l’oferta pública de llocs de treball.
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► Oferir cursos de llengua catalana als professionals sanitaris 
que no la coneguin per tal que puguin atendre els seus pacients 
en aquesta llengua i així no vulnerar els drets lingüístics del ciu-
tadà.

2.7. Societat per al coneixement

Context

L’educació és un factor indispensable per tal que la humanitat 
pugui aconseguir els ideals de pau, llibertat i justícia social. Per 
això cal un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, equitatiu i amb 
visió comunitària, que busqui l’èxit educatiu i la formació inte-
gral i interdisciplinària dels alumnes en el marc de la LEC. Aquest 
és el model d’escola catalana, que d’una banda garanteix el co-
neixement i ús del català, i de aranès a l’Aran, i de l’altra integra 
a l’oferta pública la llarga tradició d’iniciativa de la societat civil 
per la via de la concertació i dels contractes programa. El futur 
del país exigeix invertir més en recerca i universitats, en el talent 
investigador i garantir l’equitat en l’accés a l’educació superior.

Objectius

► Promoure una educació amb visió comunitària-Educació 360, 
per avançar en la integració del temps lectiu i no lectiu, del for-
mal i no formal, i l’impuls de la col·laboració entre els diferents 
actors, especialment dins dels centres educatius i principalment 
amb el món local. Garantir l’accés dels infants, joves i adults, en 
iniciatives d’alt valor educatiu.

► Consolidar l’autonomia dels centres educatius amb equips 
de professionals cohesionats i compromesos. Alhora, dotar de 
l’autonomia necessària els equips directius dels centres perquè 
puguin configurar la plantilla de mestres i així garantir-ne la impli-
cació i compromís. Enfortir la definició del projecte lingüístic de 
cada centre amb el català com a llengua vehicular.

► Situar 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 en l’àmbit pro-
fessional com en el personal.

► Desplegar una política de finançament estable en el marc del 
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Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, amb l’objec-
tiu d’arribar al 2,12% del PIB, per garantir una oferta suficient i de 
qualitat. 

► Fomentar la col·laboració entre els centres d’educació infan-
til, primària i secundària, i els centres d’ensenyaments artístics i 
culturals, per reforçar l’àmbit artístic dins i fora del currículum i 
facilitar els itineraris formatius personalitzats. 

► Garantir una oferta suficient i de qualitat, que s’integri en una 
única xarxa d’ensenyaments artístics a tots els centres autorit-
zats, públics i privats. Defensar la llengua catalana com a llengua 
d’ús normal a la universitat i incorporar la perspectiva de gènere.    

Accions

► Desenvolupar un pla de professionalització dels equips direc-
tius dels centres públics. 

► Incrementar la universalització de l’educació a l’etapa de 0 
a 3 anys i en els ensenyaments postobligatoris progressivament 
amb la seva cobertura econòmica en el marc del Sistema d’Edu-
cació de Catalunya.

► En el marc dels ensenyaments artístics i culturals, garantir una 
oferta territorial i de qualitat suficient amb l’aposta per la inter-
disciplinarietat i la integració dels ensenyaments artístics supe-
riors dins l’àmbit universitari. Crear la Universitat Catalana de les 
Arts. Professionalitzar les direccions dels centres per enfortir 
l’autonomia d’aquests a través de projectes educatius singulars.

► Desenvolupar els principis bàsics de la Llei catalana de forma-
ció professional, aprofundir en el model dual FP i estudiar i definir 
l’encaix entre la formació professional i la universitat.

► Millorar de forma sostinguda el finançament de les universi-
tats per assolir la mitjana de la UE-27, per arribar al 0,60% del PIB.

► Aplicar mesures de reducció de les taxes universitàries per als 
graus.

► Desplegar el Pla d’enfortiment de la llengua catalana al siste-
ma universitari.

► Incrementar pressupostàriament la recerca i crear condicions 
favorables per retenir el talent. Crear regions del coneixement 
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per impulsar el paper de les universitats i centres de recerca al 
territori com a motors de progrés econòmic i social.

► Aprovar i desplegar la Llei de la ciència per a la generació, 
transmissió i aplicació del coneixement.

2.8. Reforma horària

Objectius

► Impulsar la reforma horària com a millora del benestar de la 
ciutadania.

Accions

► Promoure una nova cultura del temps a les organitzacions, a 
favor de models més eficients i més flexibles per atendre les no-
ves realitats socials.

► Posar en valor les bones pràctiques dutes a terme en els diver-
sos àmbits (empreses, administracions públiques, cultura i oci, 
educació, comerç i consum, transport públic, entre altres), com 
també les dades que mostren els beneficis econòmics, socials i 
de salut d’una millor organització horària.

► Impulsar i donar suport a accions de sensibilització i divulga-
ció adreçades a la ciutadania.

► Introduir l’àmbit dels usos del temps en els cartipassos mu-
nicipals, per continuar incorporant les polítiques del temps a 
l’agenda municipal, com també per donar un nou impuls a la Xar-
xa Europea de Ciutats pels Usos del Temps.

► Promoure la posada en marxa de pactes locals del temps als 
municipis, com a instruments impulsats i coordinats per les ad-
ministracions locals que han de facilitar que s’estableixin acords 
amb els diferents actors d’un territori.

► Promoure una nova enquesta nacional d’usos del temps.

► Actualització del Pla Viure Millor derivat del Pacte per a la Re-
forma Horària.

► Creació d’una Xarxa Nacional d’empreses que promouen un 
reforma horària. 
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 2.9. Migracions, Refugi, Arrelament i Ciutadania

Context

La realitat demogràfica de Catalunya ens indica que, a data 1 de 
gener del 2021, la suma de persones sense “nacionalitat” espa-
nyola a Catalunya més les persones que han rebut aquesta “naci-
onalització” en el període 2008-2020, és a dir la totalitat de ciuta-
dans que no han nascut a Catalunya, ocupa el 23,5% del total de 
la població. La migració ha estat, és i serà una realitat, indepen-
dentment de la intensitat dels fluxos migratoris, amb uns reptes 
que hem d’afrontar per garantir la cohesió social del nostre país. 
A l’hora de tractar les migracions i la diversitat cultural i religiosa, 
ens hem de basar en accions inclusives i en processos i sistemes 
de funcionament comunitari 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, de caràcter preventiu, inclusiu 
i dialogant. Per això cal fomentar l´emancipació individual i col-
lectiva de les persones migrades i refugiades, independentment 
del seu país d’origen; donar resposta efectiva a la lluita contra 
qualsevol tipus de discriminació que puguin patir; entendre la 
diversitat a través del principi de reconeixement de pluralisme 
social i cultural, i disposar d’un mecanisme nacional de referèn-
cia per a les víctimes de tràfic d’éssers humans i d’explotació la-
boral. 

Tanmateix, en els principals aspectes en què cal prendre mesu-
res, com són la tramitació de permisos de treball i residència i 
el reagrupament familiar o l’acollida de refugiats, la Generalitat 
de Catalunya no té competències, una raó més pel nostre desig 
d’arribar a la República Catalana. 

Objectius

► Crear un país en què la diversitat esdevingui un element que 
compti per a totes les persones, aconseguir com a partit arribar 
als diferents col·lectius de persones migrades i que Junts i les 
seves propostes polítiques siguin una opció per a aquests sec-
tors de la societat catalana, implicant-los en el nostre projecte 
de país. 
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► Ser un país d’acollida que fomenti el creixement individual i 
col·lectiu d’aquestes persones, implicant-les en el desenvolupa-
ment del país i en la seva participació en la vida política i social 
de Catalunya. 

► Conèixer a fons les diferents problemàtiques d’aquests col-
lectius per prendre mesures polítiques, formatives i de tota 
mena, per tal d’evitar la creació de guetos i una societat fracci-
onada en funció de l’origen, la cultura o la religió originària, per 
tal d’evitar la consolidació de diferents categories de ciutadans 
segons el seu origen. 

► Garantir una política d’acollida de refugiats en condicions dig-
nes i que faciliti el seu dret a iniciar una nova vida, amb les matei-
xes oportunitats i independentment del seu país d’origen. 

► Lluitar amb fermesa contra les actituds i accions discriminatò-
ries, xenòfobes i racistes, en ple auge actualment, tant a Europa 
com a l’Estat espanyol, però també a Catalunya. 

Accions

► Promoure els canvis legislatius necessaris per garantir una 
normativa d’estrangeria respectuosa amb els drets humans i que 
ajudin a regular la gestió dels fluxos migratoris. 

► Mesures legals per combatre, de manera efectiva, el tràfic de 
persones i l’explotació laboral de persones sense la documenta-
ció requerida. 

► Garantir un sistema àgil i transparent d’homologació de les 
titulacions acadèmiques. 

► Impulsar un seguit de mesures per al que afecta la incorpora-
ció al mercat de treball d’aquests col·lectius, des de la contracta-
ció en origen i el posterior reagrupament familiar fins a la forma-
ció o reciclatge professional adient, les autoritzacions temporals 
de treball i totes les altres mesures necessàries. 

► Adaptació dels serveis públics i de les polítiques d’acollida a 
la realitat dels fluxos migratoris. 

► Impulsar una política expansiva de cursos d’aprenentatge del 
català i la cultura catalana, que arribi a tot el país, de forma gratu-
ïta, adaptada a la disponibilitat de tots els col·lectius, amb conti-
nuïtat en el temps i en una acció concertada entre el Govern de 
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la Generalitat, administracions locals i empreses. Així mateix, és 
important implicar els mitjans de comunicació públics per col·la-
borar en aquesta tasca. En definitiva, cal que tothom disposi de 
les eines lingüístiques i culturals fonamentals per facilitar el pro-
cés d’arrelament i acollida amb la llengua i la cultura catalanes.

► Formació i informació adaptada, en una nova política d’acolli-
da, respecte dels drets i deures que implica ser ciutadà de Cata-
lunya i el coneixement del país d’acollida i la seva cultura, llengua 
i marc legal. 

► Impulsar un canvi d’orientació en la política de concessió de 
permisos, autoritzacions, accés als serveis, prestacions i drets 
socials i en la normativa de regularització per a l’arrelament. En 
aquest sentit, el barem no pot ser el temps de veïnatge al nostre 
país, sinó vincular aquesta normalització jurídica i el reconeixe-
ment dels drets de ciutadania, en positiu, a demostrar una inte-
gració sociocultural al país i, en negatiu, a aquesta manca d’inte-
gració. Es tracta, en resum, de reconèixer l’esforç d’integració i 
penalitzar la consolidació de guetos socials. 

► Habilitar vies segures i transparents per a l’arribada de refu-
giats sense que hagin de recórrer a les màfies de tràfic de per-
sones, de manera que posin en perill la seva integritat física i la 
pròpia vida. 

► Promoure un pacte amb la col·laboració de totes les entitats 
religioses i associacions per garantir la llibertat de culte, com 
també promoure 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.

► Fer front amb fermesa i amb els mecanismes legals adients, a 
totes les manifestacions de tipus xenòfob, racista i supremacis-
ta. Promoure accions per eliminar el racisme social i institucional 
que dificulta el desenvolupament en igualtat de condicions dels 
projectes vitals de les persones que els pateixin.

► Que Junts, mitjançant el treball de la seva sectorial, sigui un 
referent important per a aquests nous ciutadans de Catalunya, 
incorporant al partit afiliats i quadres d’aquests col·lectius. 
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2.10. Protecció dels animals

Context

L’evolució social de les darreres dècades ha evidenciat una sen-
sibilitat creixent envers la protecció i el benestar dels animals, 
que ha donat lloc a un moviment social fort i consolidat, amb un 
protagonisme molt rellevant cada vegada en més àmbits. 

Històricament, Catalunya ha estat referent internacional en les 
polítiques de protecció i benestar animal, amb algunes fites des-
tacades que cal recordar com l’any 2003 amb la reforma de la 
Llei de protecció dels animals de Catalunya, el 2006 amb el Codi 
civil de Catalunya i la distinció dels animals de les coses, el 2010 
amb la Iniciativa Legislativa Popular al Parlament per a la prohibi-
ció de les curses de braus o el 2015 amb la modificació legal per 
posar fi a l’ús d’animals de fauna salvatge en circs. 

Aquestes referències demostren que Catalunya sempre ha anat 
un pas per davant en la consideració i el tracte ètic als animals.

Objectius

Les polítiques animalistes engloben àmbits molt transversals 
que afecten la societat en general com a drets humans en parti-
cular, que han de ser tinguts en compte, atès que sobrepassen 
el concepte de protecció animal en si mateix: l’educació en el 
respecte i l’empatia per a un grau més elevat de desenvolupa-
ment de la intel·ligència emocional dels infants, la consideració 
als animals de persones en situació de risc com les dones víc-
times de violència masclista que necessiten preservar l’animal 
en la seva esfera de protecció, animals de persones en situació 
d’exclusió social o sense llar que sovint tenen en l’animal el seu 
únic vincle emocional, el clam social en la recerca de mètodes 
d’experimentació científica que evitin l’ús d’animals, la neces-
sitat de preservar les espècies que equilibren els ecosistemes 
com a eina de conservació de la biosfera per a pal·liar els efectes 
del canvi climàtic, la celebració de festes populars que realment 
suposin diversió per a tothom sense haver de contemplar l’ago-
nia i el patiment dels animals, la necessitat de trobar mètodes 
eficaços en el control ètic de poblacions considerades plagues, 
o el benestar dels animals destinats al consum com l’exploració 
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de les possibilitats de la transició proteica.

Accions

► Abordar una nova reforma de la Llei de protecció dels animals, 
que actualitzi les garanties a les diferents problemàtiques detec-
tades i assoleixi els reptes pendents en aquest sector, i avançar 
en la millora de l’ordenament jurídic general, com l’àmbit civil, 
desenvolupant la regulació de les situacions que els afecten amb 
els canvis de situacions de les persones que els tenen a càrrec.

► Apostar amb fermesa per la recerca i desenvolupament de 
mitjans d’experimentació científica alternatius a l’ús d’animals.

► Garantir la bona gestió dels municipis de Catalunya en la re-
cuperació dels animals de companyia abandonats, i evitar que 
aquesta gestió recaigui sobre entitats sense ànim de lucre per 
desistiment de funcions o manca de recursos dels ajuntaments.

► Adoptar sistemes en el control de la natalitat, en el control 
de les poblacions d’animals silvestres, i especialment en el cas 
del senglar en zones urbanes i periurbanes, compatibilitzant-los 
amb accions concretes en la prevenció de danys a conreus en 
terrenys rurals, tenint en compte la permeabilitat del territori, 
l’existència de corredors biològics i, per tant, la impossibilitat del 
manteniment de poblacions estables en certs casos.

► La protecció dels animals tindrà presència a tots els progra-
mes electorals de Junts, amb apartat propi per a propostes con-
cretes, atenent cada àmbit electoral i les necessitats de cada 
territori. 

► Tenint en compte l’èxit de diferents moviments ciutadans a 
Europa, tals com la prohibició de granges per a la producció de 
foie gras i l’”End the cage age”, amb la resolució del Parlament 
Europeu de 10 de juny del 2021, Catalunya ha de ser capdavante-
ra en l’adopció anticipada de consolidació d’aquestes polítiques 
proteccionistes.

► Atès que s’han demostrat els beneficis que comporta per als 
infants l’educació en l’amor als animals per tal de desenvolupar la 
capacitat d’empatia i respecte per als altres, cal consolidar que 
el coneixement dels animals que adquireixen els nens sigui al 
medi natural on viuen.
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► Cal que els mitjans audiovisuals facin un tractament rigorós 
dels temes que impliquin animals i al seu hàbitat. 

► Garantir a les persones en situació de risc o vulnerabilitat l’as-
sistència conjunta amb els seus animals (per exemple víctimes 
de violència de gènere o persones sense llar) per tal de permetre 
que puguin conservar un vincle afectiu que beneficiarà la seva 
recuperació emocional.

► Culminar el debat amb el territori respecte d’actuacions cul-
turals arrelades amb participació d’animals, per a eliminar aque-
lles que puguin implicar maltractament als animals.

3. ECONOMIA DEL CONEIXEMENT, DIGITAL I 
EMPRENEDORA

3.1. Economia i Ocupació

Economia

Context

Catalunya som un territori de gent que és guanya la vida treba-
llant. A Catalunya, amb l’esforç del treball, cadascú pot aspirar 
als seus anhels professionals, personals i familiars; pot progres-
sar i millorar el seu benestar. Milions de persones hi han vingut a 
desenvolupar els seus projectes vitals.

Alhora convé impulsar una realitat demogràfica més distribuïda. 
En aquest sentit, ens volem referenciar en aquells països i regions 
pròsperes que han sabut incentivar el creixement de la indústria 
i el know-how (hubs, centres d’I+D+I i de vivers empresarials) en 
poblacions de tota la seva geografia, i emular els seu sistema, de 
tal manera que tot el país tingui l’oportunitat d’establir localment 
grans empreses i petites amb gran potencial; infraestructura, 
energia, accés a xarxes de comunicació d’alta velocitat, i admi-
nistració àgil, atès l’interès de moltes empreses globalitzades 
per instal·lar-se al nostre país, oportunitats que no podem deixar 
escapar.

Objectius

► Arribar al 25% del PIB industrial, per exemple com el que tenen 
a Baden-Würtenberg, perquè la indústria és sinònim de competi-
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tivitat internacional, d’innovació i d’ocupació de qualitat.

► Fomentar l’EMPRENEDORIA —som una gent amb iniciativa, 
amb empenta. No parlem només de start-ups, sinó també dels 
industrials, dels autònoms, dels professionals liberals i dels bo-
tiguers. Catalunya ha de fomentar aquest esperit emprenedor i 
cercar valor afegit envers posicions més tradicionals de treball 
assalariat o de funcionariat que, tot i necessàries, no creen ni 
tant valor afegit ni tampoc retorn a l’estat del benestar.

► Aquesta iniciativa necessita sobretot ser alliberada de càrre-
gues, impostos i entrebancs administratius. S’ha de simplificar 
i agilitzar la interacció amb l’administració, en una dinàmica de 
confiança entre l’administració i un ciutadà capacitat. En aquest 
sentit, al progrés col·lectiu s’hi arriba gràcies a l’existència d’un 
veritable sistema (entorn) d’igualtat d’oportunitats.

Accions

► 1. INDÚSTRIA capdavantera i de PIMES

Hem d’entendre com a indústria tota aquella activitat productiva 
de béns o serveis, de base tecnològica o amb un component 
tecnològic rellevant. El component tecnològic ha de ser poten-
ciat i a la vegada s’ha de constituir com la base del nostre desen-
volupament futur.

Som també una regió industrial de pimes. Les regions europe-
es més avançades són industrials i el gros de les seves empre-
ses són pimes: Baden-Württemberg, Baviera, Suïssa, Llombardia, 
Piemont, Rhône-Alpes, Flandes i Holanda, i han de ser el nostre 
referent per potenciar encara més la internacionalització i, per 
tant, diversificar per reduir el risc d’una alta dependència d’un 
sol mercat.

Cal reforçar la indústria en tant que és un sector generador d’al-
tes productivitats, que genera salaris i impostos elevats, pro-
movent sòl per a activitats industrials i logístiques, com també 
impulsant infraestructures viàries com la ronda nord del Vallès i 
ferroviàries com el corredor mediterrani i millorant les connexi-
ons dels nostres ports i aeroports.

► 2. COMERÇ de proximitat i competitiu

Volem protegir el comerç de proximitat i mantenir el comerç em-
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blemàtic, històric i singular, afavorint la seva competitivitat més 
enllà de la protecció del seu patrimoni material, per la qual cosa 
hem d’incentivar la digitalització dels negocis i l’aprofitament de 
les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.

Cal incentivar el desplegament del que les associacions de co-
merciants i municipis han anomenat “zones Apeu” (BID- Business 
Interest Disctricts), per fer més competitiu el comerç. Amb el 
mateix esperit, promoure la mobilitat de les mercaderies en zo-
nes urbanes d’una forma eficient que faciliti la sostenibilitat del 
comerç de proximitat.

Incentivar i donar eines a les pimes, cadenes de RETAIL i comerç 
de proximitat  perquè puguin créixer, de manera que se’n fo-
menti la competitivitat i no es perdi una gran part del teixit em-
presarial que ens caracteritza com a país, per dignificar-lo. Cal 
incentivar-ne la formació reglada per afavorir-ne la remuneració 
i el relleu generacional, com també posar en valor el comerç de 
barri i, finalment, estudiar canvis d’usos dels locals comercials 
buits per no contribuir a la desertització de molts barris. 

Finalment, cal un mercat amb les mateixes oportunitats per a 
tothom i, per tant, fer pagar impostos a les grans tecnològiques 
extracomunitàries, i en particular a les de l’e-commerce, per la 
facturació generada a Espanya i a la UE, de la mateixa manera 
que ho fa el comerç local. Aquests mecanismes s’han de con-
sensuar a la UE per maximitzar l’eficàcia, però han de ser també 
aplicables unilateralment si cal.

► 3. TURISME com a part de l’ecosistema

Hem de buscar la connexió del turisme amb altres activitats eco-
nòmiques, com el comerç, la creació d’empreses, l’atracció de 
talent i inversió internacional, l’atracció d’estudiants i professio-
nals, com també l’establiment al territori de seus d’empreses del 
sector digital i tecnològic.

Una oferta turística, en definitiva, orientada a l’aportació de valor 
afegit, fonamentada en els actius principals del nostre patrimoni, 
la cultura, el territori i el talent.

► 4 . INTERNACIONALITZACIÓ- competitius globalment

El món ja és el nostre mercat, no solament la UE; la nostra eco-
nomia està plenament integrada dins la globalització. Els nostres 
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productes i serveis són d’alta qualitat, cal reivindicar-ho sense 
complexos, i projectar la imatge de Catalunya al món.

Hem de ser un referent internacional, i no solament pels actius 
turístics i de serveis (restauració i lleure), sinó també per la qua-
litat dels nostres productes i de la nostra activitat, i promoure 
la internacionalització de l’economia catalana aprofitant l’impuls 
de Barcelona, en tant que és una via de progrés per fer créixer 
l’economia productiva arreu del país.

► 5. INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I EMPRENEDORIA

L’esperit innovador és consubstancial al caràcter català i a la nos-
tra dinàmica industrial i empresarial. Cal acompanyar aquest ca-
ràcter, orientant els recursos públics als centres tecnològics i de 
recerca, a la contractació de serveis per les indústries i de forma 
molt especial de les pimes. Cal consolidar i fer créixer el model 
de centre tecnològic EURECAT, referenciant el sistema d’inno-
vació català, segons el model d’aquells països europeus que en 
són capdavanters: un 3,2% del PIB invertit en R+D+I a Alemanya, 
Àustria, Bèlgica, Suïssa o Suècia, o empreses com TNO als Països 
Baixos o Fraunhofer a Alemanya. Cal difondre la recerca.

Cal fomentar i prioritzar les eines i recursos públics més ben ori-
entats al coneixement aplicat; la transferència de tecnologia a 
les pimes i l’esperit innovador en els sectors més tradicionals.

Cal garantir la cobertura mòbil a tot el territori i obligar les em-
preses de telefonia a tenir cobertura de 5G i de fibra a tot el país, 
de manera que les infraestructures digitals cohesionin el nostre 
país de manera real i efectiva.

Cal oferir oportunitats de formació a tots els nivells de compe-
tències digitals per tal de no deixar ningú enrere, especialment 
les dones, i reduir l’escletxa digital per raons de sexe, sexualitat, 
identitat de gènere, econòmiques o territorials.

Cal protegir el coneixement innovador, la propietat intel·lectual, 
fruit d’una societat del coneixement com la que volem; ha de ser 
també un objectiu prioritari.

Cal continuar treballant per potenciar l’ecosistema emprenedor 
tecnològic català, i donar facilitats a les empreses tecnològiques 
de nova creació i a tots els agents implicats en el sector, des 
d’universitats fins als fons de capital d’inversió i desenvolupant 
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les smart cities arreu del país.

Cal desenvolupar una identitat digital catalana, i consolidar a Ca-
talunya el hub tecnològic i afavorir la cooperació publicoprivada 
per captar inversió internacional. Cal promoure mecanismes de 
cooperació i participació de Catalunya amb els òrgans regula-
dors europeus del sector digital, com ara el Body of European 
Regulators for Electronic Communications (BEREC) o l’European 
Regulators Group of Audiovisual Media Services (ERGA).

És imprescindible i urgent aconseguir l’agilitat de tramitació en 
la creació de noves empreses o ampliació d’activitat: impulsar 
la declaració responsable, facilitar l’inici immediat de l’activitat, 
intensificar la inspecció posterior i endurir el règim sancionador.

El govern i l’administració han de ser digitals, oberts i ciberse-
gurs. 

Interessen noves pimes d’orientació industrial i de base tecnolò-
gica: cal cercar instruments de suport de caràcter tècnic i finan-
cer en aquestes fases inicials, com poden ser les acceleradores, 
els fons d’inversió publicoprivats o els ajuts als scale-ups.

► 6. FISCALITAT

La fiscalitat l’hem d’entendre com a progressiva, finalista i justa. 
La pressió fiscal actual castiga excessivament la nostra econo-
mia productiva: cal rebaixar aquesta pressió, i afavorir la plena 
ocupació i l’emprenedoria, l’increment de VA global i, finalment, 
més recaptació pública.

Una fiscalitat que prioritzi la reinversió industrial dels beneficis i, 
de forma molt especial, la capacitat de les empreses de generar 
nova ocupació.

Entre d’altres, proposem:

► Rebaixar els tipus màxims actuals de l’IRPF, del 50% actual 
(a Catalunya) al 45%, i impulsar un seguit de mesures, des de 
pujar el mínim exempt de l’impost fins a la possibilitat d’anar 
imposant el mètode d’estimació directa per a tots els contri-
buents, passant per deduccions en rendiments immobiliaris si 
es lloguen basats en l’índex de preus, o gravant les activitats 
especulatives de curt termini. 

► Rebaixar els actuals tipus d’impost de societats al 20% per a 
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aquelles empreses que destinin un mínim del 50% dels bene-
ficis a reserves, fixar un tipus mínim del 20% i 15%, respectiva-
ment, per a pimes i per a empreses innovadores, a l’hora que 
es potencien les deduccions a les inversions en activitats de 
recerca i innovació. 

► Regular més bé el model de treball autònom per mitjà d’un 
model fiscal més progressiu que garanteixi un ingrés mínim vi-
tal suficient adaptat al nivell de preus de Catalunya, fent espe-
cial atenció a les dones autònomes i afavorint la formació labo-
ral d’aquelles dones que treballen en l’economia submergida.

► Analitzar la conveniència de suprimir l’impost sobre el patri-
moni o, com a mínim, establir un límit d’exempció que podria 
ser 1M euros, i revertir les darreres modificacions de l’impost 
de successions i donacions.

► Limitar els pagaments en efectiu a un màxim de 500 euros 
per transacció comercial, amb l’objectiu a llarg termini (deu 
anys) de fer desaparèixer l’efectiu, i analitzar l’establiment de 
les quotes d’autònoms en funció del % de benefici i no pas de 
facturació.

► Gran part de la societat catalana considera que s’està con-
solidant una excessiva burocràcia i que aquesta frena en ex-
cés iniciatives de tota mena. Cal reduir la càrrega burocràtica 
innecessària i agilitzar els processos administratius en tots els 
nivells de l’administració, mirant d’aprendre de les millors pràc-
tiques d’arreu del món en aquest àmbit, i evitar deslocalitzaci-
ons d’activitats productives per aquesta raó.

► L’optimització dels processos administratius amb un ús in-
tensiu de la tecnologia serà una prioritat, creant si cal orga-
nismes independents per automatitzar processos i per execu-
tar-los, afavorint la innovació tecnològica que superi les barre-
res administratives actuals. 

► Finalment, és necessari evitar l’elusió fiscal, és a dir, la mini-
mització del pagament d’impostos aprofitant vies o buits legals 
en la normativa, per tal d’obtenir avantatges no previstos en les 
normes tributàries. En tal sentit cal una hisenda moderna que 
asseguri un bon servei i garanteixi, en el mercat, una compe-
tència justa, per tant, dotar-la de més recursos i eines d’última 
generació.
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Ocupació
OCUPACIÓ: PER UNA SOBIRANIA PLENA

3.2 Proposta sobre el model d’ocupació de Junts x Cat

Context

Catalunya som un territori de gent que és guanya la vida treba-
llant. El treball constitueix el comú denominador de la nostra ciu-
tadania. Tothom a Catalunya se sent interpel·lat quan parlem de 
la gent treballadora, independentment de quin sigui el seu poder 
adquisitiu, el seu bagatge ideològic, el seu origen i procedència, 
les seves capacitats individuals... No hi ha cap més concepte que 
identitàriament reuneixi més catalans.

L’impuls generalitzat de les anomenades polítiques socials ha 
esdevingut pervers: 1) la pressió tributària creixent sobre les nos-
tres capacitats productives, les que es deriven de la gent que es 
guanya la vida treballant, ofeguen justament aquestes capacitats 
i en comprometen el seu futur; 2) una dependència perllongada 
en el temps no resol eficaçment les desigualtats i deficiències 
existents i, per contra, desestimula la iniciativa dels ciutadans, 
motor real del nostre progrés i benestar.

Alhora convé impulsar una realitat demogràfica més distribuïda, 
garantint la igualtat d’oportunitats en tots els punts de la nostra 
geografia, estimulant el desenvolupament d’activitats econòmi-
ques de tots els sectors, la transformació digital, l’assentament 
de l’economia 4.0, afavorint el teletreball i l’establiment de nous 
projectes d’inversió empresarial.

Objectius

► 1. Assolir la PLENA OCUPACIÓ – Perquè una societat es cons-
titueixi com a referent econòmic, social i de progrés, ha de ca-
racteritzar-se per la plena ocupació, definida com un nivell d’atur 
per sota del 5%. La plena ocupació al món occidental existeix: 
Suïssa, Països Baixos, Corea i Japó, amb nivells d’atur inferiors al 
3,5%, els Estats Units, Austràlia, el Regne Unit, Dinamarca, Suècia, 
Noruega, Finlàndia, Àustria i Alemanya, per sota del 5%. Treballar 
per la plena ocupació ha de constituir la primera política social i 
cal adaptar el sistema educatiu per adaptar-lo a les necessitats 
econòmiques del país. Cal també afavorir la concertació de les 
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diferents administracions públiques amb els agents econòmics 
per posar a disposició sòl destinat a activitats industrials i logís-
tiques.

► 2. Enfocar SOLIDARITAT I BENESTAR SOCIAL a un model efec-
tiu i reintegrador – En tot cas, hi ha, i sempre hi haurà, una part 
de la nostra gent que per diferents i diversos motius no gaudeix 
d’igualtat d’oportunitats en relació amb la resta de la societat. És 
amb aquests col·lectius que el nostre model econòmic i social 
s’ha de mostrar solidari i efectiu. Les polítiques socials no po-
den ser genèriques, sinó específiques de cada necessitat i per 
a cada col·lectiu, i sempre prioritzant la reintegració al mercat 
laboral, no pas perpetuant el subsidi.

► Les polítiques d’ocupació han d’anar orientades a facilitar la 
igualtat d’oportunitats per a tots aquells que volen i poden tre-
ballar.

► També els que ja han treballat i que emprenen l’etapa final de 
la seva vida, després d’haver contribuït continuadament i amb el 
seu esforç al benestar comú, esperen ser tractats de forma justa. 
S’ho han guanyat i els ho devem. Al capdavant de totes les polí-
tiques socials hi ha d’haver la prestació de jubilació i aquesta ha 
de ser digna i suficient; ha d’estar coberta pel nostre futur estat.

► Després de les polítiques socials envers la jubilació i l’ocupa-
ció, venen les referides a l’ensenyament i la sanitat. El volum de 
recursos a destinar depèn de la capacitat de generar riquesa del 
nostre país. Tot i que la nostra ciutadania desitgi tenir el millor 
model de sanitat i ensenyament públic del món occidental, falta-
rà que el puguem pagar, i sempre en proporció a la nostra renda 
per càpita, i també amb fórmules de concert publicoprivades.

Accions

► 1. INDÚSTRIA sobirana per a feines d’alt valor afegit

Volem potenciar la sobirania empresarial catalana, perquè esde-
vingui menys depenent de la globalització, o sigui, de la importa-
ció de components clau de fonts llunyanes i fora del seu control. 
El fenomen de la globalització ha comportat la deslocalització 
d’activitats que avui podem identificar com a crítiques o estratè-
giques. Cal identificar aquestes activitats clau per tal de reloca-
litzar-les (portar la producció de nou a Catalunya) o estimular-les 
segons cada cas.
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► 2. COMERÇ com a motor d’ocupació

El comerç resulta essencial per lligar activitat econòmica, terri-
tori i ciutadania, i preservar una ocupació de qualitat: l’element 
clau consisteix a preservar el valor afegit en l’oferta comercial i la 
restauració. Hem d’optar de forma decidida per protegir, afavorir 
i acompanyar el comerç de proximitat, exponent clar del nostre 
model econòmic, basat en les petites i mitjanes empreses, i la 
iniciativa individual i familiar, amb mesures concretes per garan-
tir-ne la continuïtat i projecció post-pandèmia.

► 3. TURISME de qualitat, feina de qualitat

El sector turístic ha evolucionat de ser una gran destinació euro-
pea a ser una gran destinació mundial, procés que s’ha precipitat 
en molt pocs anys. Aquest salt ha d’anar lligat amb el compromís 
polític i social per un turisme de qualitat, responsable i sosteni-
ble, prioritzant la creació d’ocupació de més valor afegit i en una 
millora de la qualitat de vida de la nostra gent. En altres paraules, 
buscar el turisme de qualitat i abandonar el model low-cost.

► 4. INTERNACIONALITZACIÓ i pol de talent

Hem de ser un pol internacional en la capacitat d’atracció de ta-
lent i lideratge en els nous sectors tecnològics. L’atracció d’in-
versions internacionals de valor ha de ser un element de treball 
permanent. Catalunya som territori de creació i d’acollida del ta-
lent.

► 5. INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I EMPRENEDORIA

Ens calen més perfils professionals tecnològics. No vol dir no-
més més enginyers, sinó que moltes professions, que fins ara no 
tenien component tecnològic, ara requereixen un cert coneixe-
ment. Així, cal orientar l’oferta universitària i de la FP en aquest 
sentit, és a dir, incorporar tot el vessant tecnològic necessari.

Un altre element important és potenciar les nostres capacitats i 
infraestructures tecnològiques (Eurecat, centres Tecnio, super-
computador Mare Nostrum, Sincrotró Alba, Idiada, les instal·la-
cions universitàries, les hospitalàries i les privades) i posar-les a 
l’abast sobretot de les nostres pimes.

► 6. TREBALL AUTÒNOM

Més de la meitat de les 600.000 empreses que hi ha a Catalunya 
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es componen de treballadors autònoms. Per tant, la seva impor-
tància en el teixit productiu català és inqüestionable. Per aquest 
motiu, defensem caminar cap a la definició i regulació d’un mo-
del d’autònom que tingui un millor encaix en la realitat laboral i 
econòmica de Catalunya:

Amb un sistema fiscal més progressiu. La tributació (IRPF) i la co-
bertura a la Seguretat Social (RETA) han de ser progressives al 
rendiment net de l’activitat econòmica.

Amb més estructura jurídica i responsabilitat limitada, per ser re-
coneguts com a empreses de iure i de facto, a fi de millorar el 
seu accés a liquiditat en els mercats financers i acords comerci-
als (importació - exportació).

Amb més prestigi social. Promoure el treballador autònom pro-
fessional al voltant de la figura de l’expert.

Amb més cobertura social: millorar el drets socials que l’acom-
panyen, modernitzar l’Estatut del Treballador, garantir l’accés a 
prestació d’atur en igualtat de condicions que un treballador per 
compte aliè i un càlcul de les pensions més equitatiu.

► 7. FORMACIÓ I CAPTACIÓ DE TALENT

La plena ocupació no és assolible sense una adequada qualifi-
cació professional: formació universitària, formació professio-
nal i formació continuada s’han d’ajustar de forma permanent a 
les necessitats canviants de les organitzacions, i alhora aquesta 
mateixa acreditació ha d’esdevenir un requisit per operar com a 
professional en un camp determinat, tal com ens trobem en els 
països de referència.

És imprescindible la participació del món empresarial i de l’ad-
ministració pública en la definició de programes, decantament 
de prioritats i fixació d’objectius i, de fet, el pes del sector em-
presarial en la iniciativa i en la presa de les decisions ha de ser el 
prioritari: la veu dels sectors industrials de Catalunya n’ha de ser 
el referent.

► 8. RELACIONS LABORALS I GENERACIÓ D’OCUPACIÓ

La millor política social és la plena ocupació. Els diferents sectors 
productius de Catalunya, immersos en entorns VICA (Volàtils, In-
certs, Complexos i Ambigus), necessiten recuperar principis hu-
manistes (centrats en el factor humà) per construir un model de 
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relacions laborals que garanteixi més flexibilitat enfront dels can-
vis de context polític i econòmic. 

Per aquest motiu, defensem:

El talent i l’ocupació, patrimoni estratègic de Catalunya, creant 
un corpus de societat del talent.

Gestió pròpia i singular de les polítiques actives d’ocupació. Les 
polítiques actives han de ser gestionades per Catalunya amb cri-
teris de sostenibilitat i oportunitat.

Un ingrés mínim vital amb corresponsabilitat.

Aquesta, i la resta de prestacions ja existents a Catalunya, han de 
regir-se pels principis de la sostenibilitat econòmica i NO a tra-
vés de la pujada lineal d’impostos. La seva garantia a futur passa 
per la lluita inflexible contra el frau fiscal i morositat, com a via 
principal de finançament.

Més seguretat: marc legal per al teletreball, flexibilitzar els hora-
ris laborals i comercials, camí d’una reforma horària real.

Camí de la motxilla catalana, per garantir un model de finança-
ment del sistema de pensions a llarg termini, basat i adaptat de 
l’actual motxilla austríaca.

3.2. Societat digital i Tecnologia

Context

Aquests últims anys la societat catalana ha viscut un procés in-
tens de digitalització, accelerat per la Covid-19. Aquest procés ha 
comportat una gran transformació que afecta aspectes essenci-
als de la societat: les comunicacions, l’economia o la forma de 
participació de la ciutadania en les decisions públiques. És per 
això que cal plantejar polítiques públiques dirigides a consolidar 
el país com a referent de la societat del coneixement, digital i 
emprenedora.

Objectius

► La ciutadania catalana ha de ser digital, apoderada, capacita-
da i protegida, i cal reforçar la identitat catalana en el món digital.

► El territori ha de ser cohesionat per mitjà d’infraestructures 
digitals.
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► El govern i l’administració han de ser digitals, oberts i ciber-
segurs, i cal reduir la burocràcia, han d’estar implicats en el su-
port a la generació i la difusió de recerca i oferir oportunitats de 
formació a tots els nivells en competències digitals sense deixar 
ningú enrere.

Accions

► Desenvolupar totes les accions necessàries per construir una 
identitat digital catalana, i consolidar Catalunya com a hub tec-
nològic en el context europeu i mundial. Per 

assolir aquesta acció cal potenciar la cooperació publicoprivada 
per captar inversió internacional.

► Difondre programes de digitalització, tenint una consideració 
especial pel comerç de proximitat: ajudes per a la digitalització 
del petit comerç, programes de formació a les petites empreses 
i als treballadors, i acords de cooperació amb els markets place 
existents, per tal de donar continuïtat i visibilitat al comerç de 
proximitat del nostre país.

► Impulsar un règim econòmic i fiscal atractiu que afavorei-
xi l’atracció de talent digital, com també l’atracció d’inversions 
d’empreses de base digital.

► Impulsar programes de reducció de l’escletxa digital, per tal 
d’evitar que els ciutadans de Catalunya siguin exclosos de l’àm-
bit digital per raons d’edat, econòmiques o territorials.

► Impulsar un Pla Nacional Digital que garanteixi la connectivitat 
i l’accés a les infraestructures digitals i que completi el desple-
gament de la xarxa de fibra a tot el territori, per garantir la igualtat 
d’oportunitats territorial i la cohesió territorial.

► Establir un pla d’acció per a la implantació del 5G i posteriors, 
tant des del punt de vista organitzatiu com del punt de vista eco-
nòmic. Promoure els mecanismes de cooperació i participació 
de Catalunya amb els òrgans reguladors europeus del sector di-
gital, com el Body of European Regulators for Electronic Commu-
nications (BEREC) o l’European Regulators Group for Audiovisual 
Media Services (ERGA).

► Fomentar les accions que permetin de garantir la presència 
del català en les noves plataformes i en l’àmbit digital: desenvo-
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lupar el projecte AINA, fomentar la utilització de programes tipus 
open translation per incrementar l’ús del català a les empreses, 
arribar a acords amb les grans plataformes de distribució de 
continguts audiovisuals per garantir la presència digital del ca-
talà i crear un pla d’ajuts per fomentar que els nous creadors de 
continguts digitals facin servir també el català.

3.3. Transició energètica

Context

La crisi climàtica és una evidència científica i ens obliga a fer un 
canvi radical en la manera de proveir-nos de l’energia que ne-
cessitem i la manera com l’usem, conscients de l’impacte que 
implica malbaratar-la. L’energia és el causant del 75% dels gasos 
d’efecte hivernacle que generem a Catalunya. La transició ener-
gètica partint de tecnologies eficients i renovables no solament 
esdevé la millor eina contra l’emergència climàtica sinó també 
per disposar d’uns preus de l’energia raonables per als ciutadans 
i tot el teixit productiu. La sobirania energètica de Catalunya ens 
garantirà el subministrament energètic, evitarà la incertesa i la 
dependència exteriors, reduirà la volatilitat dels mercats i ens 
permetrà lluitar de manera més eficient contra la pobresa ener-
gètica. La transició energètica està marcant l’agenda política de 
la gran majoria de països europeus. Catalunya no es pot quedar 
enrere ni un minut més. 

Objectius

► Fer una transició energètica seguint el full de ruta europeu 
(REPowerEU-Fitx55): que el 2030 el 45% de l’energia que usa el 
país sigui d’origen renovable i reduir demanda en un 32,5%. Do-
nar compliment als objectius de l’article 19 de la Llei del canvi 
climàtic.

► Governança: apoderament de la ciutadania; foment de l’au-
toproducció i les comunitats d’energia —on no arribi el lliure 
mercat, titularitat pública i gestió privada concertada; on arribi 
el lliure mercat, titularitat privada i regulació prestacional orien-
tada a l’usuari. 

► Transparència en la formulació de l’oferta, de la demanda, del 
preu i del cost. Model senzill, accessible i entenedor per al ciutadà. 
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► Model econòmic i finançament: sense costos ocults, hipote-
ques heretades i compensacions; cada prestació, a un preu fina-
lista i proporcionat al seu cost. 

► Sobirania, seguretat i qualitat de subministrament: sistema 
energètic autosuficient, interconnectat i eficient, fonamentat 
en un mix tecnològic de renovables. Gestió pròpia de les xarxes 
elèctriques i de tots els sistemes de generació energètica.

► Optem per l’hidrogen descarbonitzat. Per les seves caracte-
rístiques i densitat energètica, tindrà un paper important en la 
transició energètica a Catalunya. Serà vector indispensable per 
a cobrir els àmbits en els quals les fonts energètiques previstes 
en l’escenari 2050 no podran donar resposta a les necessitats de 
la demanda.

► La transició energètica és una gran oportunitat de recupera-
ció d’activitat en el territori d’acord amb l’aposta pel desenvo-
lupament de nous models de negoci: aprofitament de recursos 
forestals, enginyeries d’eficiència energètica i tractament de 
residus, reequilibri territorial, microgeneració energètica, auto-
consum, fabricació de noves tecnologies, innovació...

Accions

► Treballar per maximitzar la transició energètica cap a sistemes 
menys consumidors i més eficients. Conscienciar el ciutadà per-
què canviï de forma urgent els seus hàbits.

► Promoure l’autogeneració i les comunitats d’energia per afa-
vorir l’ús directe de l’energia produïda a partir de fonts renova-
bles. És una de les estratègies principals per combatre la po-
bresa energètica i la democratització de l’energia. 

► Impulsar l’aprofitament dels recursos locals renovables propis 
de Catalunya: vent, sol, aigua, biomassa, subsol, mar i residus, i 
optar per les tecnologies eòlica, fotovoltaica, solar tèrmica, ae-
rotèrmia, geotèrmia i mareomotriu.

► Impulsar una economia biocircular que promogui la sosteni-
bilitat al sector industrial, al sector residencial i al sector serveis 
que alhora ajudi al desenvolupament del territori i la resiliència 
del medi rural. 

► Impulsar nous models de negoci: aprofitament de recursos 
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forestals, enginyeries d’eficiència energètica i tractament de 
residus, reequilibri territorial, microgeneració energètica, au-
toproducció, emmagatzematge, noves iniciatives industrials, in-
novació... 

► Crear un observatori, promogut pel món institucional, que faci 
un seguiment anual dels avenços en matèria energètica i sobre 
la implantació de les energies renovables a Catalunya.

► Crear de manera immediata l’Agència Catalana de l’Energia 
que agrupi, en un sol organisme, totes les competències en ma-
tèria d’energia que té la Generalitat. 

► Estudiar la necessitat d’un pla de contingència per a la vida útil 
de les nuclears per assegurar el subministrament elèctric en cas 
d’alentiment del desplegament de les renovables.

► Exigir a l’Estat el traspàs de la gestió de les xarxes elèctriques, 
ja pagades amb escreix, i la gestió de tota l’energia renovable 
que es generi a Catalunya independentment de la potència (MW) 
i la tecnologia.

4. COHESIÓ TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT

4.1. Món Rural

Context

Catalunya pateix una descompensació demogràfica força ac-
centuada. La majoria de persones del país viuen en grans ciutats 
o en la seva àrea metropolitana, cal encarar un nou repte demo-
gràfic que ho corregeixi. El debat a l’entorn del món rural concer-
neix tot el país, perquè és qui subministra els principals aliments 
que consumim, cuida l’entorn paisatgístic, cultiva les terres per-
què siguin menys propenses a patir desastres mediambientals i 
té cura de l’entorn perquè tothom pugui gaudir-ne. Cal adoptar 
polítiques i actituds valentes: el canvi climàtic, l’autonomia ener-
gètica i la sobirania alimentària ens posen davant del mirall i ens 
obliguen a replantejar-nos.

Objectius

► Establir un Pacte Nacional Rural-Urbà, que ens permeti treballar 
de manera transversal en tots els àmbits, educatiu, sanitari, social, 
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ambiental, digital, cultural i territorial per superar la dualitat món 
rural/món urbà. 

► Afrontar els reptes globals a partir del municipalisme per 
plantejar polítiques amb una visió compartida que cohesioni el país 
i contribueixi a la implantació dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) definits a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

► Definir un finançament específic ajustat a les mancances i 
realitats del món rural i, alhora, ajustar la legislació i impulsar una 
simplificació administrativa.

► Desenvolupar programes que posin solució a la doble 
desigualitat, de gènere i territorial, que pateix la dona al món rural.

Accions

► Situar l’Estatut del Món Rural com a eina que ha de garantir 
una acció transversal, des de tots els departaments del govern, 
per assolir un equilibri territorial real i activar el  l’arrelament 
territorial, contribuint també d’aquesta manera a la lluita contra 
el canvi climàtic.

► Crear un òrgan que vetlli pel desplegament i l’aplicació de 
l’Estatut del Món Rural de manera transversal des de tots els 
àmbits del govern i faci un seguiment de la planificació, gestió, 
execució i avaluació.

► Fer que tota la legislació tingui en compte una visió rural, de 
manera que totes les decisions polítiques puguin ser aplicades 
als micropobles.

► Demanar a les conselleries del govern, les cambres de comerç, 
entitats municipalistes, vegueries i comarques que considerin el 
món rural en els seus projectes, convocatòries i subvencions per 
ajudar financerament les petites poblacions.

► Treballar per la rehabilitació dels habitatges buits i dedicar-los a 
habitatge jove per tal d’incentivar l’arrelament territorial. Facilitar 
la construcció d’habitatge nou destinat a persones arrelades al 
territori, especialment en aquells municipis de menys de 5.000 
habitants.

► Assolir la plena connectivitat digital a tot el territori perquè noves 
empreses s’hi puguin instal·lar per generar noves oportunitats i 
llocs de treball. Finalitzar el desplegament de la fibra òptica de 
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molt alta capacitat a tots els municipis de més de 50 habitants.

► Desenvolupar polítiques públiques basades en la digitalització 
que facilitin la gestió dels municipis petits.

► Reduir la burocràcia administrativa per evitar que el poc 
personal de què disposen aquests municipis petits dediqui més 
del 80% del seu temps a tasques burocràtiques en lloc de servir 
els ciutadans com passa actualment.

► Estudiar vies alternatives perquè aquests municipis petits 
disposin de tot tipus de serveis, com ara accés a caixers 
automàtics.

► Assolir un compromís del govern per aconseguir anualment els 
recursos econòmics públics pressupostaris per poder finançar 
els diversos projectes que faran possible revertir la desigualtat 
d’oportunitats que pateixen les poblacions del món rural.

► Consolidar els parcs naturals com a eines de protecció del 
patrimoni natural. Donar dotacions proporcionades al paper que 
desenvolupen en favor del paisatge i la població rural.

4.2. Primer Sector

Context

A la societat catalana hi ha debats candents, que afecten el 
sector primari, com la pressió mediàtica contra les explotacions 
ramaderes, la problemàtica sobre les condicions dels temporers, 
el repte de la sobirania alimentària o la transició energètica.

Objectius

► Augmentar el pressupost destinat al sector per garantir el 
relleu generacional.

► Aconseguir una PAC amb un pla estratègic català adaptat a 
la situació a Catalunya, amb el finançament escaient segons les 
necessitats del territori i amb una planificació d’acord amb els 
objectius generals del país vetllant perquè s’acompleixi d’acord 
amb l’agenda rural. 

► Aconseguir l’equilibri de la cadena alimentària, amb la 
transparència necessària per tal que els marges de totes les baules 
els permetin desenvolupar la seva activitat dins els estàndards 
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de qualitat exigits pels consumidors i la normativa, mantenint una 
retribució justa, especialment, en la primera baula de la cadena.

► Estructurar un pla integral per a la gestió eficaç de les poblacions 
de fauna silvestre i la prevenció de danys, sempre donant prioritat 
als mitjans ètics de control. 

► Fer compatibles la sobirania alimentària i l’autosuficiència 
energètica. 

► Aprofundir en la investigació agrària i la transferència 
tecnològica i fer-ne divulgació.

► Esmorteir les conseqüències dels efectes del canvi climàtic 
amb un pla de millora de les assegurances per al sector primari.

► Proposar un debat sobre el model d’ajudes que rep el sector a 
Catalunya, amb l’objectiu de garantir el relleu generacional i l’ús 
eficient dels recursos públics.

Accions

► Desenvolupar la Llei d’espais agraris i impulsar el pla d’espais 
agraris protegits i productius.

► Reclamar i aconseguir que la PAC sigui gestionada per 
Catalunya.

► Promoure Catalunya i Barcelona com a referents mundials de 
l’alimentació.

► Crear l’Institut Català de l’Oli.

► Modernitzar els regadius actuals i acabar el desplegament 
dels nous regadius, compatibles amb la protecció del paisatge, 
la fauna i la flora.

► Desenvolupar 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 la millora del sòl agrari, etc.

► Desenvolupar un pla d’intercooperació i augmentar la 
professionalització de les cooperatives agràries.

► Crear un sistema de mutualització de risc agrari basat en una 
assegurança integral de les explotacions agràries i les seves 
activitats complementàries.
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► Treballar per la implantació de l’Estratègia Marítima de 
Catalunya 2030.

► Optar per l’adopció de sistemes en el control de la natalitat, en el 
control de les poblacions d’animals silvestres, i especialment en el 
cas del senglar en zones urbanes i periurbanes, compatibilitzant-
les amb accions concretes en la prevenció de danys a conreus en 
terrenys rurals.

► Gestionar les masses forestals per evitar els incendis i aprofitar-
les per produir energia renovable i com a element sostenible en 
la construcció.

► Fer difusió per posar en valor el primer sector.

► Impulsar la silvopastura com una activitat per a la gestió 
sostenible del territori, especialment de les masses forestals i la 
prevenció d’incendis.

► Potenciar la valorització energètica dels residus agroalimentaris. 
Promoure la cooperació entre explotacions per dimensió mínima 
viable de plantes de valorització. I promoure allà on sigui possible 
la injecció a xarxa de biometà.

► Pla per recuperar terres de cultiu mitjançant bancs de terres 
gestionats amb col·laboració publicoprivada.

► Optar amb fermesa per la gestió eficient i respectuosa amb 
els animals de totes les explotacions ramaderes del país, com 
també garantir totes les mesures necessàries per a la dignificació 
de l’animal en el moment del seu sacrifici per tendir al zero dolor.

4.3. Territori i Medi Ambient

Territori

Context

La gestió del territori de forma ordenada i responsable farà que 
el país sigui ric en diversitat, en igualtat d’oportunitats i capaç 
d’adaptar-se a les realitats futures. Així, seran fonamentals tant 
les realitats metropolitanes, les ciutats grans i mitjanes, com els 
pobles i els micropobles. Un dels principals problemes al qual 
s’enfronta Catalunya és el despoblament de les àrees rurals, 
en constant degoteig des dels inicis de la Revolució Industrial. 
L’èxode rural s’emmarca en la falta de perspectives laborals de 
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moltes comarques enfront de les oportunitats existents a les grans 
capitals del país i de la manca d’infraestructures que connectin 
els pobles amb les ciutats de referència de cada comarca.

Objectius

► Facilitar l’arribada de població a les zones amb risc de 
despoblament i garantir una bona connectivitat digital i física 
arreu del territori perquè la població no es vegi obligada a residir 
a les principals àrees urbanes per motius laborals. 

► Reforçar les ciutats mitjanes i les capitals de comarca, que 
actuen com a àrea d’influència dels pobles fins a 50 km a la 
rodona, per avançar cap a una Catalunya policèntrica. 

► Desenvolupar un pla de mobilitat global, incorporant totes 
les alternatives i solucions per aconseguir una mobilitat més 
sostenible de persones i mercaderies per via del ferrocarril i la 
carretera.

► Cal que la planificació, l’execució i la gestió de totes les 
infraestructures de mobilitat tingui una clara vocació de 
descarbonitzar i que potenciï les comunicacions en xarxa de tot 
el territori, assegurant que inclou totes les capitals de comarca.

Accions

► En la xarxa de carreteres, eliminar i reposar aquells trams que pel 
seu traçat s’han convertit en punts de concentració d’accidents.

► Optar per l’establiment de punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics, per garantir que es pugui recórrer tot el territori català 
amb vehicle elèctric amb tres punts de recàrrega per cada mil 
habitants.

► Implantar l’eurovinyeta. Avançar en el rescat dels peatges 
existents a Catalunya, inclosos els peatges a l’ombra.

► Incorporar noves tecnologies de trànsit a la xarxa bàsica 
d’alta capacitat que permetin una gestió eficient i segura de la 
congestió viària en els horaris d’alta demanda. 

► Introduir trens plataforma a través del Corredor Mediterrani 
per a la càrrega de camions, per tal que el trajecte pel territori 
català no es faci per les infraestructures viàries.
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► Desplegar el sistema quilomètric tarifari TMobilitat.

► Obtenir el traspàs de la infraestructura i gestionar amb 
operadors ferroviaris propis la xarxa ferroviària convencional, ara 
saturada pel manteniment deficient i la manca d’inversions de 
l’administrador estatal de la infraestructura.

► Dissenyar i executar una xarxa viària i ferroviària que connecti 
les principals ciutats i capitals de comarca, sense passar 
necessàriament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

► Adaptar la infraestructura portuària al creixement econòmic 
mundial i el creixement del tràfic de mercaderies per via marítima 
de manera que els ports de Barcelona i Tarragona es converteixin 
en hubs marítims del sud d’Europa. 

► Aconseguir la descentralització de la gestió dels aeroports, 
amb una clara vocació internacional i intercontinental, per donar 
un servei públic de qualitat, per donar cabuda a la participació de 
les institucions públiques i el sector privat del territori.

► Garantir la bona interconnexió entre els quatre aeroports, per 
tal que Girona/Costa Brava, Reus, Alguaire i la Seu d’Urgell siguin 
atractius per a les companyies aèries i l’Aeroport del Prat pugui 
augmentar la capacitat amb vols intercontinentals i de connexió.

► Millorar la connexió entre ports, aeroports i el conjunt de les 
infraestructures de mobilitat per guanyar eficàcia i sostenibilitat 
en el transport de persones i de mercaderies.

► Limitar la proximitat de zones boscoses a zones habitades, fent 
una gestió forestal eficient i aprofitant els recursos forestals.

Medi Ambient

Context

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle són les causants 
de l’augment de la temperatura global, a causa del qual el clima 
de la Terra està canviant i s’estan produint episodis meteorològics 
molt més severs en zones amb climes més suaus, com és l’exemple 
de Catalunya. Aquestes emissions són produïdes principalment 
pel transport i la producció d’energia, com també el tractament 
de residus, la indústria i l’agricultura, en menor mesura. Catalunya 
emet anualment uns 45 milions de tones de CO2 equivalent.
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Objectius

► D’acord amb el que estableix la Comissió Europea, el 2030 
s’han d’haver reduït les emissions de GEI un 55% respecte del 
1990, que equival a emetre un màxim de 17 milions de tones de 
CO2. A més a més, Catalunya ha de ser climàticament neutra l’any 
2050.

► Cal plantejar tota la fiscalitat del país en termes ambientals i 
finalistes.

Accions

► Els vehicles de combustió que tinguin una taxa d’emissió de 
més de 90 grams de CO2 per quilòmetre recorregut han de 
pagar una taxa anual progressiva que gravi aquestes emissions. 
Addicionalment, aquest impost s’ha de poder estendre a més 
mitjans de transport contaminants, com l’aeri i el marítim.

► Establir mesures per incentivar l’ús de vehicles de zero 
emissions (elèctric), tant en el moment de la compra com per 
zones d’aparcament preferents a les ciutats, i establir una xarxa 
completa a tot el país de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 
Exigir a l’Estat espanyol que es destinin fons per a poder aplicar 
aquesta mesura que ja es fa en altres països de la UE.

► Les Zones de Baixes Emissions s’han d’estendre més enllà de 
Barcelona, i els vehicles que no disposin d’etiqueta ambiental 
no han d’estar permesos a les ciutats de més de cinquanta mil 
habitants. Crear un grup d’estudi intersectorial per implantar 
el peatge de congestió, les zones de baixes emissions i més 
alternatives.

► Millorar el transport públic de Catalunya en aquelles àrees on 
és deficient per afavorir-ne l’ús. Reclamar a l’Estat espanyol que 
compleixi amb les inversions ja acordades i no executades.

► Gestió de l’aigua. Atesa la probable escassetat de l’aigua en un 
futur proper, buscar noves fórmules d’obtenció d’aigua potable 
que generin el mínim impacte mediambiental i optimitzar de 
forma efectiva el consum en el sector agrícola i industrial, i 
promoure’n la circularitat. 

► Residus. Agilitzar la tramitació i aprovació de la Llei de residus 
de Catalunya, per aconseguir que els recursos es mantinguin a 
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l’economia el temps més gran possible i es redueixi al mínim la 
generació de residus, optant per una economia circular en què 
prevalgui la reducció, la reutilització i el reciclatge. 

► Reduir severament els plàstics d’un sol ús, i gravar totes 
aquelles empreses que en facin un ús inadequat. De forma 
complementària, efectuar rebaixes fiscals a les empreses que 
tinguin residu zero en la seva cadena de valor.

► Implantar als municipis de baixa densitat el sistema de recollida 
selectiva porta a porta i, als altres, el sistema de dipòsit, devolució 
i retorn, amb el desplegament de contenidors intel·ligents que 
premiïn les persones que més reciclin, per incrementar la taxa de 
separació de residus del 40% actual al 60%, com a mínim en deu 
anys.

5. GARANTIA DELS DRETS HUMANS

5.1. Feminismes

Context

Tenint en compte els embats que pateixen actualment els drets 
humans, i especialment els drets de les dones, el feminisme és 
present, però sobretot és futur; és protecció de drets i deures 
universals; és correcció de discriminacions històriques; és edu-
cació i es interseccionalitat, que garanteix les diversitats de les 
dones. L’ascens de moviments ultraconservadors o de l’extrema 
dreta a escala nacional, però també europea i internacional, que 
nega la violència masclista, incrementa les desigualtats estruc-
turals i històriques. La bretxa salarial, el sostre de vidre, la minsa 
presència de dones en llocs directius i amb poder de decisió, el 
tractament de la imatge de les dones als mitjans i la xacra de la 
violència masclista continuen sent un problema a la nostra soci-
etat. Cal treballar per la igualtat de gènere efectiva entre dones i 
homes, i trencar rols de gènere que perpetuen models tòxics de 
relacions.

Objectius

► És necessari que l’apoderament de les dones i l’autonomia 
econòmica vagi acompanyada de l’equiparació salarial en tots 
els espais públics i privats, i fomentar la presència de dones en 
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tots els elements de la cadena de valor i donar visibilitat a refe-
rents femenines. 

► Cal continuar incidint en la participació paritària en tots els 
àmbits de la societat i en especial amb la incorporació de clàu-
sules de gènere per a la contractació pública, per a la presència 
de dones als òrgans de direcció en el sector privat i la paritat en 
les llistes electorals.

► Avançar cap a un Pla Nacional per a l’erradicació de la violèn-
cia masclista, en totes les tipologies i àmbits, i reforçar la xarxa 
d’atenció i recuperació integral a tot el territori, la promoció de 
campanyes específiques de sensibilització i fer efectiva la llei 
catalana per a l’erradicació de la violència masclista.

Accions

► Atacar l’arrel del problema que impedeix la paritat i promoure 
l’accés a oportunitats laborals que no releguin la dona a sectors 
feminitzats que sovint es caracteritzen per sous més baixos i pit-
jors condicions. 

► Donar resposta a les desigualtats que afecten la vida de les 
dones que carreguen amb la responsabilitat de la cura física, 
emocional i social dels familiars i que a causa d’això poden esde-
venir més vulnerables i patir precarietat i manca d’oportunitats. 
Cal promoure accions socials per a una veritable corresponsabi-
litat que no allunyi les dones del món laboral i professional.

► Desenvolupar un pla que lluiti contra l’actual feminització de 
la pobresa, i vetllar per l’accés a la renda garantida a la ciutadania 
i exigir a l’Estat espanyol l’aplicació de l’IVA súper reduït als pro-
ductes d’higiene íntima femenina i l’eliminació de la taxa rosa.

► Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista i la superació dels 
estereotips de gènere en les institucions, organitzacions, mitjans 
de comunicació i plataformes digitals.

► Garantir la llibertat sexual i reproductiva incorporant l’educa-
ció afectivosexual en totes les etapes educatives com a eina de-
terminant 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, a tot 
el territori.
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► Incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques que 
es desenvolupin i als programes de prevenció de les malalties de 
transmissió sexual.

► Garantir el dret a l’avortament a tot el país, tant farmacològic 
com quirúrgic, sense consentiment exprés dels tutors legals a 
partir dels 16 anys.

► Impulsar debats dins el partit que ofereixin solucions sobre 
qüestions com la prostitució, la gestació subrogada, les diferents 
formes de violència masclista, i altres aspectes relacionats amb 
les llibertats personals des de la perspectiva de gènere, amb es-
pecial atenció a la dona LBT.

► Oferir programes especials d’inserció laboral a les dones, si-
guin cis o trans*, que exerceixen la prostitució de forma involun-
tària i en l’economia submergida. 

► Incidir en l’aplicació de polítiques feministes en l’àmbit rural, 
que posin de manifest la importància històrica que les dones han 
tingut al camp. Assegurar-se que totes les polítiques actives en 
feminisme i millores legislatives d’aquest camp tinguin continuï-
tat i resultats a tots els municipis.

5.2. LGTBIQ+

Context

Per això, ens proposem treballar per atendre les realitats del món 
LGTBI+ impulsant sempre el contacte i la coordinació entre el 
col·lectiu, el partit i els nostres representants a les diferents ad-
ministracions. 

La tasca ingent dels darrers anys de la societat civil, els partits i 
organitzacions ha esdevingut clau per a l’aprovació del marc le-
gislatiu actual recollit a la Llei 11/2014 o la Llei 19/2020. Alhora, per 
continuar garantint l’exercici dels drets de les persones LGTBI+ i 
la necessitat de nous marcs legals actualitzats que parteixin d’un 
règim sancionador específic o de la modificació de la Llei 11/2014 
amb la inclusió de l’autodeterminació sexual i de gènere de for-
ma efectiva en tota la legislació. 

Aquests nous marcs legals, com també totes les accions exe-
cutives que s’implantin, han d’atendre les conseqüències que 
la LGTBI-fòbia té sobre el dia a dia de les persones LGTBI+ com 
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l’augment del risc de patir problemes de salut, la dificultat en la 
recerca de feina o l’accés a l’habitatge.

Objectius

► Que tots els catalans i catalanes puguin viure en llibertat el gè-
nere, el sexe i la sexualitat durant totes les etapes vitals, i dester-
rar la idea de “sortir de l’armari” com a necessitat dels integrants 
del col·lectiu i l’opció de “tornar a l’armari” com una possible rea-
litat. En aquest sentit, cal prestar especial atenció a:

• Les escoles, instituts, universitats, centres d’oci i centres   
culturals.

• El reconeixement de l’heterogeneïtat de les famílies. 

• El procés d’envelliment i la vellesa de les persones LGTBI+.

• La realitat trans*.

• El dret de l’autodeterminació de gènere.

• La intersexualitat.

► Fer de Catalunya un punt de referència en la lluita contra l’ex-
pansió del VIH, i que sigui un estat amb 0 infeccions. Eliminar els 
estigmes contra la població afectada i garantir una atenció plena 
i de qualitat de les persones seropositives. 

► Que Catalunya esdevingui una terra d’acollida per a totes les 
persones migrades que fugen de situacions de vulnerabilitat i 
discriminació pel sol fet de formar part del col·lectiu LGTBI+.

► Que a Catalunya la LGTBI-fòbia i la seva deriva violenta deixin 
de ser una realitat per sempre.

Accions

► Abordar les polítiques de diversitat d’orientació sexual, de 
sexe i d’identitat de gènere amb una mirada transversal, tot mi-
llorant la xarxa SAI (Servei d’Atenció Integral LGTBI+), el seu des-
plegament a tot el territori i el seu ús per la ciutadania.

► Garantir una assistència sanitària de qualitat que tingui en con-
sideració la realitat de les persones trans*, ampliant els serveis 
de la xarxa de Trànsit del Servei Català de la Salut, millorant-ne la 
implantació al territori i facilitant a les persones trans*, més cas-
tigades per la societat, a accedir al seu ús.



64

PONÈNCIA · Sectorial

► Amb l’objectiu de reduir la incidència del VIH, complir com a 
país amb l’estratègia 95-95-95 (que el 95% de les persones que vi-
uen amb el VIH coneguin el seu estat serològic, que el 95% de les 
que el coneixen tinguin accés al tractament, i que el 95% de les 
persones que el segueixin aconsegueixin reduir la càrrega viral) 
el 2050, garantir l’accés a tothom qui ho vulgui a la profilaxi pree-
xposició, coneguda com a PrEP (sistema d’un immens potencial 
preventiu d’acord amb l’evidència científica), a tot el territori a 
través del Sistema Català de Salut, i garantir l’assessorament per-
sonalitzat del personal mèdic especialitzat i col·laborar amb les 
entitats socials que ja lluiten diàriament contra l’epidèmia del VIH.

► Promoure l’educació en la diversitat des de totes les etapes 
educatives, crear plans de formació per al personal docent i edu-
cadors de lleure, dinamitzar el pla Coeduca i cooperar amb el 
Consell Nacional de la Joventut tot amb l’objectiu d’evitar la dis-
criminació, situacions de bullying i les agressions LGTBI-fòbiques.

► Impulsar un pla director de formació adreçat als professio-
nals de les administracions públiques per garantir els drets de 
les persones LGTBI+ i especialment amb una atenció inclusiva i 
no discriminatòria en tots els àmbits, també pel que fa a la docu-
mentació de les administracions públiques per al respecte del 
gènere i de totes les persones trans*.

► Atendre la realitat LGBTQI+ a la xarxa de residències de gent 
gran de Catalunya amb la formació específica del personal so-
ciosanitari per protegir les persones grans de discriminacions i 
garantir-ne els drets.

► Crear un pla d’actuació adreçat a les persones migrades per 
motius de discriminació LGTBI-fòbica que respecti la integritat 
de la persona i garanteixi tots els seus drets sexuals i de gènere.

► Crear un pla d’emergència habitacional i laboral per a la gent 
trans* que proposi una solució temporal als problemes d’aquest 
col·lectiu en aquests camps mentre s’impulsa i desenvolupa un 
Pla d’ocupació per a les persones trans* i s’incorpora la proble-
màtica habitacional trans* als plans municipals.

► Desplegar el Model de Salut Trans* a tot el territori, tal com 
estableix el mateix model.

► Protegir de discriminacions les persones grans LGTBI+ i garan-
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tir-ne els drets al conjunt de serveis públics de la Generalitat de 
Catalunya dirigits a gent de la tercera edat (xarxa de residències 
de gent gran, casals d’avis, CAP…) amb la formació específica del 
personal sociosanitari tant del servei públic com dels serveis pri-
vats.

► Les polítiques i millores legislatives en l’àmbit LGTBI han de 
tenir resultats en tots els municipis del país. Per això cal que hi 
hagi un seguiment exhaustiu de la seva aplicació, i acompanya-
ment a les persones, especialment en àmbits en què hi manca la 
visibilització, com poden ser algunes poblacions del món rural.


