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POLÍTICA ECONÒMICA , INDUSTRIAL I FINANCERA
UN PAÍS COMPETITIU DE PROSPERITAT COMPARTIDA
El nou país ha de treballar per fer possible la llibertat dels seus ciutadans en la seva dimensió
econòmica, aconseguint l’absència de dominació de qualsevol tipus, en especial de les grans
corporacions i poders econòmics. Només un país pròsper, constrüit sobre una forta base industrial i
innovadora i amb unes institucions eficients i independents dels poders econòmics, pot garantir que
el creixement sigui compartit i s’avanci cap a una societat sense fortes desigualtats i basada en la
llibertat i responsabilitat personal.

MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3/5 pilars en que se sustenta el nou model XXX del nou país?
Política fiscal, eficient i predistributiva
Finances al servei de la prosperitat
Mercats regulats i política de competència al servei de l’interès general
Estat emprenedor
Pilar 1: Una fiscalitat justa i eficient, que garanteixi l’Estat del Benestar, la funció redistributiva i
fomenti la competitivitat i prosperitat compartides
Descripció:
Catalunya necessita dotar-se d’un marc fiscal més simplificat, eficient i adaptat a les realitats
econòmiques de la globalització. En l`àmbit de la política d’ingressos cal tractar de manera molt
més favorable fiscalment les rendes del treball, gravar el capital especulatiu, incentivar fiscalment la
R+D+i, la reinversió productiva i penalitzar el frau fiscal. En les polítques de despesa, apostem per
un estat socialment inversor i predistribuïdor que crei noves condicions de mercat més equitatives.
Mesures (el com):
• Simplificació de tota l’estructura impositiva, fusionant diferents impostos actualment existents
però que recapten diferents nivells administratius. Ex: fusió de l’IBI amb l’Impost de Patrimoni,
fusió de l’Impost de Societats amb l’Impost d’Activitats Econòmiques, etc. garantint una
distribució adequada dels ingressos tributaris entre les diferents administracions (el govern de la
República i les administracions locals).
• Reducció dels impostos sobre la renda provinents del treball, especialment en els trams més
baixos, incentivar fiscalment el lloguer, simplificar les deduccions actualment existents i adaptar
trams de declaració per a autònoms i ingressos complementaris amb fiscalitat més amable.
•
Harmonitzar l’impost de societats en l’àmbit europeu per evitar el dumping fiscal. Suprimir
els tractaments fiscals favorables a determinades societats financeres (ex: SICAV) i creació d’un
impost a la banca. Crear un codi impositiu ambiental per afavorir conductes ecològicament més
responsables, simplificant i unificant els diferents impostos ambientals existents, tot
incrementant la fiscalitat a l’energia nuclear. Establir i ampliar deduccions per a la reinversió
productiva de beneficis empresarials.
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1. Tipus reduïts d’IVA i impostos indirectes sobre els productes de consum habitual per a la
subsistència de les famílies, i tipus més elevats per als productes de luxe.
• Creació d’una tarifa plana impositiva i de cotitzacions socials als emprenedors i autònoms.
• Persecució del frau fiscal i l’elusió fiscal, especialment la realitzada a través de l’enginyeria
fiscal. Apostar per un model d’administració tributària basat en el compliment tributari de tots els
agents econòmics, no només d’aquells que declaren.

Pilar 2: Rescatar les finances de l’especulació i posar-les al servei de la prosperitat, de
l’economia productiva, els drets dels consumidors i evitar l’exclusió financera
Descripció:
Ens cal un sistema financer que compleixi la seva funció de canalització de l’estalvi cap al crèdit i la
inversió a l’economia productiva, eviti posicions de domini en el mercat de qualsevol entitat, i
diversifiqui els canals del crèdit i la inversió, incrementant la protecció dels consumidors en l’àmbit
financer.
Mesures:
• Actuació en l’àmbit de la competència bancària mitjançant la legislació d’entitats de crèdit per
evitar posicions de domini, facilitant la diversificació dels tipus d’entitats financeres (facilitant la
incorporació al mercat de cooperatives de crèdit, caixes populars, banca pública al costat de la
banca existent actualment) tot garantint la solvència del conjunt del sistema i protecció dels
consumidors.
• Separació de la banca comercial minorista (destinada a l’estalvi i al crèdit de les famílies) de la
banca d’inversió (destinada a la inversió en productes de mercats cotitzats).
• Creació d’una banca pública que aporti més competència al sector i garanteixi el finançament al
sector productiu, centrat en les petites i mitjanes empreses i en la col·laboració per a la inversió
de grans projectes estratègics (infraestructures, recerca, etc.).
• Millora de la regulació i foment de les finances alternatives realitzades a través de les
plataformes digitals, com el crowlending i el crowdfunding, garantint la protecció dels
consumidors.
• Aprovació d’un Estatut de l’Inversor que protegeixi els inversors minoristes i apliqui la normativa
europea de protecció dels consumidors en l’àmbit financer (directives MIFID).
• Millora de l’organització i normativa dels mercats de capitals, amb un organisme supervisor dels
mercats de valors, en el marc del mercat únic de capitals en procés de creació a la UE amb un
marc comunitari de protecció dels consumidors.

Pilar 3:
Uns mercats regulats (energia, telecomunicacions, etc.) i una política de
competència al servei de l’interès general
Descripció:
Per a la millora de la competitivitat i l’assoliment d’un marc de prosperitat compartida que reduexi
les desigualtats i crei condicions de mercat favorables a la predistribució, és imprescindible una
millora dels mercats regulars (energia, telecomunicacions, audiovisual, transports), tant en els
mecanismes de fixació de preus, la rebaixa de les barreres d’entrada i la protecció dels
consumidors. Alhora, cal una política de competència que eviti l’abús de posicions de domini, i
incorpori criteris de responsabilitat social i ambiental en l’àmbit de la competència.
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Mesures:
• Política procompetitiva i d’integració en l’espai europeu en els mercats regulats, especialment en
l’energia i les telecomunicacions, impedint la creació d’oligopolis. Una nova llei de l’energia que
abarateixi els costos d’entrada, fomenti l’autogeneració i determini un mecanisme transparent de
fixació de preus. Revocació de la reforma elèctrica espanyola.
• Garantia de la independència, transparència i retiment de comptes dels organismes reguladors,
creant organismes o seccions independents per cadascun dels mercats (energia,
telecomunicacions, audiovisual, transports).
• Incorporar la política de competència en el mercat lliure elements com la responsabilitat social i
ambiental per a la determinació de la competència deslleial, i evitar exante posicions que puguin
comportar un alt risc d’abús de domini el mercat.
Pilar 4: Un estat emprenedor amb un protagonisme actiu en l’economia, que fomenti els
nous sectors productius, inverteixi en innovació
Descripció:
La República Catalana ha de ser un estat emprenedor que reforci la base del coneixement, el
finançament empresarial, l’R+D+i empresarial, la transferència de coneixement al mercat, tot
assumint riscos però també participant dels beneficis que comporten les innovacions exitoses
creades amb suport i capital públic.
Mesures:
• Creació d’un Fons Nacional per a la Innovació, vinculat a la nova banca pública sorgida a partir
de l’Institut Català de Finances, que aposti pels nous jaciments d’ocupació i d’innovació
tecnològica, que actui com a capital-risc i capital-llavor públic, establint un sistema de
diversificació del risc i de remuneració dels riscos assolits.
• Aposta pressupostària per la inversió pública en infraestructures de foment de la competitivitat
tant de transport (Corredor Mediterrani), com de dades (extensió de l’alta velocitat d’internet al
territori), com d’energia (foment de l’autoproducció d’energia).
• Establiment de beneficis fiscals a la inversió de beneficis i a la transferència de tecnologia, així
com a l’augment de la dimensió de les petites i mitjanes empreses per a impulsar pools
d’innovació en l’àmbit privat.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Pilar 1: Garantia de les finances públiques en el procés de transició
Mesures:
• Desplegament de l’Administració Tributària de Catalunya des del minut zero de la
independència per a garantir la capacitat de recapactació, gestió i liquidació de tots els impostos
suportats a Catalunya, i establiment dels règims provisionals en l’àmbit tributari. Establiment del
Cadastre de Catalunya per al suport als ens locals.
• Acord amb les institucions comunitàries (BCE, Comissió Europea) i internacionals (FMI, Banc
Mundial), per a l’establiment d’un marc provisional fins a la plena integració en el sistema
institucional global.
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•

Establiment de mesures per a l’obtenció de liquiditat (crèdit-pont, emissió als mercats, etc.) per
als primers mesos de l’estat independent fins haver completat el primer exercici fiscal complet
sota la Hisenda Catalana.

Pilar 2: Establiment dels règims provisionals en l`àmbit financer i monetari
Mesures:
• Aprovació de les lleis de transició en l’àmbit dels mercats financers i política monetària,
garantint un escenari de continuïtat dins l’euro i l’eurozona fins a la consolidació del nou estat.
• Creació de la institució de política monetària i supervisió bancària (banc central) i del règim
provisional de relació amb el Banc Central Europeu i l’Eurosistema.
• Creació de la institució de supervisió del mercat de valors i del règim provisional de relació amb
les institucions comunitàries i les institucions dels mercats de capitals del nostre entorn
econòmic.
1. Establiment de la institució d’anàlisi macroeconòmic de la República Catalana que ha
d’assessorar i atorgar informació a les institucions, i conversió de l’IdesCat en l’organisme de
referència estadístic del nou estat.

Pilar 3: Negociació dels actius i passius amb l’Estat espanyol

Mesures:
• Inici de la negociació dels actius i passius amb l’estat espanyol, amb l’elaboració de l’inventari
de béns, drets i deutes de cadascuna de les parts.
• Establiment de canals formals d’interlocució amb els creditors de l’estat espanyol i de la
Generalitat de Catalunya per a la supervisió i informació del procediment de negociació.
• Adhesió als criteris de la Convenció de Viena sobre successió d’estats en matèria de béns,
arxius i deutes dels estats, de 1983, com a marc per als criteris de la negociació.
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AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
TÍTOL
Quin és el nou model agrari pel nou país? (què volem ser)
A la República Catalana el sector agrari ha de ser competitiu i sostenible. Competitiu perquè
compleixi les funcions de producció d’aliments segurs, de qualitat i orientat al que demana el mercat,
i sostenible, tant des del punt de vista del medi com des del punt de vista la viabilitat econòmica.
Tota la planificació agroalimentària es regirà d'acord amb les directius del PENSAA (Pla Estratègic
Nacional de Suport a l’Agricultura i l’Alimentació, que serà aprovat com a Pla Interdepartamental dins
dels primers sis mesos de legislatura desprès de la seva discussió amb el sector.

MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3/5 pilars en que se sustenta el model agrari del nou país?
1.
2.
3.
4.
5.

La qualitat
La seguretat alimentària
La competitivitat
La sostenibilitat de les produccions
La investigació, la recerca i la transferència tecnològica.

Pilar 1: La qualitat dels productes és la base del futur del sector agrari
Descripció:
La qualitat de les produccions agràries és la base del sector agrari, ja que a partir d’aquesta es
consoliden mercats i consumidors. Assegurant la qualitat és més fàcil complir els requisits, cada
vegada més exigents, que demanen els consumidors, del mercat interior i exterior.
Mesures:
Cultivant varietats modernes adaptades al territori i al mercat
Afavorir la producció ramadera adaptada a l’entorn i al mercat.
Aplicant bones pràctiques agràries i de pesca.
Assegurant un bon maneig i manipulació en la transformació dels productes agraris.

Pilar 2: La seguretat alimentària com a base de la confiança del consumidor
Descripció:
La seguretat alimentària entesa com a garantia dels productes agroalimentaris, és una altra de les
bases del futur sector, i es basa en l’aplicació de pràctiques agràries i tècniques de producció que
assegurin l’obtenció de productes agroalimentaris segurs per la salut dels consumidors.
Mesures:
Aplicació de tècniques de producció adequades.
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Exigint als països tercers el compliment de la normativa comunitària.
Vetllar pel degut compliment de la normativa sanitària vigent.

Pilar 3: La competitivitat del sector és la millor assegurança pel futur
Descripció:
La competitivitat del sector, a partir de produccions orientades a les exigències del mercat i basades
en varietats rendibles i adaptades al medi, juntament amb una bona regulació de les relacions entre
els actors de la cadena alimentària, és una assegurança per mantenir la competitivitat del sector,
tant pel mercat interior com pel mercat d’exportació,
Mesures:
Cultivar varietats orientades al que demana el consumidor.
Incentivar la inversió per dimensionar i modernitzar tant dels processos productius com dels
processos de transformació i comercialització per assegurar-ne la qualitat, seguretat i la
competitivitat .
Disposar de les estructures d’Estat adequades per la promoció i internacionalització de les
produccions agroalimentaries catalanes per consolidar els mercats actuals i per obrir nous
mercats en països d’economies emergents.
Orientar les produccions a les necessitats del mercat i afavorir la creació d’estructures d’economia
d’escala per assegurar la competitivitat de les mateixes.
Regulació de les relacions entre els actors de la cadena alimentària per la distribució més equitativa
dels marges que genera.

Punt nou CARMEL + ANTONI REFLEXIÓ:
Cal fomentar la participació del sector primari en la construcció d'estructures de transformació i co mercialització per tal de millorar la rendibilitat de les seves explotacions i augmentar-ne la competitivitat. Només la participació del primer sector en tota la cadena que porta els aliments de les explota cions a la taula permetrà reduir significativament la vulnerabilitat produïda per l'extrema volatilitat
dels preus en origen.
Simultàniament s'ampliarà la cobertura de les assegurances agràries incorporant-hi el concepte
d'assegurança d'ingressos (o de preus/costos) amb la finalitat de sostreure la determinació dels
preus agraris a les actuacions d'especulació que periòdicament els afecten amb conseqüències ab solutament negatives per les explotacions agroramaderes del pais.
Per tal d’aprofitar tot el valor del producte catalá s’ha de crear les estructures d’estat ( Embaixades,
Consolats, InterProfessionals d’ambit Internacional) adients en un mont global on les nostres produccions son una part de la producción mundial

Pilar 4: La sostenibilitat de les produccions per assegurar la continuïtat del sector en el futur.
Descripció:
La utilització de pràctiques agràries sostenibles que corregeixin i/o evitin la contaminació dels sols i
les aigües és un element imprescindible per assegurar la capacitat productiva del sòl agrari.
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Mesures:
Bona gestió de les dejeccions ramaderes a partir de plans d’adobat realitzats en funció dels conreus
i de les produccions obtingudes.
Modernització dels regadius com a mesura de racionalització dels recursos.
Afavorir la utilització i l’obtenció de varietats de conreus i races de bestiar adaptades a l’entorn.

Pilar 5: Foment de la investigació, la recerca i la transferència tecnològica
Descripció:
Augment de la inversió en investigació i recerca de cara l’obtenció de noves varietats pròpies
(royalties) adaptades a les característiques de Catalunya i per la modernització dels processos
productius i de transformació dels productes agroalimentaris.
Mesures:
Reorientar i potenciar la investigació orientada al benefici del conjunt del país i dels seus ciutadans,
incrementant l’efectivitat i els recursos dels centre de recerca..
Foment de la investigació en la lluita contra plagues i la sanitat vegetal i animal.
Fomentar la investigació en la millora dels processos de transformació i innovació.
Potenciar els acords d’investigació amb altres països de condicions semblants per aprofitar
sinèrgies.

TRANSICIÓ NACIONAL
Pilar 1: Gestionar els Ajuts de la PAC. Ajuts directes (Primer Pilar) i PDR (Segon Pilar).
Els fons de la PAC, en concepte d’ajuts directes, que arriben a Catalunya es situen al voltant dels
300 M€ anuals, pel que la gestió d’aquests fons és molt important, no només pel sector, sinó també
pel país ja que és un finançament que contribueix al manteniment econòmic del sector.
Els fons pel desenvolupament rural es situen en una despesa pública total de 942 M€ pel període
2007-2013 i contribueixen a finançar les mesures establertes al programa. Aquests fons son
importants pel sector ja que a més a més de mesures de suport per les zones més desafavorides,
inclou les mesures de modernització i d’incorporació de joves, que assegura el relleu generacional.
Mesures:
Gestió del pressupost dels ajuts directes i del pressupost de desenvolupament rural
Definició amb criteris catalans dels paràmetres d’aplicació de la PAC.
Distribució dels fons dels ajuts directes i redefinició del pressupost del PDR.

Pilar 2: Millorar el pressupost destinat a la investigació
Millorar el pressupost de la investigació i orientar-la cap al benefici públic del país contribuirà a
mantenir la modernitat i competitivitat del sector per a que segueixi essent, com fins ara, un element
molt important dins l’economia de Catalunya
Mesures:
Reorientar les activitats, el finançament i l’estructura dels centres de recerca.
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Aprofundir en la investigació de noves varietats i noves tècniques de producció, transformació i
comercialització.
Aprofundir en la investigació de l’alimentació ramadera per baixar el nivell de nitrats a les dejeccions
per reduir la contaminació dels sols i les aigües per nitrats.
Augmentar els recursos a la investigació per combatre les plagues i espècies iinvesores.
Pilar 3: Creació de l’Agència Catalana del Regadiu
L’aigua és la base de l’agricultura i és necessari disposar d’una entitat que gestioni el volum d’aigua
necessari per les produccions agràries. A més a més, en un país com el nostre en què el gran
consum d’aigua en l’agricultura es situa a la conca de l’Ebre, compartida amb l’Estat Espanyol, serà
necessari Crear disposar d’una entitat supraestatal, per tractar com es distribueixen els cabals
d’aigua d’aquesta conca.
Mesures:
Programa de modernització del regadiu orientat a la millora de la gestió i l’eficiència
Pactar amb l’Estat Espanyol la distribució dels drets de l’aigua de l’Ebre i els rius de la seva conca.
Considerar l’aigua de reg com a prioritària, no només pel sector, sinó també per l’economia del país.
Convertir la CHE en un ens supraestatal.

Pilar 4: Creació d’un marc de relacions objectives amb els actors de la cadena alimentària
Per assegurar el futur de tots els actors que intervenen en la cadena alimentària, és necessari crear
un marc de relacions objectiu, que permeti que tots ells obtinguin un rendiment per la seva feina que
els permeti una rendibilitat suficient que els asseguri la continuïtat.
Mesures:
Aprofundir en les bones pràctiques comercials en la relació entre actors.
Millorar la informació que rep el consumidor al comprar productes agroalimentaris.
Creació d’un observatori /Agència d’informació al consumidor
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EMPRESA, INDÚSTRIA I SERVEIS
comissió sectorial de Empresa, Indústria i Serveis
TÍTOL
Quin és el nou model català pel nou país? (què volem ser)
País Europeu competitiu i social: un país realment econòmicament sostenible

UN PAÍS CAPDAVENTER EN INNOVACIO, PRODUCTIVAMENT COMPETITU I
SOLIDARI
La república del Nou País te el repte de construir un model empresarial, econòmicament sostenible
que incorpori la innovació fruit de la recerca , competitiu i solidari que permeti corregir les
desigualtats socials

MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3/5 pilars en que se sustenta el nou model català del nou país?
Econòmic Financer que suporti el desenvolupament real de la D+I a l’empresa
Social: Desenvolupament real de l’estat de benestar
Democràtic: Participació de la ciutadania en els temes que marquin la seva qualitat de vida
Igualtat: Real d’oportunitats, meritocràcia independentment del sexe, la raça o la religió.

Pilar 1: Financer que doni el suport econòmic necessari per realitzar la
transferència real del desenvolupament tecnològic i la innovació a
l’empresa pel seu desenvolupament i impacte econòmic
Descripció:
Actualment el nostre país està conformat per un teixit empresarial amb una capacitat de reacció
davant de qualsevol amenaça de mercat enorme (resiliència) però no està preparat per el seu gran
depredador: la manca de polítiques industrials. Ens cal un sistema financer que compleixi la seva
funció de canalització de l’estalvi cap al crèdit i la inversió a l’economia productiva, la innovació, la
recerca el desenvolupament.

Mesures (el com):
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Finançament a risc de projectes empresarials amb un seguiment real d’aquesta inversió (retorn en
beneficis) i una atenció professional a les idees que es presenten.
Creació d’una banca pública que aporti més competència al sector i garanteixi el finançament al
sector productiu, centrat en les petites i mitjanes empreses i en la col·laboració per a la inversió
de grans projectes estratègics (infraestructures, recerca, etc.).
Impuls no només una política de clúster (massa crítica del sector) si no també de tota la
indústria/empresa auxiliar que te aparellada cada clúster
Política fiscal: Incentivar a les empreses per inversió en R+D+I i penalització de la morositat.
Política de seguiment i transparència dels objectius inversors

Pilar 2 Desenvolupament Real de l’Estat de Benestar com a
generador econòmic i de benestar social
Descripció:
L’Estat de benestar no pot ser vist com allò que “comporta una despesa, de la qual a més hi ha
ciutadans que abusen”. Primer perquè no és cert, les societats més avançades en tots els
indicadors: de qualitat de vida, de cohesió, de salut política i de capacitat econòmica. Porten a terme
polítiques pròpies de l’Estat de Benestar i el desenvolupen.

Mesures:
Capacitat de posar el Sector Salut com un dels primers: en quan a despesa per tal d’assegurar la
qualitat de vida de la població i com a sector que esdevingui tractor de l’economia de recerca
i innovació en biomedicina, bioquímica, salut en general. Cal una nova reordenació interna
que eviti el malbaratament de recursos i els concentri en l’atenció al malalt i a l’esperonar a la
R+D+I en aquest camp, fruit dels milers de necessitats que hi ha.
Sector Educatiu:
Continuar aplicant el model d’immersió educativa i lingüística català, reforçant les assignatures en
idiomes i en ciència. Els països que tenen una bona base científica i tècnica acaben més fàcilment
generant riquesa, si la resta de condicionants ho permeten.
Impulsar la Formació Professional Dual d’acord amb les empreses com eix fonamental per la
competitivitat i sortida professional dels joves.
Model propi de cotització: en funció del teu treball, la teva cotització l’aportació o no a l’estat de
benestar s’ha d’assegurar que el cost del servei que es paga de l’estat de benestar, tingui
després un bon retorn en cobertura i qualitat. Per això cal un sistema no complicat però si ben
estructurat que tingui traçabilitat de cada aportació econòmica del treballador (en qualsevol de
les seves modalitats) com després es tradueix en realitat.

Pilar 3: Democratització de la societat com garantia del model
Descripció:
La República Catalana precisa una regeneració democràtica a tots els nivells públics i privats
que sigui garantia del futur per les noves inversions industrials.
Mesures:
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Renovació del sistema de partits: perpètua dinàmiques espanyoles que afavoreixen el bipartidisme.
Llei d’Hond....molt a parlar i a re-formular. Llistes obertes, temàtiques transversals de país i per
tant de ciutadania.
La democràcia és més fàcil aproximar-la als ciutadans des del món local. S’ha de començar per el
nivell més proper al ciutadà d’allò que s’ha de gestionar i per tant prendre decisions. Els
“referèndums” locals sobre qüestions com equipaments, infraestructures haurien de poder
comptar amb un espai que servís per responsabilitzar al ciutadà d’allò que hi ha i com està fet a
la seva ciutat i/o poble.
Els sindicats actuals s’han de re-formular, no es poden seguir estructurant de la manera actual. Si
els partits han de re-dissenyar-se i pensar, els sindicats també.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)

Pilar 1: Independència fiscal
Mesures:
Hisenda Pròpia: recaptació dels propis impostos i nivell assumit de deute per formar part de l’Estat
Espanyol, a nivell europeu i a nivell estatal.
Llei de pensions: els ciutadans han d’estar tranquils i ...no ens enganyem, el diner és al cap i a la fi,
la prioritat dels ciutadans i més en el context en el que ens trobem.
Banca Pròpia: Catalunya ha de tenir el seu “Banc de Catalunya”.

Pilar 2: Legislació i justícia
Mesures:
Constitució Catalana: drets i deures del nou estat, estructura d’aquest, etc...
Legislació laboral: donar seguretat i tranquil·litat a les empreses que es troben a territori català així
com als treballadors.
Negociacions amb la UE: manteniment ni que sigui per un “formula made in catalonia” de la nostra
vinculació. La percepció dels ciutadans de la connexió europea és bàsica, la percepció de la
resta d’estats europeus també i l’empeny de que podem ser a Europa també ho ha de veure
Espanya. (si estem a Europa, més fàcil ens serà pagar la deute que ens deixa l’Estat Espanyol
al no ser-hi dins d’ell)

Pilar 3: Sanitat i Educació comunicació
Mesures:
Sanitat: sistema sanitari català, s’ha de preveure que està funcionant només amb diners de l’estat
espanyol o en gran part d’aquests diners per no deixar de donar el servei.
Educació: continuació dels sistema català d’educació però s’ha de detectar què és allò que pot
quedar afectat per la nova situació (construcció de noves aules, materials...).
12
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COMERÇ
comissió sectorial de comerç, turisme i consum
UN MODEL COMERCIAL EQUILIBRAT
Un model comercial fonamentat en l’equilibri de formats i que consolidi el criteri de la localització
dels establiments comercials com a element fonamental d’una activitat comercial sostenible,
competitiva i ordenada, reforçant la importància de lligar el comerç a les “trames urbanes
consolidades”, i fent casar d’una forma definitiva la volguda compacitat de les nostres ciutats i barris
amb l’evolució futura de l’activitat comercial. Un model que garanteixi la pervivència d’una àmplia
oferta de petit comerç independent i eficient, que resisteixi les tendències d’integració vertical del
sector, que mantingui la dotació d’un espai comercial personalitzat i no uniformitzat a les nostres
ciutats i ofereixi oportunitats per las nous emprenedors del sector.
Els ciutadans necessiten, d’una banda, un comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els
nostres pobles i barris, els faci segurs, integradors i sostenibles i dinamitzi la resta d’activitats
econòmiques. i cíviques dels nostres entorns urbans. Alhora, en la seva condició de consumidors,
els ciutadans necessiten una oferta que garanteixi l’abastament de tot tipus de productes i ho faci
en termes eficients, tant pel que fa als costos de funcionament com pel que fa a l’impacte ambiental,
tot reduint tot el possible la mobilitat obligada per raó de compra.

MODEL NOU PAÍS
Pilar 1: Una actuació pública
consumidors

que garanteixi l’equilibri de formats en benefici dels

El model comercial català ha estat un model d’èxit al llarg dels anys i s’ha de projectar al futur i
adaptar-se als canvis de la demanda sense perdre una de les seves característiques més
essencials: la gran presència de petites i mitjanes empreses comercials independents, que conviuen
amb la resta de formats amb la vocació d’assegurar que els ciutadans disposen d’uns serveis
comercials eficients per part d’una oferta sense situacions de domini que, a mitjà termini, perjudiquin
els seus interessos com a consumidors
L’Administració, a partir de la seva capacitat reguladora, estimuladora i prescriptora ha d’orientar-se
a preservar aquesta varietat i fer-la compatible amb les noves tendències globals i amb les noves
necessitats dels consumidors
La localització dels establiments comercials ha de produir-se preferentment dins les trames urbanes
consolidades, llevat d’aquelles activitats les característiques de les quals facin més aconsellable el
seu desenvolupament fora d’aquestes (per la poca freqüència de compra, pel volum de les seves
mercaderies, etc.). D’aquesta forma es preservaran les nostres ciutats compactes urbanísticament,
amb una utilització no intensiva del territori; amb una diversitat d’usos que les fa complexes i amb
una capacitat de respondre a les diferents necessitats de proveïment (en temps i en forma) que les
fa cohesionades socialment.
Mesures:
6.

Actualitzar l’ordenament comercial català perquè continuï garantint la pervivència d’un model
econòmic d’èxit, plenament identificat amb les característiques socials, territorials i culturals
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pròpies del nostre país. Revisar la normativa comercial vigent per adaptar-la als escenaris
derivats de la integració vertical del sector, les noves tecnologies, els nous hàbits de consum i
l’envelliment de la població. Vetllar per l’estricte compliment d’aquesta nova normativa
7.

Treballar per eradicar l’activitat comercial que s’efectua al marge del marc legal.

8.

Vetllar pel manteniment actual de l’equilibri de formats i la llibertat d’elecció de la població
consumidora entre marques i formats. Evitar posicions de domini, sigui d’empresa o de format,
que qüestionin aquests principis i perjudiquin els interessos dels consumidors.

Pilar 2: Empreses eficients i competitives
L’evolució dels hàbits de consum i la massiva irrupció de les noves tecnologies a la nostra vida
quotidiana ha forçat al sector comercial a buscar noves fórmules per adequar la seva oferta i donar
resposta a les noves necessitats dels clients. Des de l’administració s’ha de donar tot el suport
possible per tal de generar dinàmiques positives que propiciïn una millora contínua de la
competitivitat del comerç urbà, posant a l’abast del sector eines que permetin millorar la gestió i
l’enfocament estratègic i operatiu dels seus negocis. La competència del segle XXI és un fenomen
global, intersectorial i multidimensional. Global, perquè ja no es competeix en un espai acotat sinó
amb empreses de tot el món, que tenen capacitat i recursos per operar en molts mercats alhora.
Intersectorial, perquè cada cop està menys clar què ven cada operador. I també multidimensional,
perquè al comerç detallista li ha sortit una nova competència, la dels productors que volen estar
presents en els canals de comercialització d’una forma directa i que estimulen els processos de
concentració vertical amb una creixent posició de domini en el mercat. Avui en dia és especialment
important, per la potencialitat del comerç urbà, donar suport a les empreses comercials que vulguin
evolucionar els seus negocis amb la mirada posada en la innovació (de processos, de serveis, de
productes...) i en la generació d’experiències pels seus consumidors. La cooperació apareix com a
instrument fonamental per garantir la competitivitat del comerç independent, tot aconseguint
economies d’escala a nivell sectorial (compres, subministraments, promocions, marques...) i a nivell
territorial (serveis als compradors, promocions...)
Mesures:
9.

Mantenir i augmentar la competitivitat de les nostres empreses comercials, recuperant el
dinamisme i la capacitat d’incidència de l’administració nacional.

10. Informar i facilitar eines que permetin a l'empresari una reorientació i un ús eficient dels seus
recursos.
11. Facilitar la formació i la informació de l’evolució del sector, traslladant-li el coneixement
rellevant per al creixement i desenvolupament de l’empresa comercial catalana.
12. Estimular i crear els marcs normatius que calguin per afavorir la cooperació, l’eficiència i la
competitivitat de les petites i mitjanes empreses independents, tant a nivell territorial (seguint el
model dels BIDs), com a nivell sectorial (centrals de compres i similars)
13. Estimular els processos cooperatius, de creixement, internacionalització i innovació de les
empreses comercials i de serveis, ajudant a trobar fonts de finançament adequades per al
desenvolupament empresarial, i prestant una especial importància a la introducció de les TIC
en l’activitat comercial.
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Pilar 3: Valor social de les activitats comercials
Avui en dia està plenament reconeguda la funció social del comerç urbà, ja que ajuda a fer que les
nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials. Perquè es situa en la proximitat de la
gent; dóna servei i respon a les necessitats de la població; s’implica amb la ciutat i amb el seu
entorn; fomenta les xarxes socials i la cultura; proporciona il·luminació, seguretat, neteja i dignitat a
l’espai urbà que l’envolta; crea complicitats i teixeix xarxa econòmica; genera més ocupació directa i
indirecta que cap altre format; possibilita la integració i la promoció econòmic i social; cohesiona
socialment el territori i actua en un món globalitzat des de la seva realitat més propera i resol amb
èxit aquesta aparent contradicció.
Per altra banda, el nostre model comercial ha de ser un canal de comercialització permanent de la
producció de béns i serveis autòctons, no només de la nostra producció agroalimentària de
proximitat, sinó també de les manufactures de qualitat elaborades a casa nostra.
Mesures:
14. Programes de sensibilització sobre la funció social del comerç
15. Promoció de la demanda i de la comercialització de productes agraris i manufacturers autòctons
a través dels comerços locals

TRANSICIÓ NACIONAL
Pilar 1: Una actuació pública
consumidors

que garanteixi l’equilibri de formats en benefici dels

Mesures:
16.Actualització, compilació i adaptació a les noves realitats tecnològiques i sociològiques del
conjunt de la normativa que afecta l’activitat comercial a través de la nova Llei General de
Comerç de Catalunya, com a instrument principal per a la modernització del comerç català i per
la seva adaptació als nous requeriments i hàbits de la població consumidora.
17.Adequació de la capacitat de control de l’activitat comercial als requeriments que s’estableixin en
la nova legislació comercial, eliminant la praxi tolerada però no ajustada a dret, i treballant al
mateix temps per concentrar el conjunt de l’activitat inspectora de l’administració en relació amb
les empreses en un únic ens que permeti una major eficiència i coordinació.
18.Aprofundir en mesures tributàries per combatre la crisi en el sector comercial, que impliquin la
reducció de càrregues per les PIMEs dels sector comercial i de serveis personals. Establir una
veritable fiscalitat verda que estimuli els comportaments eficients ambientalment del comerç i
dels consumidors. Modificar l’actual normativa en matèria de morositat i de terminis de
pagaments que evitin les posicions de domini de les grans empreses sobre les més petites i el
finançament privilegiat de les primeres a costa de les segones.
Pilar 2: Empreses eficients i competitives
Mesures:
•

Desenvolupar polítiques orientades a aconseguir unes empreses de comerç i de serveis
competitives i innovadores: de suport a la seva modernització, d’adopció de noves tecnologies,
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Vicesecretaria General d'Acció Política
comissions sectorials

de línies de crèdit preferent, d’increment de la cooperació empresarial (com la generalització de
les centrals de compres, en els més elevats nivell de cooperació i d’integració).
•

Establir incentius fiscals per a les empreses comercials de nova creació, per a les que guanyin
dimensió per mitjà d’integracions funcionals o fusions, per les que siguin el resultat de
processos de relleu generacional i per les que participin activament en l’associacionisme
comercial i en els projectes de gestió publico-privada de l’espai públic on s’ubiquen.

•

Impulsar la innovació i la recerca aplicada al sector del comerç.

•

Impulsar l’aplicació de noves formes de gestió dels centres comercials urbans, que permetin
superar les limitacions del model actual de dinamització comercial i consolidin la concertació
publico-privada, mitjançant l’impuls de les Comunitats de Cooperació Econòmica Urbana, a
semblança dels BID anglosaxons, com a comunitats de gestió comuna d’activitats
econòmiques mixtes.

•

Impulsar un sistema de formació integral i d’acreditació de l’experiència professional en
l’especialitat de comerç, on convisqui la formació professional, la formació contínua i la
formació ocupacional, en col·laboració amb el món local, l’acadèmic i l’empresarial.

Pilar 3: Valor social de les activitats comercials
Mesures:
•

El reforç de les sinergies entre el territori, la seva activitat comercial i de serveis, i l’activitat
turística, recuperant el seu impuls com a instrument dinamitzador de l’activitat econòmica.

•

Impuls de la cooperació amb els ens locals per dinamitzar els centres urbans, actuant
prioritàriament sobre la problemàtica dels locals comercials buits.

•

Continuar donant suport als mercats municipals com a model de referència comercial del
producte fresc i de proximitat, i dels hàbits i valors saludables, sostenibles, responsables i
d’integració, adequant els seus horaris als hàbits i necessitats de les persones
consumidores.

•

Consolidar els mercats de venda no sedentària, reconèixer la seva important funció en el
nostre sistema comercial i garantir-ne la seva viabilitat, mitjançant accions específiques de
promoció, formació i adequació de la normativa.

•

Adequar l’extensa activitat firal del país als nous reptes que planteja l’actual situació econòmica,
fent-la més competitiva, garantint la seva sostenibilitat i consolidant-la com a canal de promoció
i comercialització de productes, bens i serveis.

•

Fomentar l’auto-ocupació en el món del comerç, amb programes de suport als emprenedors
que ajudin a millorar la viabilitat dels seus projectes, mitjançant la col·laboració amb les
organitzacions representatives del sector.
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TURISME
comissió sectorial de comerç, turisme i consum
UN TURISME SOSTENIBLE I DE QUALITAT
Catalunya ha d’assegurar la continuïtat de la seva especialització turística esdevenint una destinació
de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit –que no exclusivament de luxe-, amb una
oferta diversificada que ens permeti assegurar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de
l’activitat turística, i que contribueixi a fer arribar a tot el món els trets que ens distingeixen com a
nació

MODEL NOU PAÍS
Pilar 1: Qualitat i sostenibilitat del servei als turistes i visitants
Descripció:
Cal que el servei que es proporciona tant als turistes com als visitants estigui en consonància amb el
tipus de turista d’elevat valor afegit –que no necessàriament de luxe- que volem atreure. Per aquest
motiu cal millorar la qualitat dels serveis i les infraestructures turístiques. Cal distribuir els beneficis
del turisme entre tota la població i generar ocupació de qualitat i, d’aquesta manera, reforçar el
consens social sobre el sector.

Mesures:
19. Fer un pla integral de qualificació i reciclatge dels treballadors i professionals del sector
20. Promoure un pla integral de modernització de les infraestructures d’acollida turística
21. Incorporar de forma sistemàtica la implementació de pràctiques d’economia verda per disminuir
els costos de funcionalment –energia, aigua, compres, residus...- i per diferenciar el servei.
Promoure la generalització d’etiquetes ecològiques i d’estàndards internacionals que certifiquin i
posicionin internacionalment la nostra oferta com a sostenible.
22. Establir una política fiscal moderna per al sector, les pimes i els emprenedors que respongui als
nostres interessos, tant sectorials com generals.
23. Augmentar significativament el salari mínim vigent al sector i establir una política laboral que
reforçar la compatibilitat entre la flexibilitat i la continuïtat dels treballadors del sector i n’estimuli
la qualificació i el reciclatge
24. Identificar els desgavells urbanístics i ambientals més greus derivats de l’activitat turística i
establir un pla a mitjà i llarg termini per anar esmenant-los
25. Prioritzar la rehabilitació o la substitució d’allotjament turístics per davant de la nova creació,
especialment en zones no urbanitzades o escassament urbanitzades.
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Pilar 2: La nostra riquesa cultural i natural com a base per seguir desenvolupant un turisme
de qualitat
El nostre patrimoni cultural i natural és un factor de competitivitat únic i singular al que hem d’atorgar
el màxim valor per diferenciar la nostra oferta de la de la resta de països i ciutats competidors. La
nostra oferta ha de parlar del nostre país i ha de fer emissaris de la nostra identitat els turistes a
través de la promoció dels nostres trets i els nostres valors distintius a través dels diferents elements
històrics, culturals, naturals i patrimonials.
Mesures:
26. Establir un pla estratègic de la marca Catalunya com a destinació turística singular de forma
coordinada amb tots aquells sectors i administracions implicats en els elements que configuren
la nostra identitat singular com ara els culturals, esportius, agraris o de parcs i d’espais d’interès
natural. Promoure de forma organitzada i programada a curt i a mitjà termini aquests valors i
trets diferencials, tant de forma directa i convencional com a través d’altres productes
(pel·lícules, exposicions, reportatges, esdeveniments...) als països emissors.
27. Introduir de forma sistemàtica el turisme com a mecanisme de valorització de tot els nostre
patrimoni material i immaterial i activitats tradicionals, que contribueixi al seu manteniment i
continuïtat. Derivar recursos directament generats per l’activitat turística al manteniment del
patrimoni.
28. Consensuar i desenvolupar amb els operadors turístics les fórmules específiques per aprofitar
el nostre patrimoni i trets diferencials com a factor d’atracció i de complement de l’activitat
turística tradicional

Pilar 3: La potència de la marca Barcelona, clau per a l’activitat turística del conjunt del país
Assegurar la compatibilitat de l’activitat turística i les funcions urbanes i residencials, mantenir i
millorar el tradicional caràcter acollidor i amigable de la població autòctona envers els turistes,
distribuir els beneficis del turisme entre tota la població, generar ocupació de qualitat.
Mesures:
29. Aprofitar el nou caràcter de capital d’estat de Barcelona i la captació del major nombre possible
d’activitats centrals –ambaixades, seus corporatives i d’organismes internacionals...- per reforçar el nombre de visitants de negocis i d’esdeveniments –congressos, trobades
internacionals....
30. Aconseguir que aquells esdeveniments amb més renom i que més ens reporten es continuïn
celebrant al nostre territori. Intensificar la política de captació de grans esdeveniments de forma
coordinada entre l’administració local i la nacional.
31. Coordinar les polítiques turístiques per alinear els interessos econòmics del conjunt del país,
treballant per reforçar les sinergies entre Barcelona i la resta de destinacions catalanes.
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TRANSICIÓ NACIONAL
Pilar 1: Qualitat i sostenibilitat del servei als turistes i visitants
32. Obrir una línia significativa de finançament de l’ICF destinada a la modernització les
infraestructures d’acollida turística.
33. Crear un mar jurídic adequat per donar continuïtat a les pràctiques d’economia col·laborativa
dins el món turístic, de manera que se’n garanteixi la qualitat i l’atenció al client, s’evitin
pràctiques de competència deslleial i s’aportin els recursos adients a la societat a través del
compliment d’unes obligacions fiscals adequades.
34. Estimular el turisme i les etiquetes vinculades al turisme familiar i promoure l’oferta emergent i
complementària –enoturisme, gastronomia, turisme de natura, balneari i cultural en general.
35. Minimitzar el turisme associat a activitats incíviques, vetllant per la imatge pública del país i de
la seva oferta turística, i estimulant el sector a desenvolupar un altre tipus d’oferta i de
posicionament.
36. Adequació dels estudis reglats que s’imparteixen a Catalunya en matèria de turisme al model
turístic del país, diferenciant millor en què es vol habilitar als estudiants de turisme que fan
formació professional (Cicles de grau mitjà i superior) i per a què volem formar als professionals
que estudiïn el Grau universitari de turisme.
37. Millorar el nivell lingüístic dels nostres professionals turístics, promovent avantatges o
subvencionant cursos destinats a aquest sector, en particular a les persones que ja hi són
ocupats. Integrar la immigració estrangera que manté la seva llengua d’origen en les activitats
d’acollida als seus connacionals turistes.
38. Revisar el projecte BCN World per tal de garantir-ne un desenvolupament adequat i evitar
externalitats negatives en matèria ambiental, social i territorial.
39. Desenvolupar nous models de governança turística, més transversals i amb participació dels
residents, que s’adeqüin a la creixent complexitat i poliformisme del fenomen turístic.
40. Impulsar la innovació i la recerca aplicada al sector turístic.

Pilar 2: La nostra riquesa cultural i natural com a base per a seguir desenvolupant un turisme
de qualitat .
•

Desenvolupar plans integrals de desenvolupament turístic consensuats amb els diferents operadors del sector per als diferents àmbits de turisme emergent vinculats a la nostra riquesa natural, agrària , cultural i patrimonial.
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•

Reforçar l’atractiu i la promoció de l’oferta residencial en zones interiors que aprofita edificis i
immobles preexistents.

Pilar 3: La potència de la marca Barcelona, clau per l’activitat turística del conjunt del país
41. Establir una moratòria d’un any en la creació de nova oferta d’allotjament –tant hotelera com
d’apartaments- a Ciutat Vella i a d’altres zones d’elevada densitat turística. Calcular en un
termini d’un any la capacitat de càrrega de cada barri de la ciutat, d’acord amb l’Ajuntament, els
veïns i el sector per determinar el nombre màxim d’oferta d’allotjaments –d’hotels i apartamentsde forma que els usos turístics no generin externalitats negatives que interfereixin amb una vida
urbana diversificada i de qualitat
42. Augmentar els recursos dedicats a la gestió del turisme a través d’una revisió de la taxa turística
fins a posar-la al nivell de la majoria de les grans ciutats turístiques europees.
43. Reforçar els mecanismes de transparència, participació i divulgació per assolir el consens social
necessari per evitar un rebuig generalitzat a les activitats turístiques.
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CONSUM
comissió sectorial de comerç, turisme i consum
UN MERCAT MÉS DEMOCRÀTIC I CONSCIENT
Les persones consumidores, com agents socials i econòmics, en moltes ocasions, queden
malauradament al marge de les polítiques públiques que duen a terme les institucions. Volem
que aquest deixi de ser l’escenari mitjançant la implicació d’organismes públics nacionals de
consum amb autonomia organitzativa i pressupostària pròpia i amb l’impuls i el compliment
de normes jurídiques pròpies que vetllin per garantir la protecció dels drets de les persones
consumidores al nostre país.

MODEL NOU PAÍS
Pilar 1: Aconseguir que les polítiques comunitàries incideixin especialment en la necessitat
de dotar les persones consumidores de sistemes de protecció adequats que, a més, ajudin a
garantir el desenvolupament harmònic del mercat interior
Augmentar els mecanismes de transparència, control intern, informació, publicitat i
clàusules abusives per tal d’aturar pràctiques manifestament contràries als interessos de les
persones consumidores.
Mesures:
44. Impulsar la Llei de seguretat en l’adquisició de béns i serveis bancaris i actius immobiliaris.
45. Desenvolupar legislació pròpia en totes aquelles matèries que actualment legisla l’estat
espanyol en matèria de consum.
46. Transposició de la totalitat de la Directiva dels drets dels consumidors i reformes profundes en
l’àmbit del dret civil i mercantil per a que l’Estat català esdevingui pioner en normativa de
protecció de les persones consumidores.
Pilar 2: Desenvolupament d’una política pionera d’estat pel fa al referència a l’àmbit del
consum
Apostar per la implantació dels serveis públics de consum, controlant i supervisant les
empreses per garantir els drets dels consumidors, tant de béns com de serveis, fomentant el
processos d’arbitratge i mediació.
Mesures:
47. Invertint esforços a la implantació de l’OMIC i OCIC, amb la col·laboració estreta de les
administracions locals per tal d’agilitar i enfortir la relació amb les administracions.
48. Prestar especial atenció i control a aquelles empreses més predominants al mercat o que hagin
vulnerat de forma flagrant els drets dels consumidors, prioritzant les campanyes inspectores i
facilitant els processos d’arbitratge i mediació per a resoldre els conflictes amb major celeritat.
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49. Desplegar i aplicar plenament a través de la ACC la nova llei de consum, com a garant dels
drets de les persones que consumeixen béns i serveis al nostre país.

Pilar 3: Fomentar el consum responsable i la defensa dels drets lingüístics
El consum responsable i que ens identifica, beneficia tant al nostre país com als consumidors
vinguts de fora, per aquest motiu cal fomentar una relació estable tant dins Països Catalans
com amb altres organismes i estats transfronterers.
Mesures:
50. Adaptar la defensa dels drets lingüístics de les persones consumidores a la consideració del
català com a llengua oficial de la Unió Europea.
51. Fomentar el consum responsable, en base a criteris de sostenibilitat cultural, mediambiental i
socio-econòmica com a via per afavorir un model de desenvolupament econòmic més equilibrat,
en base a programes de formació i campanyes de sensibilització continuades.
52. Promoure els convenis de col·laboració amb el món local per tal de controlar i sancionar les
activitats econòmiques en les quals s’evidenciï situacions de competència deslleial que posin en
risc la seguretat del consumidor i/o qualitat del servei.
53. Fomentar el diàleg permanent amb les organitzacions empresarials i professionals per tal
d’impulsar les bones pràctiques en matèria de consum i ajudar a estendre l’adopció de
pràctiques que responguin a la responsabilitat social corporativa.

TRANSICIÓ NACIONAL
Pilar 1: Aconseguir que les polítiques comunitàries incideixin especialment en la necessitat
de dotar les persones consumidores de sistemes de protecció adequats que, a més, ajudin a
garantir el desenvolupament harmònic del mercat interior
Mesures:
54. Desenvolupar legislació pròpia en totes aquelles matèries que actualment legisla l’estat
espanyol en matèria de consum.
55. Augmentar els mecanismes de transparència i control.
56. Que l’Estat català esdevingui pioner en normativa de protecció de les persones consumidores,
mitjançant les reformes que siguin necessàries en Dret Civil i mercantil.
Pilar 2: Desenvolupament d’una política pionera d’estat pel fa al referència a l’àmbit del
consum
Mesures:
57. Fer realitat la implantació de l’OMIC i OCIC, amb la col·laboració estreta de les administracions
locals per tal d’agilitar i enfortir la relació amb les administracions.
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58. Prioritzar les campanyes inspectores i facilitant els processos d’arbitratge i mediació per a
resoldre els conflictes amb major celeritat i eficiència.
59. Desplegar i aplicar plenament la nova llei de consum.
Pilar 3: Fomentar el consum responsable i la defensa dels drets lingüístics
Mesures:
60. Prioritzar la consideració del català com a llengua oficial de la Unió Europea.
61. Promoure els convenis de col·laboració amb el món local per tal de controlar i sancionar les
activitats econòmiques en les quals s’evidenciï situacions de competència deslleial.
62. Fomentar el consum responsable, en base a criteris de sostenibilitat cultural, mediambiental i
socio-econòmica com a via per afavorir un model de desenvolupament econòmic més equilibrat.
63. Promoure aliances amb els sectors productius locals –pagesia, ramaderia, tèxtil....- per
promoure el consum de proximitat i de productes de qualitat
64. Incloure de clàusules ètiques i de consum responsable en els conrtractes públics, i fomentar-ho
en els privats.
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TREBALL
comissió sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social
TÍTOL
Quin és el nou model productiu pel nou país? (què volem ser)
Model productiu que garanteix l’ocupabilitat de les persones i on les persones
assumeixen el deure amb igualtat de condicions, i en el que la inversió social en
infraestructures i serveis públics ho garanteixen, així com un sistema de protecció
social de les persones en situació de necessitat per inactivitat laboral (sistema de
pensions)
MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3/5 pilars en que se sustenta el nou model XXX del nou país?
Pilar 1: Productivitat sostenible
Descripció (el què):
Model productiu basat en sistemes d’organització del treball que garanteixen alts índexs de
productivitat i on es gestiona l’eficiència per sobre de la presència.
Mesures (el com):
65. Fomentar sistemes productius eficients a les empreses
66. Fomentar la negociació de la productivitat a la negociació col·lectiva

Pilar 2: Formació permanent al llarg de la trajectòria professional
Descripció:
Model basat en una alta inversió en formació de les persones en tots els nivells (universitari,
professional i escolar), que garanteix un aterratge amb formació adequada al mercat de treball, però
també el reciclatge permanent en funció dels canvis als que està sotmès el mercat.
Mesures:
67. Millora de la inversió en formació universitària
68. Millora de l’orientació universitària, i l’adaptació competencial de les titulacions
69. Millora de la interacció universitat-empresa
70. Reforma de la formació professional i la formació continuada a les empreses

Pilar 3: R+D+I
Descripció:
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Alta inversió en recerca, desenvolupament i innovació, com a sistema de reinversió permanent de
part dels excedents i beneficis tant de les empreses com de les administracions, amb la millora de la
transferència de coneixement i de la recerca generada, i especial atenció en la recerca enfocada cap
a les oportunitats específiques.
Mesures:
71. Centres de recerca orientats a la millora de l’economia
72. Sistemes de rendició de comptes del retorn de les inversions públiques en recerca
73. Foment del desenvolupament i innovació empresarial amb incentius a la inversió i reinversió de
recursos així com a la contractació de joves recercaires.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Pilar 1: SISTEMA D’OCUPABILITAT DE CATALUNYA
Mesures:
74. Definir l’estructura i principis del Sistema i de l’Administració de les polítiques actives i passives
d’ocupació
75. Recomposició dels pesos de la despesa en polítiques actives i passives d’ocupació
Pilar 2: REFORMA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Mesures:
76. Lligar les propostes amb Sectorial d’Ensenyament....

Pilar 3: SISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Mesures:
77. Creació de l’Agència Catalana de Seguretat Social sota els principis de:
1. Sistema públic i contributiu de repartiment
2. Separació financera de les prestacions socials universals de les contributives
3. Administració eficient i simplificada
4. Principi d’unitat administrativa de tota la protecció social
5. Catàleg de prestacions adaptat a la realitat social actual
78. Definició del catàleg de prestacions no contributives finançades amb els impostos generals
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FÒRUM SINDICAL
comissió sectorial del Fòrum Sindical
EL MODEL CATALÀ DE RELACIONS LABORALS
Quin és el nou model de relacions laborals pel nou país? (què volem ser)
Les relacions laborals a la Catalunya del futur han d’estar basades en la negociació
i la mediació, la centralitat de la negociació col·lectiva, el diàleg social i el
reconeixement de les parts, la cogestió i corresponsabilitat dels treballadors a
l’empresa i la importància de l’economia social i els serveis públics de qualitat en la
creació d’ocupació.
MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3 pilars en que se sustenta el nou model de Relacions Laborals
del nou país?
Pilar 1: Negociació, Mediació, Arbitratges eixos de les relacions laborals
Descripció (el què):
La negociació, l’acord, i la mediació i l’arbitratge, si s’escauen, han de ser les eines per solucionar
els conflictes laborals implícits en les empreses i la societat. El dret a la vaga, que no ha de tenir cap
restricció, i la judicialització dels conflictes ha de ser una mesura excepcional.
Mesures (el com):
79. El Tribunal Laboral de Catalunya (organisme de mediació i arbitratge) ha de ser una institució
central en el Marc Laboral Català.
80. Cal un Cos d’Inspecció de Treball amb capacitat d’intervenir en la negociació si alguna de les
parts ho demana.
81. La legislació laboral catalana ha de garantir la igualtat de les forces i la protecció dels drets en
uns conflictes que sempre són, inicialment, desiguals.

Pilar 2: Constitucionalització dels Drets Laborals. Centralitat de la Negociació Col·lectiva i el Diàleg
social.
Descripció:
La Negociació Col·lectiva, el Diàleg Social, el reconeixement de les parts i l’autonomia d’aquestes
han de ser vertebradores del model de relacions laborals català.
Mesures:
82. Caldrà constitucionalitzar els drets laborals: La constitució de la futura República catalana ha de
ser garant dels drets laborals i socials, del dret a la vaga, a la negociació col·lectiva i a la
llibertat sindical.
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83. La Constitució catalana, en la seva articulació de les relacions laborals i econòmiques, ha de fer
un reconeixement explícit de les “parts” i la seva capacitat d’interlocució social, econòmica i
laboral. Cal donar cobertura jurídica i legal als acords d’empresa, sectorials i intersectorials.
84. El text fonamental ha anar més enllà en la garantia de drets que l’actual constitució espanyola:
es pot constitucionalitzar el dret a un treball i a un sou dignes, a la igualtat de gènere, d’”igual
treball, igual salari”, i recollir constitucionalment aquells drets que són reconeguts sols a l’Estatut
dels Treballadors espanyol: la llibertat sindical, el dret a vaga, el dreta ala negociació col·lectiva,
30 dies de vacances anuals, jornada de 8 hores, els descansos setmanals i diaris, la prohibició
del treball infantil i l’esclavatge, el dret a la cobertura social en cas de malaltia i incapacitat, a la
prestació d’atur i a la renda social garantida. La constitució catalana també hauria de fixar el
salari mínim que mai podrà ser menys del 65% del salari mig.

Pilar 3: Gran acord social i econòmic per començar, corresponsabilitat i cogestió a l’empresa.
Economia social i serveis públics de qualitat.
Descripció:
Cal impulsar la corresponsabilitat i cogestió dels treballadors i treballadores a l’empresa com a la
millor forma de gestionar i fer créixer les empreses. En el model socioeconòmic i laboral català
l’economia social i un serveis públics de qualitat són espais importants de la generació d’ocupació.
Cal un gran acord social (sindicats, patronals i partits polítics) per concretar els principals elements
del nou marc laboral propi.
Mesures:
85. Legislar elements de cogestió i corresponsabilitat dels treballadors i treballadores en les
empreses (tan grans com petites). Participació dels treballadors als òrgans de direcció. Millorar
transparència econòmica i finacera.
86. Mesures per impulsar i enfortir l’economia social i un estat del benestar fort, amb feines de
qualitat, també com espai important d’ocupació i vertebració de la societat.
87. Cal un gran acord social, sindical, empresarial i polític per definir els elements del model
sociolaboral, el model sindical –representativitat, petita empresa...-, la legislació, el fons de
garantia salarial, el model d’indemnitzacions i les causes de la contractació. Una legislació
pròpia d’empreses en crisi, lligat al manteniment de l’activitat i dels llocs de treball.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Pilar 1: Negociació, Mediació, Arbitratges eixos de les relacions laborals

Mesures:
88. Enfortir, territorialment i pressupostàriament el Tribunal Laboral de Catalunya, amb delegacions
comarcals i obrint-ho també als conflictes individuals, com fins ara als col.lectius.
89. Crear el Cos de Mediadors Laborals amb la participació sempre de representants sindicals i
empresarials
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90. Crear EL Cos Nacional d’Inspecció de Treball, que tant com la capacitat sancionadora, tingui la
capacitat de mediar i arbritar en la solució dels conflictes.
91. Recuperar la resolució adminsitrativa de la inspecció de treball en les empreses en crisi.
92. Elaborar la Llei Catalana de les Empreses i Sectors en crisi

Pilar 2: Constitucionalització dels Drets Laborals. Centralitat de la Negociació Col·lectiva i el Diàleg
social
Mesures:
93. Impulsar el Consell Català de la Negociació col·lectiva
94. Impulsar la llei del Diàleg Social Català
95. Acord Nacional sobre el Salari Mínim, que sigui el 65% del salari mitjà, i vertebrar totes les
prestacions pròpies i locals a partir d’aquest.
96. Impulsar l’Acord intersectorial de Catalunya, fixant salaris i condicions de referència pels
convenis propis.
97. Obrir la negociació a Catalunya dels convenis col·lectius que sols tenen referència estatal.
98. Legislar una normativa legal d’igualtat en l’àmbit laboral.

Pilar 3: Gran acord social i econòmic per començar, corresponsabilitat i cogestió a l’empresa.
Economia social i serveis públics de qualitat.

Mesures:
99. Crear la taula per l’ACORD SOCIOLABORAL PER LA CATALUNYA DEL FUTUR, amb la
participació dels agents socials.
100.
Avançar en un acord salarial de referència, i evidentment que sigui propi de les
administracions catalanes, que inclogui tant l’IPC, com la productivitat i els beneficis en els seus
càlculs.
101.
Millorar el registre mercantil, amb criteris de transparència i informació econòmica de
l’empresa, per als treballadors i la ciutadania.
102.
Legislar la priorització de les contractacions locals –persones, empreses de l’economia
social i empreses local- i amb criteris socials en els concursos administratius.
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UNIVERSITATS, RECERCA I INNOVACIÓ
comissió sectorial d'Universitats, Recerca i Innovació
TÍTOL
Quin és el nou model d'universitats pel nou país?
Una universitat pública que generi i transfereixi coneixement, i ajudi a construir un
país capdavanter a nivell social i econòmic.
MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3/5 pilars en que se sustenta el nou model d'universitats del
nou país?
Pilar 1: IGUALTAT
Descripció (el què):

El sistema universitari català ha de garantir la igualtat d'oportunitats a tots els
col·lectius implicats, sense barreres d’accés a l’ensenyament universitari ni sostres
de vidre per al desenvolupament professional.
Mesures (el com):
103.
SISTEMA DE PREUS ASSEQUIBLE. COSTOS REDUÏTS PER ALS ALUMNES.
104.
SISTEMA DE BEQUES PER RENDA. CAP EXCLUSIÓ PER MOTIUS ECONÒMICS.
105.
SISTEMA DE BEQUES D’EXCEL·LÈNCIA (BEQUES SALARI). MOTIVACIÓ D’ALUMNAT I
VALORACIÓ DEL RENDIMENT ACADÈMIC.
106.
SISTEMA DE BEQUES DE MOBILITAT. UNIVERSITAT INCLUSIVA TERRITORIALMENT.
107.
TENIR EN COMPTE LA CONCILIACIÓ AMB LA VIDA FAMILIAR. GARANTIA D’IGUALTAT
HOME/DONA.
108.
VALORACIÓ I MOTIVACIÓ DE LA TASCA DOCENT. TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
QUE POSSIBILITI LA RECERCA I DOCÈNCIA DINS LA UNIVERSITAT.

Pilar 2: TRANSPARÈNCIA
Descripció:

El sistema universitari català ha de ser model de transparència per tal que la
societat valori i avali nivells alts d’inversió pública. Cal basar els mecanismes de
selecció i avaluació en criteris d'excel·lència. La transparència contribueix a garantir
la igualtat d’oportunitats i la tasca social de la universitat.
Mesures:
109.
SISTEMA D’ACCÉS D’ALUMNAT ÚNIC AL SISTEMA UNIVERSITÀRI PÚBLIC AMB
CRITERIS OBJECTIUS D'EXCEL·LÈNCIA.
110.
CARRERA PROFESSIONAL QUE GARANTEIXI EXCEL·LÈNCIA, ESTABILITAT I
AVALUACIÓ AMB CONSEQÜÈNCIES.
111.
SISTEMES DE SELECCIÓ I AVALUACIÓ DE PROFESSORAT AMB CRITERIS OBERTS,
CLARS I COMPROVABLES QUE GARANTEIXIN FLUX D’IDEES I PERSONES.
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112.
SISTEMA DE COMPTABILITAT ANALÍTICA DE COSTOS AMB CRITERIS COMUNS A
TOT EL SISTEMA UNIVERSITARI.
113.
MECANISMES CLARS DE RETIMENT DE COMPTES A LA SOCIETAT.

Pilar 3: FINANÇAMENT
Descripció:

El sistema universitari català ha de tenir uns nivells d’inversió pública alts per oferir
una oferta d’excel·lència i tenir la garantia de retorn social i econòmic de la inversió
feta. Els costos del sistema universitari s’han de veure com a inversió i no com a
despesa.
Mesures:
114.
FINANÇAMENT BÀSIC DE FUNCIONAMENT DE LES UNIVERSITATS. INVERSIÓ EN
ENSENYAMENT UNIVERSITARI PÚBLIC 1.5-2% DEL PIB.
115.
FINANÇAMENT PARCIALMENT VINCULAT A UN CONTRACTE PROGRAMA
116.
COL·LABORACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA EN CONSORCI DE SERVEIS I TITULACIONS
COMPARTIDES EN CASOS PARTICULARS.
117.
FINANÇAMENT PARCIALMENT VINCULAT A MIDA I TERRITORIALITAT DE LA
UNIVERSITAT
Pilar 4: TASCA SOCIAL
Descripció:

El sistema universitari català ha de ser participatiu, inclusiu socialment i
territorialment.
Mesures:
118.
IMPLICACIÓ DE LES UNIVERSITATS EN LA DIVULGACIÓ I MOTIVACIÓ D’ESTUDIANTS
DE SECUNDARIA
119.
IMPLICACIÓ
EN
LA
TASCA
DE
CAPTACIÓ
DE
PERFILS
SOCIALS
INFRAREPRESENTATS ENTRE ELS ESTUDIANTS
120.
SINERGIES ENTRE UNIVERSITATS I CENTRES D’ENSENYAMENT SUPERIORS NO
UNIVERSITARIS.
121.
TENIR ESPECIAL ATENCIÓ A LA FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA.
122.
FACILITAR AL PERSONAL DE LES UNIVERSITATS PERÍODES DE LA CARRERA
PROFESSIONAL FORA DEL MÓN ACADÈMIC. COL·LABORACIÖ DE PROFESSIONALS DE
PRESTIGI RECONEGUT EN LA TASCA UNIVERSITÀRIA
123.
VALORACIÓ DELS COL·LECTIUS ALUMNI.

Pilar 5: EXCEL·LÈNCIA
Descripció:

El sistema universitari català ha d’estar orientat a l’excel·lència. Ha d’oferir estudis
d’alta qualitat, ben dotats de medis i amb reconeixement internacional, i la recerca
que s’hi porti a terme ha de ser de primera línia.
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Mesures:
124.
VALORACIÓ DE LA TASCA DOCENT DEL PROFESSORAT, AMB INCENTIUS PER ALS
PROJECTES DE MILLORA DOCENT
125.
ADOPCIÓ DE CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE LES UNIVERSITATS EN
LINIA AMB ELS USATS EN ELS RÀNQUINGS INTERNACIONALS
126.
INTERNACIONALITZACÓ, AMB L’ATRACCIÓ D’ESTUDIANTS D’ALTRES PAISOS
127.
PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT DE LLENGUES, EN PARTICULAR L’ANGLÊS, TANT
ENTRE EL PROFESSORAT COM ENTRE L’ALUMNAT. PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT
DEL CATALÀ ENTRE ELS ESTUDIANTS I PROFESSORAT INTERNACIONALS.
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TÍTOL
Quin és el nou model de recerca pel nou país?
Sistema de recerca integral que englobi universitats, centres de recerca i teixit
empresarial en un engranatge conjunt per crear una economia d’alt valor afegit.
MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3/5 pilars en que se sustenta el nou model de recerca del nou
país?
Pilar 1: ESTRUCTURA
Descripció (el què):

El sistema de recerca català ha d’evitar sistemes duals que competeixin per
recursos. Es necessita un sistema amb visió integral i que incentivi sinèrgies entre
les diferents tipologies de centres. La universitat és part indestriable del sistema de
recerca.
Mesures (el com):
128.
ESTRUCTURACIÓ ÚNICA DE CENTRES DE RECERCA INDEPENDENTMENT DE LA
SEVA VINCULACIÓ ORGÀNICA A ESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES.
129.
SINÈRGIES ENTRE UNIVERSITATS, HOSPITALS, CENTRES DE RECERCA
130.
COL·LABORACIÓ INTERNACIONAL: PARTICIPACIÓ EN ELS CONSORCIS DE GRANS
INFRAESTRUCTURES SINGULARS DINS I FORA DEL PAÍS I EN GRANS PROJECTES DE
RECERCA INTERNACIONALS.
131.
VISIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES COM A EINA DE CAPTACIÓ DE TALENT I
INVERSIÓ EMPRESARIAL PER AL PAÍS.
132.
VALORACIÓ I MOTIVACIÓ DE LA TASCA INVESTIGADORA. CARRERA
PROFESSIONAL EN RECERCA QUE CONTEMPLI CONCILIACIÓ AMB LA VIDA FAMILIAR.
GARANTIA D’IGUALTAT HOME/DONA.

Pilar 2: TRANSPARÈNCIA
Descripció:

El sistema de recerca català s’ha de basar amb criteris d'excel·lència, avaluació,
transparència i rendiment de comptes.
Mesures:
133.
SELECCIÓ I AVALUACIÓ DE PERSONAL DE RECERCA AMB CRITERIS OBERTS,
CLARS, COMPROVABLES I AMB CONSEQÜÈNCIES.
134.
AVALUACIÓ DE CENTRES DE RECERCA AMB CRITERIS CLARS, COMPROVABLES I
AMB CONSEQÜÈNCIES.
135.
GARANTIR INFORMACIÓ DETALLADA REFERENT A ESTRUCTURA DE CENTRES,
DESPESA, TIPUS SALARIALS I CAPTACIÓ DE FONS.
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Pilar 3: FINANÇAMENT
Descripció:

El sistema de recerca català ha de tenir uns nivells d’inversió pública alts per tenir la
garantia de retorn social i econòmic. Els costos del sistema de recerca s’han de
veure com a inversió i no com a despesa.
Mesures:
136.
NIVELLS DE FINANÇAMENT DEL 3.5% DEL PIB. APORTACIÓ PÚBLICA AL
FINANÇAMENT DE LA RECERCA DEL40-50% DEL FINANÇAMENT GLOBAL.
137.
FINANÇAMENT DE CENTRES. FINANÇAMENT BASAL QUE GARANTEIXI
OPORTUNITATS DE PARTIDA.
138.
FINANÇAMENT DE CENTRES. POLÍTICA DE CONTRACTES PROGRAMA AMB
FINANÇAMENT PER OBJECTIUS.
139.
FINANÇAMENT DE PLACES. POLÍTICA DE FINANÇAMENT DIRECTE DE
CONTRACTACIÓ. PRIORITZAR PLACES DE CAPTACIÓ/RETENCIÓ DE TALENT A LES
BEQUES DE SORTIDA.
140.
FINANÇAMENT DE PROJECTES. POLÍTICA DE PROJECTES COMPETITIUS. DEFINIR
PRIORITATS.
141.
POLÍTICA DE FINANÇAMENT ESTABLE I INDEPENDENT DE LA CONJUNTURA
ECONÒMICA. ACTUACIONS ANTICÍCLIQUES PER GARATIR L’ESTABILITAT DEL
FINANÇAMENT EN PERÍODES DE CRISI.
142.
INTEGRACIÓ DE POLÍTIQUES DE RECERCA EN UN ÚNIC ÒRGAN GOVERNAMENTAL
(DEPARTAMENT DE CONEIXEMENT)
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TÍTOL
Quin és el nou model d’innovació i transferència de coneixement pel nou
país?
La innovació com motor de la societat que permet generar oportunitats de país en
un món globalitzat.
MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3/5 pilars en que se sustenta el nou model d’innovació del nou
país?
Pilar 1: INNOVACIÓ EN SENTIT AMPLI
Descripció (el què):

El model d’innovació català ha de tenir una visió àmplia, que contempli la innovació
en molts camps: educatiu, social, artístic, tecnològic...
Mesures (el com):
143.
FOMENT DE LA CULTURA DE LA INNOVACIÓ. POLÍTIQUES TRANSVERSALS.
144.
INCENTIVACIÓ DE LA INNOVACIÓ, NO LIMITAR-SE A SUBVENCIONAR-LA. FACILITAR
LA TASCA DELS INNOVADORS A NIVELL BUROCRÀTIC.
145.
PROTECCIÓ DE LA INNOVACIÓ AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE PATENTS.
146.
PROMOCIÓ DE LA MARCA CATALUNYA VINCULADA A INNOVACIÓ.

Pilar 2: INTEGRACIÖ DE LA TRANSFERÊNCIA DE CONEIXEMENT
Descripció (el què):

La transferència (efectiva, no només nominal) de coneixement ha de ser un pilar
bàsic del model universitari i de recerca. Cal fomentar el contacte i col·laboració
amb el teixit empresarial del país per tal que els resultats de la recerca reverteixin
en l’economia,
Mesures (el com):
147.
REFORÇ I COORDINACIÓ DEL SISTEMA D’OTRIs DE LES UNIVERSITATS I CENTRES
DE RECERCA.
148.
SUPORT I FOMENT DE LA CREACIÓ DE SPIN-OFFs A PARTIR DELS RESULTATS DE
LA RECERCA
149.
SUPORT I FOMENT DE LA CREACIÓ DE PATENTS
150.
FOMENT DE LES COL·LABORACIONS UNIVERSITAT/CENTRES DE RECERCAEMPRESA EN PROJECTES DE RECERCA I INNOVACIÓ
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TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Pilar 1: PERSONES
Mesures:
151.
CONTINUITAT INICIAL DE TIPUS LABORALS EN FUNCIONAMENT (FUNCIONARIAL I
ALTRES). INCENTIVACIÓ PER ADAPTAR-SE ALS SISTEMES DE FUNCIONAMENT DEL
MODEL CATALÀ.
152.
SEPARACIÓ DEL SISTEMA DE PREUS I SISTEMA DE BEQUES. LA GARANTIA DE
BEQUES NO HA DE DEPENDRE DE LA RECAPTACIÓ EN MATRICULACIONS.
153.
MECANISMES DE BONES PRÀCTIQUES PER GARANTIR TRACTE DIGNE ALS CASOS
D’AVALUACIONS NEGATIVES AMB CONSEQÜÈNCIES DE SORTIDA DEL SISTEMA.

Pilar 2: ESTRUCTURA
Mesures:
154.
CONTINUITAT INICIAL DE L’ESTRUCTURA DE CENTRES (CSIC,...). INCENTIVACIÓ
PER ADAPTAR-SE GRADUALMENT ALS SISTEMES DE FUNCIONAMENT DEL MODEL
CATALÀ.
155.
RACIONALITZACIÓ DEL SISTEMA DE CENTRES.
156.
ASSUMIR IMMEDIATAMENT ELS COSTOS DE PARTICPACIÓ EN GRANS
INFRAESTRUCTURES SINGULARS CONSORCIADES, DINS I FORA DEL PAÍS. ACORDAR
AMB
POSTERIORITAT
ELS
DETALLS
DE
PARTICIPACIÓ
EN
AQUESTES
INFRAESTRUCTURES.
157.
NEGOCIACIÓ IMMEDATA PER A LA PARTICIPACIÓ EN GRANS ORGANISMES DE
RECERCA INTERNACIONAL EN ELS QUE HI HAGI IMPLICACIÓ DELS GRUPS DE
RECERCA
158.
AGÈNCIA CATALANA DE PATENTS
159.
RACIONALITZACIÓ DE GRAUS I MÀSTERS MITJANÇANT LA COL·LABORACIÓ
INTEREUNIVERSITÀRIA.

Pilar 3: MODEL

Mesures:
160.
LLEI DEL SISTEMA DE RECERCA / LLEI DE LA CIÈNCIA
161.
CREACIÓ DE FONS QUE ASSEGURIN L’ESTABILITAT DEL FINANÇAMENT.
162.
LLEI DEL MECENATGE
163.
VISAT CIENTÍFIC PER FACILITAR LA MOBILITAT
164.
POLÍTIQUES DE DIVULGACIÓ I MOTIVACIÓ A ESTUDIANTS PRE-UNIVERSITARIS PER
CREAR TEIXIT DE FUTURS CIENTÍFICS.
165.
ADHESIÓ A LA PATENT ÚNICA EUROPEA.
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SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
TÍTOL
Quin és el nou model d’innovació tecnològica pel nou país? (què volem ser)
La República catalana vol esdevenir un Estat referent al mon en el desenvolupament de la innovació
tant tecnològica com social que permeti augmentar l’apoderament que els ciutadans estan assolint,
millorar la seva qualitat de vida, a les empreses la seva competitivitat i a les administracions
públiques augmentar la qualitat del seus serveis i l’eficiència. La innovació i el coneixement permetrà
a Catalunya un posicionament econòmic estratègic essent fonamental per desenvolupament integral
del país.
Es preveu que durant els anys 2011 i 2050 la població mundial augmenti en 2.300 milions de
persones, passant de 7.000 milions als 9.300 milions. La majoria de la població residirà en grans o
mitjanes ciutats on es calcula que hi viuran 6.300 milions de persones. Tot aquest creixement
afectarà directament a la futura República de Catalunya, no tant sols per la futura relació política que
aquesta tindrà amb altres Estats, incloent-hi l’Espanyol, sinó també per la manera d’establir relacions
entre els ciutadans, emprenedors, empreses, entitats educatives, entitats del tercer sector i
administracions públiques amb la resta del mon.
Aquestes relacions indubtablement afectarà, de fet ja ho esta fent, els models d’innovació de la
nostre societat. Un model canviant basat en la col·laboració natural entre els diferents agents de la
quàdruple hèlix de la innovació, ciutadans, empreses, universitats i administracions públiques, per
poder solucionar els reptes de la societat.
Un model que a Catalunya ha d’incorporar el ciutadà en el centre del cercle de la innovació, entenen
innovació com la creació o millora d’un producte, servei, procés, mètode de màrqueting o
d’organització, forma de treballar o relacionar-se externament.
Tot i que existeixen molts camins i eines per el desenvolupament de la innovació, el paper
transformador que ofereixen les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) en aquest
sentit és comú en tots ells. Les TIC no sols creen un nivell sense precedents d’eficiència, també és
el principal impulsor de les noves formes d’apoderament ciutadà i transformació de processos
industrials.
Al llarg de la historia diferents elements i objectes han arribat a revolucionar l’evolució humana. La
roda, el foc, l’acer, per dir-ne alguns han estat protagonistes fonamentals que han marcat un abans i
un desprès en la seva utilització i en el desenvolupament de la humanitat. Cadascun d’aquest
elements, manipulats per les mans de l’humà i desenvolupant un procés d’innovació, ens ha ofert
benestar i beneficis respecte a com es vivia aleshores. Avui, milions d’anys desprès la situació no és
gaire diferent, Internet, les tecnologies d’informació, les xarxes mòbils, etc., estan marcant època i
semblen imprescindibles per poder sobreviure en la nostre societat.
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació són una infraestructura cabdal pel funcionament
de qualsevol estat. Per això és molt important, en el procés de transició que estem vivint, tenir-ho tot
ben previst. El nou paradigma de les TIC, les comunicacions mòbils, les xarxes socials, el Internet de
de les coses, serveis al núvol, etc., incrementant la potencialitat del ciutadà per ser el centre de la
innovació. Tant sols cal fixar-nos com a canviat en pocs anys la utilització de les pàgines web o
portals, on han passat de ser unes simples pagines d’informació unidireccional, on el creador donava
a conèixer alguna dada, a un model bidireccional, on moltes de les vegades és l’usuari d’aquestes
noves webs o portals qui ofereix el contingut. De fet, Facebook o wikipedia, son dos exemples clars
d’èxit que estan basats en aquest concepte.
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Tanmateix, no fa gaires anys que la tecnologia mòbil és entre nosaltres, en canvi se’ns fa difícil
recordar el temps on aquesta era un luxe reservat per a molts pocs. Sembla que sempre hagi existit i
que sembli un be intemporal de la nostre societat, un instrument fonamental per poder-nos
desenvolupar en el nostre dia a dia. A diari milions de persones utilitzen mòbils, que en pro mig
tenen una tecnologia molt més gran que la que portava l’Apolo 11 quan va aterrar a la lluna en 1969.
Les comunicacions mòbils mitjançant un Internet compartit ha canviat el nostre entorn, la nostre
forma de relacionar-nos, de coneixe’ns, de participar, d’expressar-nos i fins i tot d’establir relacions
amoroses.
Tots aquest canvis han de ser aprofitats com una oportunitat per el nou país que estem creant i és
per això que hem de preparar-lo i estar a la primera divisió en el desenvolupament d’innovació
tecnològica. Aquesta ha de ser una aposta clara i decidida per part dels governs de la República de
Catalunya, i tractar les tecnologies de la informació i les comunicacions com pal de paller de la
innovació.

MODEL NOU PAÍS

Quins són els 5 pilars en que se sustenta el nou model d’innovació tecnològica del nou país?

•

Infraestructures digitals

•

Empresa, ocupació i coneixement TIC

•

Les TIC, innovació transversal

•

Ciutadania

•

País, ciutats i pobles intel·ligents (Smart Cities)

Pilar 1: Infraestructures digitals.

Descripció (el què):
Les infraestructures digitals i la seva utilització generalitzada per part de tota la societat i de les
empreses en particular, és una de les eines fonamentals per millorar l’eficiència dels serveis públics,
la competitivitat econòmica i el coneixement. Els principals canals físics de comunicació són dos: les
xarxes telefòniques i d’internet fixes, i les xarxes mòbils que fan ús de l’espectre radioelèctric, que és
un bé de domini públic estratègic. L’espectre radioelèctric és un recurs escàs de domini públic que té
un valor estratègic i econòmic essencial per desenvolupament de les TIC, alhora que també ho és
per la seguretat nacional de la República Catalana. Les polítiques de potenciació de les tecnologies
de la informació i les comunicacions en general, i la d’espectre en particular, són vistes com una de
les palanques més potents de reactivació econòmica i creació d’ocupació. En aquest sentit l’Estat
Català crearà i col·locarà en el mercat diverses bandes públiques d’espectre radioelèctric aptes per
el desplegament i complement de la xarxa d’accessos sense fils, amb l’objectiu de promoure el
desenvolupament de la banda ampla en tot el territori català i satisfer les creixents demandes
d’aquest recurs.
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Promoure i realitzar les infraestructures digitals necessàries pel desenvolupament tecnològic que
ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones, potenciar el coneixement, el desenvolupament
social i econòmic, la productivitat a les empreses, i l’eficàcia i proximitat de les administracions
públiques, ha de ser una prioritat en la nova República Catalana, liderats conjuntament entre les
Administracions Publiques catalanes, el sector empresarial i el sector educatiu. Dotar a tot el territori
català de connexió a Internet d’alta velocitat així com desenvolupar infraestructures per potenciar
l’economia del coneixement a qualsevol punt de Catalunya es cabdal per l’economia catalana i la
potenciació de la igualtat de tots els ciutadans del nostre país. Així mateix, aquestes noves
infraestructures digitals han de permetre el perfecte funcionament de les infraestructures critiques
necessàries per la creació del nou país.
Aquestes infraestructures seran sostenibles i amb baixes emissions de carboni, assolint el
compromís de la UE per combatre el canvi climàtic que comprèn la reducció d’un 20% del consum
energètic actual abans del 2020. Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen
solucions per impulsar una economia dinàmica i global, basada en l’eficiència i el respecte vers al
medi ambient, i contribueixen a rebaixar les emissions de carboni associades a la construcció, el
transport, la logística, i faciliten la reducció del consum energètic, tant dels sector productors com de
la societat civil en general. (Green ICT apart.5.12)

Mesures (el com):
•

Desenvolupament i promoció de xarxes d’alta velocitat (fibra òptica fins a la llar)al 100% del
territori català.

•

Desplegament de fibra òptica neutra als polígons industrials

•

Creació de la Identitat Digital Nacional de Catalunya.

•

Creació del Vot Electronic Oficial, i potenciar el seu us en tots els àmbits ciutadans.

•

Transformació de l’actual Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya en la creació i
potenciació de l’Agencia Nacional de Seguretat Digital de Catalunya.

•

Prendre possessió, crear, ordenar i regular l’espectre radioelèctric català.

•

Redefinir i crear nous sistemes generals d’e-Administració, oferint i facilitant al ciutadà,
empreses i entitats tràmits administratius electrònics.

•

Creació i desplegament d’infraestructures critiques tecnològiques, necessàries per el
funcionament del nou Estat Català.

•

Redefinir i potenciar el CATNIX com un punt neuràlgic en la xarxa Internet catalana.

•

Creació del Pla de Desplegament Sostenible d’Infraestructures Tecnològiques, entre el
Govern català, les operadores de telecomunicacions i empreses tecnològiques a Catalunya per
assolir el reptes de reducció d’emissions de carboni.

•

Impuls per la creació d’un nou Supercomputador de Catalunya, fent més potent l’existent.

Pilar 2: Empresa, ocupació i coneixment TIC

Descripció:
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Potenciar el lideratge al desenvolupament de projectes de recerca i innovació a Catalunya, així com
desenvolupar un Pla Nacional de Transferència Tecnològica prioritzant les polítiques públiques per a
la transferència de coneixement de la universitat a l’empresa i potenciació de l’emprenedoria, així
com la consolidació i creixement dels sector industrials tradicionals gràcies a les tecnologies de la
informació i les comunicacions. Tanmateix, potenciar un sector tecnològic capdavanter amb l’objectiu
d’ajudar a les empreses TIC catalanes a créixer millorant alguns dels seus àmbits per al negoci,
fomentant una economia competitiva i dinàmica, basada en la tecnologia i el coneixement, amb la
creació de nous productes i serveis innovadors, l’augment dels nivells de productivitat, l’establiment
de sinergies mitjançant la cooperació entre empreses, així com la capacitació i disponibilitat dels
recursos humans i material necessaris que permetin afrontar el reptes globals de futur. Tanmateix la
innovació social ha de ser un punt cabdal en el desenvolupament de noves maneres de relacionarse.
Actualment Catalunya disposa de 12.471 empreses TIC que generant 81.800 llocs de treball
directes. La facturació associada al sector es de 18.000 milions d’euros que representa un 5% del
PIB de Catalunya. El 70% d’aquesta activitat econòmica es concentra al voltant de la ciutat de
Barcelona. Es calcula que aquest 2015 faltaran uns 30.000 nous professionals TIC dels que uns i
aquesta situació no és conjuntural sinó que es preveu continuarà els propers anys. Aquests nous
llocs de treball no podran ser coberts pels nous titulats o estudiants de cicles formatius i alhora
caldran persones amb titulacions no tecnològiques (dissenyadors, psicòlegs...) , alhora, sorgeixen
noves professions i noves tecnologies (Com ara tractament de dades, drones, telemedicina,....) en
les que necessitem gent formada sense haver d’esperar a la creació, després de llargs processos,
d’estudis universitaris formals. A Catalunya, i en especial a Barcelona, hi ha una greu mancança de
persones de formació professional, degut a la manca d’escoles especialment públiques que ofereixin
aquests estudis.
Le TIC possibilitant noves oportunitats per a l’educació i la formació. Per al professorat, proporcionen
noves metodologies i instruments per a la creació de nous models d’aprenentatge i continguts. Per
els estudiants, faciliten una formació continua més enllà de l’etapa acadèmica i permeten l’accés a
noves eines per la publicació i gestió de continguts, així la participació i el treball col·laboratiu.

Mesures:
•

Creació de la Catalan Digital Academy: L’objectiu d’aquesta acadèmia és dotar de formació
professional a joves llicenciats d’estudis no tecnològics que vulguin formar-se per entrar en el
sector tecnològic i alhora oferir la formació continuada de les PIMES que no tenen capacitat de
gestionar-la o que no la troben fàcilment en el mercat.

•

Campanya de captació de talent femení: Un dels problemes del sector tecnològic és la
masculinització, la manca de vocacions femenines. És imprescindible revertir aquesta situació
que ja s’inicia en els estudis de secundària. Per aquest motiu es dissenyarà una campanya
específica a desenvolupar als instituts per fomentar les vocacions científico-tècniques en les
noies.

•

Creació noves l’escoles de Formació professional TIC i beques per estudiants amb pocs
recursos

•

Establiment de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en el currículum escolar
d’estudis obligatoris en l’Estat Català com una assignatura troncal.

•

Modificació de les regulacions per afavorir la creació d'empreses innovadores: La continua
innovació en l’àmbit tecnològic fa aparèixer noves professions i també noves activitats
empresarials o maneres de treballar com ara els espais de Coworking.
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•

Creació d’un pla específic de suport a la creació d’empreses de base tecnològica (Creació
de nous vivers d’empreses i d’espais d’oficina a preus baixos, Desenvolupament d’una xarxa de
mentors i professionals que assessorin i ajudin a les empreses en les seves fases inicials i de
llançament dels seus productes i servei; Establiment de mecanismes per potenciar la
transferència tecnològica des de les Universitats)

•

Potenciació de la Mobile World Capìtal, no tant sols el Mobile World Congress, sinó la creació
a traves de la fundació d’un ecosistema líder mundial en l’àmbit de les tecnologies mòbils.

•

Consolidar Catalunya en un punt internacional d’esdeveniments tecnològics amb la
creació i potenciació d’esdeveniments nacionals i internacionals tecnològics, entre ells:
Mobile World Congress
Smart City Expo
IoT Congress
ITWorldEdu
4 Years from Now
eShowBarcelona
Sonar +D
Gamelab
Biz Barcelona
MIHealth

•

Creació de polítiques de finançament a les empreses tecnològiques:

◦ Creació d’un programa d’inversió de capital llavor amb fonts públics i privats per noves
empreses.
◦ Creació d’un programa d’inversió de capital risc amb fonts públics i privats per empreses
existents.
◦ Creació d’una línia de préstecs de condicions favorables amb avals públics per el
desenvolupament d’empreses amb base tecnològica.
◦ Coordinació dels diferents fons d’inversió existents públics i privats de Catalunya per potenciar
l’emprenedoria d’empreses amb base tecnològica.
•

Establir un programa d’internacionalització amb el suport de les delegacions del Govern a
l’exterior i la creació de la figura d’ambaixadors tecnològics de Catalunya a aquells
professionals rellevants del sector.

•

Desenvolupar el pla nacional Catalunya “hub” tecnològic que coordini l’intercanvi de
coneixement i la innovació de les empreses tecnològiques amb empreses del sector de la
logística, agroindústria, educació, salut, industries creatives, esport, serveis i comerç.
Tanmateix, potenciar el desenvolupament de solucions tecnològiques en els camps de la banca
i serveis generals com l’aigua, llum o gas.

•

Creació, entre les administracions publiques, el col·legis i associacions professionals i
representats ciutadans, del codi ètic per empreses i professionals del sector de les
tecnologies de la informació i les comunicacions
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Pilar 3: Les TIC eines transversals

Descripció:
Les tecnologies de la informació i les comunicacions son especialment importants en la majoria
d’àmbits del nostra dia a dia, ja que ens permeten aprofitar les seves possibilitats en molts dels
àmbits que desenvolupa la humanitat, especialment en els entorns educatius, laborals, institucionals
i empresarials.
La tecnologia és important per a la societat, no solament des de un punt de vista social, educatiu,
cultural o de salut, també per aspectes econòmics de creixent importància. A més engloba sectors
industrials i de servei, el mateix sector tecnològic representa te un pes específic dins de l’economia
del país representant una facturació de més de 18.000 milions d’euros.
A mesura que la població creix la societat moderna te la necessitat d’ampliar i difondre els seus
missatges a més persones de llocs diferents, això fa que si en un principi l’home va fer servir el
invent de la impremta com a eina de difusió massiva i va generar una transformació social a nivell
mundial, ara ens trobem davant d’un altre salt de la humanitat on les tecnologies de la informació
permeten anar encara molt més enllà ja que afecten a qualsevol àmbit de la nostre vida i en
conseqüència de qualsevol Estat.
L’economia del coneixement descriu la tendència de les economies avançades a ser cada vegada
més tributaries del coneixement, la informació i la formació, així com la necessitat creixent dels
sectors públics i privats de poder accedir fàcilment aquests tipus d’elements. El coneixement i la
tecnologia s’han fet cada vegada més complexos realçant cada vegada més el vincle entre
l’empresa, entitats i administracions públiques com medi per adquirir coneixements especialitzats.
Un altre aspecte de desenvolupament econòmic i social en els països avançats és el creixement de
la innovació tecnològica en els serveis que aquest ofereixen.
Son doncs les TIC una eina tranversal prioritària on el nou Estat Català haurà d’establir polítiques i
estructures necessàries per poder dur a terme els reptes que la societat en demanda per poder
assolir els nivells de benestar social i econòmic d’un estat modern.

Mesures:
•

Creació del Comissionat o Secretaria General d’Innovació Tecnològica, depenent del
màxim òrgan del govern que permetrà potenciar transversalment la innovació tecnològica del
nou govern de l’Estat Català, integrant totes les entitats publiques amb competències en
tecnologies de la informació i les comunicacions, així com la potenciació i promoció del sector
tecnològic a Catalunya.

•

Promoció de la cultura i els valors de Catalunya mitjançant la creació i difusió de continguts i
l’accés al patrimoni cultural en format digital d’una manera global i eficaç mitjançat en Pla de
Desenvolupament de la Industria Cultural Digital. Potenciació del català a Internet i del
domini .Cat

•

Creació del Pla de Coneixement Tecnològic que englobarà el plans específics de formació en
els diferents sistemes educatius, així com en la formació continua, descrits en altres punts
d’aquest programa.
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•

Creació del Pla de Desenvolupament de la Innovació Tecnològica, on es potenciarà la
transformació digital dels sector industrials tradicionals i la potenciació del sector tecnològic
català i englobarà els plans relacionats descrits en altres punts d’aquest programa.

•

Creació del Govern Digital, un conjunt d’eines tecnològiques usades per el futur govern català
per modernitzar, dinamitzar i millorar l’eficiència de les seves gestions i decisions que afectin a
qualsevol àmbit de l’administració catalana.

•

Creació del Col·legit Digital un conjunt d’eines tecnològiques que permetrà a estudiants,
professors i pares col·laborar en els processos educatiu, així com tenir un seguiment i contacte
continuo de les activitats escolars i extraescolars entre tots ells.

•

Creació del Salut i Benestar Digital un conjunt d’eines tecnològiques que permetrà accedir a la
carpeta clínica compartida, així com la prescripció i control de la medicació utilitzant una
plataforma única digital entre d’altres. Tanmateix, permetrà el contacte, seguiment i control de
les persones creant un espai virtual per lluitar contra l’aïllament i la soledat especialment de les
persones grans o amb discapacitats.

•

Creació i potenciació de plataformes digitals de identificació i pagament, mitjançant les
tecnologies mòbils o altres dispositius tecnològics.

•

Crear, conjuntament amb tots el agents implicats, el Pla Nacional d’Emergències
Tecnològiques fent evolucionar l’actual Pla d’Emergències TIC. Creant un nou sistema de
coordinació i protocols en cas d’emergències entre Mossos d’Esquadra, Protecció Civil,
Bombers, Servei d’Emergències Mediques, Policies Locals i altres entitats necessàries, pel seu
correcte funcionament. Així mateix es milloraran i es crearan nous recursos tecnològics utilitzats
per cadascun d’ells.

•

Crear i establir mecanismes per la regulació, defensa i control de l’activitat de les empreses de
l’economia col·laborativa o participativa que utilitzen les xarxes tecnològiques pel
desenvolupament del seu negoci, be sigui llogant, prestant, intercanviant, venent, regalant o
compartint productes o serveis propis o de tercers.

•

Creació d’un Ens Regulador Tecnològic de Catalunya que defensi i potencií els interessos
dels ciutadans, empreses i entitats davant dels abusos o mancances que es puguin realitzar per
part de les empreses tecnològiques, així com establir canals de mediació i resolució en cas de
conflicte entre les parts.

•

Potenciar l’ús generalitzat de les Dades Obertes “mashups”(llocs webs que combinen
continguts de diferents fonts d’Internet) i “corwdsoursing” (Twitter, xarxes socials, wikis,
missatges de text) per potenciar la transparència i el compliment dels plans de govern de les
diferents administracions públiques catalanes.

•

Creació de la Llei Catalana de Comunicacions Electròniques, amb la col·laboració de
ciutadans, empreses, col·legis professionals, entitats i partits politics.

Pilar 4: Ciutadania

Descripció:
Malgrat que l’ús de les TIC entre els ciutadans està a la mitjana europea, ens trobem que moltes
persones en edat laboral no són usuaris habituals d’internet o fins hi tot d’un ordinador o tauleta.
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Això provoca que aquestes persones, caracteritzades per un nivell molt baix d’estudis i molt
concentrada en determinats barris de les ciutats o pobles, quedin exclosos del mercat laboral i
tinguin greu risc d’exclusió social.
La integració social i desenvolupament personal son prioritats per la República Catalana i les TIC
faciliten la integració d’aquells col·lectius amb més risc d’exclusió social proporcionant instruments
que faciliten l’accés a nous serveis, nous continguts i a nous canals i espais de comunicació,
formació i estímuls personals. Les tecnologies de la informació i les comunicacions faciliten també
les polítiques de responsabilitat social corporativa a les empreses, l’accessibilitat a la formació i
poden els recursos culturals a l’abast de tothom, afavorint el desenvolupament personal. Gràcies a
les TIC és pot comprendre i actuar massivament, intuïtivament i profundament en les necessitats
dels ciutadans, al mateix temps que aquest utilitzant-les, adquireixen unes competències que els
capacitant no tant sols personalment sinó també professionalment,

Mesures:
•

El Pla Nacional contra l’Escletxa Digital, serà prioritari per nou govern de la Republicà
Catalana. Creació i posada en marxa del Pla Ciutadà d’Evolució Tecnològica, establint com a
fita que en el 2025 no existeixin analfabetisme digital, impulsant així el desenvolupament social i
econòmic del país. Establiment de l’obligatorietat d’estar en possessió de l’Acreditació de
Competències en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, ACTIC, o equivalent
mitjançant titulació superior en TIC, per accedir o desenvolupar qualsevol càrrec administratiu
de l’administració catalana.

•

Potenciació i redefinició de la Xarxa de Punts TIC i Òmnia de Catalunya com espais on la
innovació i transferència de coneixement i desenvolupament de la xarxa ciutadana sorgeixi,
creant al mateix temps una xarxa de laboratoris de co-creació.

•

Potenciació del Pla Internet Segura, per a la utilització segura de les tecnologies de la
informació i el coneixement.

•

Desenvolupament de polítiques actives de Potenciació del Teletreball en les empreses i les
administracions públiques, fent així més viable l’horari laboral per a la conciliació familiar i
reduint despeses de desplaçament als ciutadans i protecció mediambiental, al mateix temps
que s’augmenta la rendibilitat de les empreses.

•

Creació d’un conjunt d’Eines Tecnològiques de Participació Ciutadana mitjançant una
plataforma de participació i informació de les polítiques publiques convidant a participar a tots
els ciutadans en consultes publiques per establir aquestes polítiques, proposar idees i prendre
decisions.

Pilar 5: País, ciutats, pobles intel.ligents (Smart Cities)

Descripció:
Les Smart Cities o ciutats intel·ligents son el resultat de la necessitat cada vegada més important
d’orientar les nostres vides cap a la sostenibilitat. Aquestes ciutats poden definir-se com ciutats del
coneixement, digitals, cibernètiques o ecològiques. Els països, ciutats i pobles intel·ligents es
serveixen d’infraestructures, innovació i tecnologia per reduir el consum energètic i reduir l’emissió
de carboni, però també per millorar la qualitat de vida dels ciutadans en altres aspectes, com pot ser
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millorar la seguretat o el transport amb serveis que faciliten el dia a dia de les persones. Es pot dir
que son ciutats o pobles que desenvolupant un sistema de sistemes que funcionen de forma
conjunta.
Apostem perquè aquests sistemes, infraestructures, innovació i tecnologies estiguin primer al
serveis dels ciutadans i seguidament de les ciutats i pobles del nostre país. Les Smart Cities només
tenen sentit si serveixen per solucionar els reptes que tenim com a ciutadans dins de d’aquestes
àrees urbanes. Per tant, les solucions tecnològiques han d’estar al serveis dels projectes de ciutat.
Moltes vegades el disseny d’aquetes solucions es fan sense comptar amb la participació activa dels
ciutadans, en una actitud de despotisme il·lustrat en la que tècnics, arquitectes, tecnòlegs i polítics
decideixen quines han de ser els problemes prioritaris a solucionar, o implementen solucions
tecnològiques difícilment enteses per la població. En un moment en que els ciutadans hem decidit
prendre el carrer per ser escoltats i innovar trencant maneres de fer d’un país antic, hem de
permetre que els ciutadans tinguem la possibilitat de participar en la creació d’aquestes noves
ciutats i pobles intel·ligents, d’una manera activa, participativa i ordenada.
El que més distingeix una ciutat o poble intel·ligent d’un de tradicional és el vincle que estableix amb
les persones que hi viuen en ells. Els serveis que ofereixen les ciutats tradicionals no poden
respondre a les transformacions econòmiques, culturals i socials de la mateixa manera que ho fan
les ciutats intel·ligents gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació. Per aquest motiu,
les ciutats i pobles intel·ligents volem que siguin, per davant de tot, ciutats i pobles amb una
dimensió més humana, que facin servir una infraestructura tecnològica i el desenvolupament urbà
permanent, tenint sempre en compta la sostenibilitat ambiental, econòmica i social

Aquesta evolució de les ciutats i pobles de Catalunya ha de tenir una mirada de llarg recorregut i
per això proposem desenvolupar un Pla Nacional de llarga durada, per definir com ha de canviar el
nostre país en els propers 20 anys,

Mesures:
•

Creació del Pla Nacional de Ciutats i Pobles Intel·ligents de Catalunya, on es marcaran les
línies estratègiques a seguir per el propers 20 anys i el qual estarà obert a la participació de
cadascun dels agents de la ciutat o poble.

•

A més de les mesures generals definides en el Pilar 2, es crearan línies de treball especifiques
pel sector tecnològic en l’àmbit de les Ciutats i Pobles Intel·ligents (Smart Cities) i del
Internet de les Coses (IoT) amb polítiques actives d’ajuts per a la innovació i a l’atracció de
talent a Catalunya. Es crearan clúster especialitzats en:
Transport i mobilitat Intel·ligent
Sistemes de residus i tractament d’aigües.
Educació Intel·ligent
Emergències Intel·ligents
Sostenibilitat Intel·ligent
Subministres d’aigua, llum i gas Intel·ligent
Participació ciutadana Intel·ligent
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•

Creació y seguiment de les Normes, protocols i requisits de les Ciutats i Pobles
Intel·ligents de Catalunya seguin els estàndards de la ITU. Aquest funció recaurà sobre el
nou Ens Regulador Tecnològic de Catalunya.

•

Creació de la Llei de Ciutats i Pobles Intel·ligents, així com el reglament d’us de les
plataformes tecnològiques.

•

Transformació de LOCALRED en un organisme intersectorial, depenent del Comissionat o
Secretaria General d’Innovació Tecnològica, capaç de donar suport permanent als ajuntaments
i governs per dissenyar les ciutats i pobles intel·ligents així com ajudar a posar en funcionament
els seus projectes.

Transició Nacional a la Republica Catalana
Quin és el nou model d’innovació tecnològica pel nou país? (què volem ser)
No es preveuen dificultats insuperables en el cas dels operadors de telefonia i Internet,
ja sigui fix o mòbil, pel fet que es tracta d’empreses molt interessades en mantenir la seva presencia
en el mercat català, d’acord amb el marc regulador de la UE que protegeix el lliure establiment em presarial.
Pel cas de l’espectre televisiu i radiofònic, caldrà renegociar amb els actuals adjudicataris les llicencies que els ha concedit l’Estat espanyol. El control fisic de les emissions esta en mans d’Abertis
que haurà de reconèixer la nova legalitat catalana a l’hora de difondre el senyal de televisió. Mes
complicat es el cas de l’espectre en mans dels cossos de seguretat de l’Estat i dels militars espanyols, aixi com les radiocomunicacions aeronàutiques, que caldrà considerar en relació a tots els altres
aspectes de la seguretat nacional. En tot cas, i com a primera actuació en aquest àmbit, l’Estat català haurà de prendre possessió del domini espectral i crear les institucions reguladores que exigeix el
marc europeu, creant un o mes reguladors que
supervisin les comunicacions electròniques, els medis audiovisuals i l’assignació de l’espectre, seguint, per exemple, el model britànic que els ajunta en un únic organisme.
De cara al període immediatament posterior a la declaració d’independència no es previsible cap interrupció dels serveis per part de les operadores que actuen a Catalunya. Nomes caldrà tenir una
interlocució directe amb aquestes empreses, abans i després de fer efectiva la independència, per
tal d’assegurar la continuïtat del regim regulador i dels permisos corresponents, obrint un període de
negociació dels canvis que es considerin oportuns a mig termini. Mes endavant caldrà fer una Llei
Catalana de Comunicacions Electròniques que traslladi a la legislació del nou Estat les directives
europees, i que creí l’autoritat nacional de regulació del sector que comprengui les comunicacions
electròniques, els medis audiovisuals i l’assignació de l’espectre
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ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
TÍTOL
Quin és el nou model d’Administracions Públiques per al nou país? (què
volem ser)
Unes Administracions Públiques republicanes, participatives, transparents,
innovadores i simplificades al servei dels ciutadans i finançades adequadament per
a garantir i desplegar l’Estat del Benestar, amb uns serveis públics propers i de
qualitat.
MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3 pilars en que se sustenta el nou model d’Administracions
Públiques del nou país?
Pilar 1: CONSTRUIREM UNES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AL SERVEI DELS CIUTADANS
I PER GARANTIR I DESPLEGAR L’ESTAT DEL BENESTAR
Descripció (el què):
UNA ADMINISTRACIÓ SIMPLIFICADA, DESCENTRALITZADA, INNOVADORA, TRANSPARENT,
PROPERA I AMB EL RECURSOS SUFICIENTS PER PRESTAR ELS SERVEIS ADEQUATS ALS
CIUTADANS I GARANTIR I DESENVOLUPAR L’ESTAT DEL BENESTAR
Mesures (el com):
• Simplificar l’organització territorial de les Administracions Públiques en dos únics nivells: Estat
descentralitzat en vegueries i municipis, configurant els consells comarcals com institucions
preferents o úniques per mancomunar de serveis municipals.
• Impulsar processos de simplificació i modernització administrativa per facilitar les gestions als
conjunts d’usuaris i interlocutors dels serveis públics.
• Descentralitzar les decisions i establir mecanismes de responsabilització i processos de millora
continua i qualitat que incrementin l'autonomia dins el marc estratègic definit.
• Una legislació clara que defineixi els ens que han d’integrar les administracions públiques
republicanes, els objectius que han de perseguir, així com la manera de controlar-los i
d’avaluar-los.
• Establir mecanismes obligatoris, eficaços i transparents de rendiment i d’avaluació de les
polítiques públiques, com ara la creació d’una Agència independent d’avaluació de les
Polítiques Públiques.
• Establir mecanismes permanents per mesurar i adequar el grau de proximitat i confiança dels
serveis públics a la ciutadania a qui va destinada

Pilar 2: UNES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES REPUBLICANES QUE GARANTEIXIN EL
GOVERN OBERT, LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ÈTICA
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Descripció:
LES DADES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES HAN DE SER OBERTES I ACCESSIBLES
LA PRESA DE DECISIÓ HA DE SER TRANSPARENT I L’ELABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE
LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I ELS SERVEIS PÚBLICS HA DE GARANTIR LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Mesures:
• Totes les dades i estudis de les administracions públiques han de ser accessibles, llevat que un
llei ho prohibeixi explícitament per motius justificats.
• Cal garantir mecanismes de participació en totes les fases de les polítiques públiques i de la
prestació dels serveis públics (elaboració, prestació i avaluació).
• Tots els acords del Govern republicà seran públics, llevat de casos excepcionals previstos per
llei.
• Amb rang de Llei, s’aprovarà un Codi Republicà d’ètica, responsabilitats i rigor a les
Administracions Públiques.
• Publicitar dels perfils professionals i retribucions dels càrrecs polítics, de confiança i directius de
les diferents administracions públiques del país, les declaracions patrimonials i d’interessos en
el moment d’accedir al càrrec i en la seva finalització, així com actualització anual de les seves
variacions i alhora publicitar també els diferents òrgans dels que formen part.

Pilar 3: VALORAR ELS EMPLEATS PÚBLICS I RECONÈIXER EL SEU PAPER CLAU PER A
GARANTIR I DESPLEGAR L’ESTAT DEL BENESTAR
Descripció:
ELS EMPLEATS PÚBLICS SÓN INDISPENSABLES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES REPUBLICANES AL SERVEI DELS CIUTADANS I QUE
GARANTEIXIN LA CONTINUÏTAT I EL DESPLEGAMENT DE L’ESTAT DEL BENESTAR.
REFORMULAREM L’ESCOLA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA
Mesures:
•

•

•
•
•
•
•

•

L’Escola de les Administracions Públiques de Catalunya ha de garantir que la igualtat, la
publicitat en l’accés, el mèrit i el reconeixement de les capacitats i talents regeixin el
funcionament de les administracions públiques republicanes en la selecció i la provisió dels llocs
de treball.
En el marc de la constitució del nou Estat, establir les bases per avançar en un cossos comuns
de la funció pública de les administracions públiques del país, amb sistemes homologables
d’accés, provisió i carrera professional dels empleats públics
Establir mecanismes per garantir la millora contínua de les competències dels empleats públics.
Incrementar l’autonomia dels empleats públics en la presa de decisions en relació amb el seu
lloc de treball per tal d’afavorir la innovació, millorar l’eficiència i facilitar la conciliació familiar.
Garantir la mobilitat entre les diferents administracions públiques catalanes
Delimitar amb claredat la frontera entre les tasques dels càrrecs polítics, els directius i els
empleats públics i despolititzar les administracions reguladores i independents
Regular la funció directiva professional pels càrrec directius amb accés de manera
meritocràtica, transparent i amb avaluació pública dels objectius, en el marc de la nova
regulació de les Administracions Públiques catalanes
Establir mecanismes per al rendiment de comptes, l’avaluació i la responsabilització dels
empleats públics.
47

Vicesecretaria General d'Acció Política

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Aquesta etapa de transició nacional ha de servir per impulsar amb fermesa la racionalització del
sector públic català, construït històricament emmirallant-se en l’Administració de l’Estat espanyol.
Definirem prèviament el model d’Administracions públiques i del conjunt del sector públic que ha de
tenir la República Catalana (serveis a prestar, tipologia d’ens, organització, dimensionament).
Pilar : CREACIÓ D’UNA VICECONSELLERIA PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE
LA REPÚBLICA CATALANA
Mesures:
• Unificar en un únic Departament (Presidència o Conselleria Primera) totes les competències
transversals estratègiques clau per desplegar les administracions públiques republicanes
(Funció Pública, Pressupostos, TIC, Règim Local, Sector Públic, etc.).
• Crear una Viceconselleria que coordini totes aquestes funcions, amb l’objectiu de crear les
Administracions Púbiques Republicanes i aprofitar el procés per dur a terme el procés de
modernització necessari per garantir que estiguin al servei dels ciutadans i que garanteixi la
continuïtat i el desenvolupament de l’Estat del Benestar.
• La Viceconselleria ha de comptar amb la col·laboració d’un grup d’especialistes en la gestió
pública, que garanteixin la pluralitat política, l’experiència professional interna i d’altres estats i la
presència del tercer sector i de l’empresa privada.
• La Viceconselleria durà a terme un pla de captació de talent internacionals i nacional a l’interior i
a l’exterior de les administracions públiques.

Pilar 2:
PREPARAR LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT
D’ADMINISTRACIONS
INDEPENDENTS
O
REGULADORES
ACTUALMENT
SOTA
COMPETÈNCIA ESTATAL ESPANYOLA, AIXÍ COM D’AQUELLES NOVES ESTRUCTURES
DEPARTAMENTALS EN ÀMBITS QUE ACTUALMENT NO SÓN DE COMPETÈNCIA CATALANA.
Mesures:
• D’acord amb els anàlisi i estudis del Llibre blanc per la transició nacionals, i les conclusions del
Comissionat per la transició nacional, prioritzar quins ens i estructures departamentals haurem
de crear o adaptar, i amb quins recursos econòmics i de personal seran necessaris, tenint en
compte que el personal de l’Estat a Catalunya en bona part serà assumit per l’Administració
republicana.
• Preparar tot l’arquitectura legal, reglamentària i tècnica per a la seva creació per donar
cobertura al procés constituent del nou Estat, la república catalana.
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JUSTÍCIA
TÍTOL
Quin és el nou model de Justícia per al nou país? (què volem ser)
Volem una Justícia no només concebuda com a tercer pilar de l’Estat de dret, sinó sobretot com a
servei públic excel.lent vers els ciutadans;curós en la defensa dels seus drets,i amatent en la gestió
dels seus interessos;catalanitzat,eficaç, eficient,ben dotat i accesible;jurídicament i tècnicament
avançat i equiparable al dels països més progressius del nostre entorn.

-MODEL NOU PAÍS:
Quins són els tres pilars en que se sustenta el nou model de Justícia del nou
país?
-PILAR 1: JUSTÍCIA UNIVERSAL
-Descripció (el què): sistema judicial i jurídic desburocratitzat ,entenedor,eficaç i ràpid vers la
ciutadania;entès com a servei públic defensor de drets dels més vulnerables, i element controlador
o fiscalitzador dels actors públics.
-Mesures (el com):
-1) Establiment d’uns cossos legislatius no massa amplis, però certers i acurats per al seu fàcil
coneixement i aplicació pels operadors jurídics.
-2)Establiment de sistema de doble instància judicial
-3) Garantia del servei universal d’auxili jurídic i de la tutela judicial efectiva,facilitant la seva
gratuïtat als sectors més vulnerables econòmicament.
-4) Simplificació dels tràmits administratius,per via legislativa,que endarrereixin o encareixin la
prestació del servei a l’usuari.
-PILAR 2:JUSTÍCIA BEN DOTADA I ACCESIBLE
-Descripció: sistema judicial amb suficient dotació material i humana,i amb condicions de treball
adients,per a oferir un servei d’excel.lència a l’usuari.
-Mesures:
-1)Augment de la plantilla de Jutges, magistrats i fiscals,en un 40 % respecte l’actual,per atansarnos als estàndards europeus;augment correlatiu de personal auxiliar per fer una feina dinámica i
sense endarreriments,en el marc d’una nova i més dimensionada oficina judicial.
-2) Delimitació i planta judicials adequades al nou model territorial,amb dotació suficient per abastar
tot el territori i els seus habitants,depenent dels condicionants demogràfics, geogràfics i de tràfic
jurídic.
-3) Augment de la dotació pressupostària per al millor compliment de les funcions encomanades
(millors infrastructures físiques ,modernització i ús de les TIC,etc).
-4) Avançament en l’ús de les noves tecnologies, tant en la gestió del tràfic com en l’atenció a
l’usuari.
-5) Manteniment i enfortiment del carácter públic de determinats serveis jurídics (gestió de
registres,especialment).

-PILAR 3: ORGANITZACIÓ ÀGIL I DEMOCRÀTICA
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-Descripció: sistema organitzatiu i de govern plenament independent dels altres poders de
l’Estat;amb possibilitats de carrera meritocràtiques,i plena representativitat de tots els operadors
jurídics;que reconegui l’expertesa i la voluntat de servei dels seus treballadors.
-Mesures:
-1) Creació d’un òrgan de govern de reduïdes dimensions,amb majoria de membres escollits
democràticament pels mateixos operadors (a banda del legislatiu),que abasti totes les funcions
(inclosa la interpretació constitucional,sense necessitat d’un òrgan específic).
-2) Integració en l’organigrama judicial d’organismes parajudicials (sindicatures de comptes i de
greuges),potenciant-ne paral.lelament les funcions i virtualitats.
-3) Estabilització laboral dels treballadors (especialmente,els de base);foment de la formació,com a
base d’una carrera professional meritocràtica, que premiï el compromís de servei i l’expertesa .

TRANSICIÓ NACIONAL
-Quines són les primeres mesures a curt termini? (Com comencem?)
-PILAR 1: adaptació normativa (legislativa i reglamentària), per garantir la seguretat i
continuïtat del tràfic jurídic;
-Mesures:
-1)Adaptació parcial de la normativa vigent espanyola,i recepció del dret intermnacional:delimitació,
per organismes jurídics públics i acadèmics,dels cossos normatius que han de continuar regint en el
període transitori .
-2) En una segona fase, posterior al procès constituent (plaç de 3 a 5 anys), redacció pel Legislatiu
de cossos normatius propis, inspirats en els dels països més progressius del nostre entors, i en la
modernització del dret propi (públic i privat) de Catalunya.
-3) Eliminació de través a l’ús de la Justícia per la ciutadania (Llei de taxes espanyola)
-4) Establiment del català com a llengua d’ús normal i prioritari en l’Administració de
Justícia;coneixement del dret propi com a requisit per a exercir la judicatura.
-PILAR 2: Augment pressupostari que faciliti la prestació adequada del servei judicial a tot el
territori,a nivel material i humà.
-Mesures:
-1) Convocatòria urgent d’oposicions ,tant a Jutges, Fiscals i Secretaris,augmentant en un 40% la
plantilla actual; com a personal administratiu i auxiliar ,augmentant-lo en la mateixa proporció i
funcionaritzant-lo en la mesura del possible(per a estabilitzar i millorar la prestació del servei).
-2) Implementació física i organitzativa,amb els mitjans adequats, de la nova oficina judicial;incidint
en la potenciació de l’oficina electrònica.
-3) Establiment de mesures organitzatives adients per a la recepció del personal provinent de
l’actual administración de Justícia espanyola;si escau, amb convocatòrires extraordinàries de places
per suplir les posibles vacants produïdes per la instauració del nou Estat.
-4) Adaptació de la planta judicial al nou model territorial que s’estableixi,amb especial atenció a les
característiques demogràfiques,geogràfiques i de tràfic de cada demarcació (municipal, comarcal,
veguerial i metropolitana).
-5) Implementació del pla d’infrastructures penitenciàries 2014-2017;convocatòria
d’oposicions,concurs de trasllats i ampliació de personal a totes les àrees.
-PILAR 3: Organització d’un sistema de govern i gestió del Poder Judicial, basat en el ple
desenvolupament de les previsions de l’Estatut de 2006,com a fonament del futur sistema de
govern (a desenvolupar pel legislatiu en el període constituent,comptant amb el concurs
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imprescindible de l’Acadèmia i de les institucions representatives dels operadors jurídics
(Col.legis professionals,etc)) .
-Mesures:
-1) Desenvolupament del Consell de la Justícia de Catalunya en el período constituent, amb
funcions similars al TSJ i CGPJ actuals;de dimensions reduÏdes (7 membres com a màxim);amb
composició combinada entre la sala de Govern del TSJ, el Dept. de Justícia,i representants
d’institucions acadèmiques i professionals.
-2)Judicialització i foment de funcions dels actuals òrgans parajudicials (Sindicatures de Comptes i
de Greuges).
-3)Augment de funcions i col.laboració entre l’EAPC I el CEJFE, com a centres de referència en la
formació i avaluació de tot el personal al servei de l’Admó. de Justícia;augment de col.laboració
amb l’àmbit universitari i sindical.
-4) Establiment per l’Administració de plans de carrera professional per a tots els seus
treballadors;amb avaluacions periòdiques i generals ,que premiïn l’expertesa i el compromís de
servei públic.
-5) Renovació generacional i metodològica en la cúpula directiva del Dept. de Justícia
(Especialment, en l’àmbit penitenciari).
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SALUT
TÍTOL
Quin és el nou model DE SALUT I SOCIAL pel nou país? (què volem ser)
El nou sistema Nacional de Salut i Social de Catalunya estarà centrat en la persona i serà
públic, universal, equitatiu i integrat, garantirà la qualitat i serà finançat per la fiscalitat
general i orientat a preservar la salut i el benestar de la ciutadania.
MODEL NOU PAÍS
2. Preservar els drets basats en els valors republicans promovent l’atenció integral
centrada en la persona i amb un especial èmfasi als col·lectius més vulnerables i en els
seus cuidadors i famílies.
3. El sistema ha de ser de qualitat, sostenible, eficient i equitatiu , capaç de generar
prosperitat, com a motor d’una economia basada en el coneixement, amb
transparència i rendiment de comptes.
4. Prevenció de la malaltia i protecció i promoció de la salut (EDUCACIÓ PER LA SALUT).
Coresponsabilitat del ciutadà com a subjecte actiu en la pròpia salut i benestar,
individual i col·lectiva, basat en model col·laboratiu.
5. L’organització ha de ser territorial integrada i en xarxa, amb participació efectiva i
vinculant dels representants de la ciutadania i dels professionals. Els diferents
proveïdors han de tenir el mateix tractament i han d’estar en sintonia a cada territori
6. El model ha d’estar orientat a l’excel·lència i es fonamenta en la formació continua, la
recerca i la innovació per impulsar la transferència del coneixement en l’àmbit de la
salut i el benestar social.

Pilar 1:
Descripció :
Preservar els drets i deures basats en els valors republicans promovent l’atenció integral
centrada en a persona i amb un especial èmfasi als col·lectius més vulnerables
Mesures:
• El sistema es basarà en la persona no en les estructures
• Atenció social i sanitària de proximitat, atenent tant com es pugui als condicionants
propis del pacient i del seu entorn més immediat (familiars, de veïnatge...). Atenció
centrada en el domicili.
• Desigualtats en salut zero
• Atenció especial pel col·lectius més vulnerables i fràgils
• Integració de lla informació sanitària i social, garantint la privacitat i la seguretat.
Informar i vetllar pels drets dels ciutadans en relació a la seva informació sanitària,
fonamentats en el sistema de drets ARCO: accessibilitat, rectificació, cancel·lació i
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•

•

oposició). El ciutadà és el propietari de la seva història sanitària i social i el sistema en
té la custòdia.
L’Atenció Primària Comunitària com a base d’aquesta atenció integral i la principal
porta d’entrada al sistema sanitari de salut i social català. Potenciar i dotar l’atenció
primària per a que sigui resolutiva alhora que vertebradora dels diferents nivells
assistencials.
Superar la fragmentació entre nivells assistencials Enfocament de salut comunitària
mitjançant la estreta col·laboració i coordinació entre els serveis dels diferents nivells
de l’assistència (primària, hospitalari, sociosanitari i salut mental) d’atenció primària de
la salut, benestar social, i salut pública, vetllant per l’adient aplicació dels principis
d’equitat entre nivells assistencials

Pilar 2:
Descripció:
El sistema ha de ser de qualitat, sostenible, eficient, eficaç i equitatiu, i capaç de generar
prosperitat, com a motor d’una economia basada en el coneixement, amb transparència i
rendiment de comptes
Mesures:
• Avaluació en resultats de salut i socials, econòmics, satisfacció. Agència independent,
tècnica i no política. Publicació de resultats amb format amable i intel·ligible pel
ciutadà.
• Finançament públic per la fiscalitat general, pels pressupostos Generals i altres.
• El pressupost assignat a la Conselleria/Ministeri de Salut i Social de la República
Catalana haurà de ser, com a mínim, l’equivalent a la mitjana del percentatge del PIB
que destinen els països de l’Europa dels 15 i com a mínim, l’equivalent a la mitjana de
tots els percentatges del PIB Català gastat en Salut i Serveis Socials durant els últims 15
anys
• Establir mesures per obtenir ingressos provinents d’impostos especials sobre productes
perjudicials per la salut,
• Contractes de gestió que incorporin un sistema d’incentius per a la millora de la
qualitat, eficiència, recerca, innovació i per l’assoliment d’objectius en salut i socials,
amb arrelament territorial, i també en transparència i participació.
• Considerar la despesa en salut i serveis socials com una inversió creadora de riquesa.
• Establir l’Agència Catalana del Medicament com a ens regulador de tot el relacionat
amb la recerca, desenvolupament, comercialització i promoció de medicaments.
• Participació i col·laboració dels agents econòmics i socials en intervencions en l’àmbit
de salut.

Pilar 3:
Descripció:
La prevenció de la malaltia i la protecció i promoció de la salut serà l’eix principal de tot el
sistema. Garantir-la en tots els períodes de la vida. Coresponsabilitat del ciutadà com a
subjecte actiu en la pròpia salut i benestar, individual i col·lectiva.
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Mesures:
• Agència de Salut Pública de Catalunya autònoma
• Pla Nacional d’educació per la salut multidisciplinari, transversal i integral.
• Enfocament de salut comunitària mitjançant la estreta col·laboració entre els serveis
d’atenció primària de la salut, benestar social, i salut pública, basant la seva activitat en
l’acció sobre els determinants socials de la salut
• Salut a totes les polítiques.
• Coresponsabilitat del ciutadà en la cura de la seva salut i qualitat de vida.
Pilar 4:
Descripció:
Organització territorial integrada i en xarxa. Participació efectiva i vinculant dels
representants de ciutadania i professionals. Els diferents proveïdors han de tenir el mateix
tractament i han de estar en sintonia per cada territori
Mesures:
• Descentralització de la organització i planificació amb participació dels ens territorials
(comarques / vegueries). Redefinició dels Governs territorials de salut.
• Organització dels serveis de provisió tenint en compte la realitat geogràfica,
epidemiològica i sociodemogràfica de cada territori (Àmbits
rurals/metropolitans/urbans)
• La sectorització/territorialització per obtenir un equilibri entre l'accés, la cobertura i la
qualitat de les prestacions.
• Redefinir els vincles amb els diferents proveïdors de serveis sanitaris, socials i de salut
mental.
• Simplificació d’estructures administratives i de gestió
• Clara separació de la planificació, la contractació , la gestió i l’avaluació.

Pilar 5
Descripció :
El model ha d’estar orientat a l’excel·lència i es fonamenta en la formació continua, la
recerca i la innovació per impulsar la transferència del coneixement en l’àmbit de la salut i el
benestar social.
Mesures ( el com):
• Integració de la República Catalana i el seu Ministeri de Salut i Social en els organismes
internacionals relacionats amb la salut.
• Formació professional, pre i postgrau, currículum i planificació adequades a les
necessitats del nostre país.
• Assegurar formació continuada i l’avaluació dels professionals en tots els nivells
assistencials i homologada per a tots els proveïdors.
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•
•
•

Polítiques de recursos humans orientades a la gestió del coneixement, on la formació i
habilitats de gestió siguin contrastades.
Potenciar la recerca i la innovació com a eina imprescindible per assolir l’excel·lència
del sistema orientada a millorar la salut i el benestar dels ciutadans
Establiment d’un Codi Ètic del sistema sanitari i social de Catalunya que en regeixi la
gestió

TRANSICIÓ NACIONAL
•
•
•
•

Assegurar i mantenir la continuïtat de tots els serveis i la provisió de recursos
Disposició transitòria de garantia de la provisió i del sistema. (el que actualment és
competència estatal: política farmacèutica, professions sanitàries, sanitat exterior).
Connexió internacional.
Un nou consens de tot el sector mitjançant un Pacte Nacional i iniciar el procés per la
nova Llei de Salut i Social de Catalunya
Definir i iniciar la implementació del Pla Nacional d’Educació per a la Salut,
multidisciplinari i transversal amb els objectius d’estimular i d’incorporar hàbits
saludables de vida, consciència de cost, coresponsabilització.

Pilar 1
Assegurar i mantenir la continuïtat de tots els serveis i la provisió de recursos Disposició
transitòria de garantia de la provisió i del sistema. (el que actualment és competència
estatal: política farmacèutica, professions sanitàries, sanitat exterior).
Mesures:
• Garantir el bon funcionament de tot el sistema
• Assegurar el subministrament de productes dels proveïdors
• Comunicació amb l’Agencia Europea del medicament per l’aprovació de nous fàrmacs.
Posar les bases de l’Agencia catalana del medicament
• Calendaritzar actuacions i controls
• Organitzar UN GABINET DE CRISI per donar resposta ràpida a conflictes possibles
• Planificació de les formacions de les professions sanitàries
Pilar 2
Connexió internacional.
Mesures:
• Vetllar temàtica de sanitat de ports/aeroports i duanes
• Vetllar pels convenis d’assistència i cooperació amb altres països.
• Agencia de protecció de la salut a les Duanes ( veterinaris )
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•

Vetllar pels fons de recerca europeus que actualment estan en vigor però que
actualment depenen de l’Estat espanyol

Pilar 3
Un nou consens de tot el sector mitjançant un Pacte Nacional i iniciar el procés per la nova
Llei de Salut i Social de Catalunya
Mesures:
• Treballar pel PROCÉS CONSTITUENT del nou sistema de salut i social de Catalunya.
• S’executaran els programes de govern en un Ministeri/Conselleria de Salut i Social
integrat.
• Nova Llei de Salut i Social que establirà un nou marc jurídic basat en la regeneració
democràtica de la política sanitària
• Simplificació de les estructures administratives i de gestió
• Definició dels valors republicans en la planificació, la gestió, la cartera de serveis, la
participació...
Pilar 4
Definir i iniciar la implementació del Pla Nacional d’Educació per a la Salut, multidisciplinari
i transversal amb els objectius d’estimular i d’incorporar hàbits saludables de vida,
consciència de cost, coresponsabilització.
Mesures:
•
•
•
•
•
•

Recuperació de la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Mantindrem i fomentarem el Programa salut- escola als Instituts d’Ensenyament Secundari (IES) com un àmbit prioritari i basic en la promoció de la salut i com a element
de difusió d’hàbits saludables de vida.
Impulsarem politiques de prevenció de la malaltia i promoció de la salut, entre d’altres,
de la obesitat infantil, dels trastorns alimentaris, la iniciació a les drogues per part dels
joves, de la salut mental...
A les xarxes socials i mitjans de comunicació en especial en les publicitats que inciten
als bons hàbits saludables
Fomentarem la cultura del manteniment de la salut mitjançant l’alimentació i l’activitat
física i la cura mental adaptada als diferents grups de població.
Promourem el treball intersectorial i transversal implantant, a tots els nivells, els plantejaments de “Salut a totes les polítiques”, que es vehiculitzaran a través del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), que caldrà redefinir i reorientar.

BENESTAR SOCIAL
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TÍTOL Cap a la República Catalana del Benestar.
Un país socialment just, equilibrat i pròsper. Volem construir la República Catalana del
Benestar i fer de Catalunya un dels països més avançats d’Europa en la garantia de drets
socials.
.MODEL NOU PAÍS
2. Lluita contra la pobresa i la cohesió social.
3. Viure la vellesa i la diversitat funcional amb autonomia personal, independència i
dignitat.
4. Un país amb valors republicans.
5. Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents
6. Reforma horària.

Pilar 1: Lluita contra la pobresa i la cohesió social.
La societat catalana s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats, on tots els ciutadans
tinguin la possibilitat de portar una vida digna i amb capacitat de participació social.
En els darrers anys la crisi econòmica ha accelerat el procés desigualtats socials. Cal
combatre les bosses de pobresa que hi ha arreu del país, especialment en grans ciutats.
Hem d’ implementar mesures que evitin que els col·lectius que estan en risc d’exclusió
social caguin en la pobresa estructural. La pobresa s’ha d’entendre des d’un punt de vista
transversal, holística.
Descripció:
Hem de garantir els Drets fonamentals, els quals es concreten en Serveis Social Basics.
Mesures:
• Implementació d’una renda mínima d’inserció social, que discrimini positivament les
famílies amb fills a càrrec.
• Tenir garantida l’alimentació de totes les persones.
• Tenir garantit l’habitatge. Aquest fet ha de comporta evitar els desnonaments, així com
facilitar habitatge a persones sense sostre. La mesura es pot aplicar a partir
d’habitatges socials o habitatges vuits provinents de part d’habitatge d’entitats
bancàries o pisos vuits.
• Apoderament dels ciutadans, prestant especial atenció en aquells que viuen situacions
de risc d’exclusió.
• Obertura de més i nous serveis a persones en risc, menjadors socials, hotels –
pensions per a situacions d’emergències socials, etc.
• Implementació de programes de seguiment i de “re”inserció de persones que han estat
ateses durant un llarg temps per l’administració per tal que no caiguin en la pobresa un
cop deixen de ser acollides en serveis públics i recuperen la seva “autonomia”, com per
exemple, adolescents tutelats, dones acollides per violència masclista, persones amb
trastorns mentals compensats, ....
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Pilar 2: Viure la vellesa i la diversitat funcional amb autonomia personal, independència i
dignitat.
Descripció:
La gent gran i les persones amb diversitat funcional són pilars fonamentals en la nostra
societat. No sols per la seva aportació en experiència, memòria històrica, o perquè
contribueixen a crear i enfortir les xarxes familiars i veïnals, sinó fonamentalment, perquè
és la diversitat el que permet construir un país sensible i accessible per a tothom.
El nou país ha de ser garant per a que les persones grans i/o amb discapacitat visquin amb
autonomia personal i dignitat.
No és de rebut que una part de la ciutadania malvisqui, amb pensions que no garanteixen
arribar a final de mes, a viure en la solitud, a esperar ajudes i serveis durant massa temps,
que, o bé arriben tard o bé quan arriben no són les adequades doncs la situació s’ha
agreujat.
En definitiva, un nou país ha de saber reconèixer el potencial de les persones amb
diversitat funcional per a la seva construcció i el valor de la nostra gent gran per viure els
darrers anys de la seva vida, amb la màxima autonomia personal, estima i dignitat possible.
Mesures:
• Revisió tant del sistema de pensions com de la llei de la dependència, per tal
d’adaptar-la a nova realitat demogràfica, i a la implementació de la RM. Millora de les
prestacions a les persones dependents, fins arribar a nivells que garanteixin la seva
qualitat de vida.
• Implementar programes d’assistent personal que permetin a les persones amb
discapacitat i/o persones grans guanyar en autonomia personal i disposar de
condicions per dur a terme una vida independent. Visquin on visquin, ja sigui en
domicilis familiars, en pisos assistits, centres residencials.
•

Creació d’una Agència de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència,
dirigida pel Departament de la Vicepresidència, en la qual s’abocaran, com a mínim, els
recursos i serveis que els departaments de Salut i Benestar Social destinen a la promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; i, a més a més
d’aquells que es considerin necessaris per tal de garantir la seva posada en funcionament i la
consolidació del sistema. La unificació dels serveis al territori, adaptant els mapes de
planificació i actuació i concretant una porta d’entrada única i la figura del professional de
referència, amb una clara tendència als equipaments que integrin físicament els serveis socials i
sanitaris; un treball perfectament integrat entre els professionals socials i sanitaris; i una única
oferta de serveis, adaptables a les necessitats de les persones usuàries.

•

Augment dels programes per a la detecció i prevenció del maltractament envers les
persones grans i les persones amb discapacitat, així com dels programes d’atenció i
seguiment per a la Implementació de nous serveis d’acollida per a aquesta realitat
(maltractament a persones grans). Potenciar la participació i activisme de la gent gran
i/o de les persones amb discapacitat, tot garantint la plena accessibilitat als serveis,
equipaments i activitat del país.

Pilar 3: Els valors republicans com a pilar de la nostra societat

58

Vicesecretaria General d'Acció Política

Descripció:
Tota societat democràticament avançada ha de tenir com a objectiu la construcció de
ciutadans crítics, compromesos i amb vocació transformadora. La creació d’una nova
societat amb valors cívics consolidats ha de ser la garantia del creixement de la societat
catalana, tant a nivell del propi ciutadà com del conjunt de la societat. Hem de promoure
que els ciutadans de la República Catalana puguin ser socialment actius i compromesos.
Mesures:
• Potenciar el voluntariat i l’associacionisme com una de les millors formes de
participació social i exercici de civisme.
• Potenciar la participació social de la infància
• Millora de la xarxa de centres cívics com espais de participació, formació, millora de
valors cívics i oci positiu.
• Campanyes d’aprofundiment en valors cívics de Catalunya segle XXI.
Pilar 4: Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents
Descripció:
Segons l’indicador AROPE un 30,5% de menors de 16 anys viuen en situació de pobresa i
exclusió social a Catalunya, xifra superior a la mitjana del a UE‐28. La República catalana
del benestar ha de garantir que tots els nens, nenes i adolescents, amb independència d’on
visquin, tinguin les mateixes oportunitats en l’educació, en la salut, i en el respecte dels
seus drets més bàsics. Ha de ser un país que no permeti la malnutrició infantil i que
combati decididament el maltractament envers els infants i adolescents. Un país amb una
educació inclusiva i amb un mapa de recursos, serveis i programes que ajudin el
coneixement dels seus drets i deures, que potenciïn les seves capacitats i que estimulin la
seva autonomia. Finalment, ha de ser un país que aculli una societat on els infants i
adolescents puguin ser protagonistes de les seves pròpies vides i puguin participar en
aquesta societat.
Mesures:
• Implementació de nous programes territorials i escolars per garantir la igualtat
d’oportunitats per als infants i adolescents, així com per detectar situacions de risc
(maltractaments, malnutrició, situacions familiars vulnerables, ....)
• Implementació de nous models de centres d’ acollida per a infants i adolescents
tutelats i tutelades per l’administració, adaptats als nous perfils: adolescents, nois/es
amb problemes conductuals i de salut mental, i nois immigrants que requereixen d’un
nou sistema d’ acollida diferent més adequat a les necessitats i expectatives reals
d’aquests.
• Implementació de serveis i programes que potencien les habilitats parentals,
l’autonomia dels i les noies amb situació de vulnerabilitat, etc. per evitar l’acolliment i/o
tutela.
•
•
•
•
•

Redefinir l’ajuda a fills a càrrec per tal que beneficiï, almenys, al 30% dels infants en situació de
pobresa.
Implementar mesures per compensar les despeses familiars per fills en llars en situació de
vulnerabilitat socioeconòmica.
Implementar una fiscalitat justa per a famílies amb infants en situació de pobresa.
Diversificar els serveis per a la primera infància com espais familiars o ludoteques per fomentar
l’acompanyament a les famílies més vulnerables en la criança i educació.
Potenciar la inversió pública per als serveis educatius als infants de 0 a 3 anys.
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•
•
•
•
•
•

Enfortir els recursos i serveis de salut mental d’infants i adolescents
Evitar desnonaments d’habitatges a famílies amb infants i prioritzar aquestes famílies en
programes i ajuts públics al lloguer.
Garantir que la pobresa no sigui mai justificació per retirar la custòdia dels fills.
Avançar en la participació infantil per incorporar la perspectiva dels infants en la presa de
decisions, en especial, d’aquells en situacions de més vulnerabilitat.
Promoure mesures per afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves tutelats i
extutelats.
Actualment Catalunya inverteix un 1% del PIB en polítiques d’Infància. Acadèmics,
professionals i entitats coincideixen en la necessitat d’augmentar aquesta inversió com a única
recepta per reduir les desigualtats i la conveniència de situar-la en la mitjana europea, que l’any
2009 va ser del 2,27% del PIB.

Reforma horària

No podem seguir apostant per jornades laborals maratonianes, amb horaris fragmentats i
poc productius, que no beneficien ni a empreses ni a treballadors. Cal implementar una
nova manera d’organitzar els temps, canviar hàbits i trobar una conciliació, un equilibri
entre vida professional i personal. No podem restar potencial al nostre benestar.
Mesures:
•
•
•
•

Recuperar el fus horari GMT que ens correspon per situació geogràfica, segons els acords
establerts a la convenció en què es va dividir en vint-i-quatre fusos convencionals la Terra amb
l’objectiu d’unificar l’hora internacional.
Convertir la Generalitat de Catalunya en un agent agent actiu, impulsor i exemplificador de la
reforma horària.
Posar en valor les bones pràctiques realitzades en l’ àmbit empresarial, així com les dades que
mostren els beneficis econòmics de una millor organització horària.
Implementar les recomanacions de la Comissió d’estudi per la Reforma Horària del Parlament
de Catalunya.

TRANSICIÓ NACIONAL
Pilar 1: Lluita contra la pobresa i la cohesió social.
Mesures:
• Creació d’una nova RMI, en la qual es garanteixi una quantitat mínima digna a totes les
persones sense cap altre tipus d’ingrés.
• Millor aprofitament d’excedents o minves alimentaries de producció o distribució(
• Aplicació de les mesures del Parlament per evitar desnomanets, així com implementar
normativa per donar us social a habitats d’entitats bancàries salvades amb diner públic.
Pilar 2:
Viure la vellesa i la diversitat funcional amb autonomia personal,
independència i dignitat.
Mesures:
• Recuperar els nivells de prestacions a la dependència existents en el seu inici i
retallats al 2.010 -2.012.
• Millora de la Pensió de viudetat fins arribar a un nivell mínim digne.
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•
•

Implantació del protocols sobre detecció i eradicació del maltractament a les persones
grans.
Facilitar en envelliment digne a la pròpia llar.

Pilar 3: Els valors republicans com a pilar de la nostra societat
Mesures:
• Millora de les dotacions en els centres cívics.
•
Campanyes de foment dels valors cívics i el voluntariat
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ESPORTS

TÍTOL
Quin és el nou model esportiu pel nou país? (què volem ser)
Un nou model basat en la concepció de l’esport com a sector privat d’interès públic, que demanda
una estreta complicitat entre una societat civil esportiva organitzada i una administració pública no
intervencionista que planifiqui, dinamitzi i dóni suport a l’esport com a realitat transversal
econòmica, de salut, educativa, social i de lleure.

MODEL NOU PAÍS
Quins són els 5 pilars en que se sustenta el nou model esportiu del nou país?
Pilar 1: Una gran entitat “paraigües” que i representi les organitzacions que treballen en
l’àmbit esportiu de Catalunya.
Descripció:
El sector esportiu ha d’assolir al màxim les seves potencialitats tot fomentant, sense exclusions, el
treball en xarxa i la col·laboració en el marc d’una confederació esportiva catalana amb vocació
d’aplegar les entitats privades que treballen en el sector.
Mesures:
• Fomentar projectes comuns esportius entre les entitats que representen i apleguen els diferents
sectors de l’esport de Catalunya.
• Crear lligues catalanes de prestigi dels diferents esports i categories, amb estructures pròpies.
• Fomentar la constitució d’una confederació esportiva catalana, representativa de les
organitzacions que gestionen el sector, que coordini territorialment i sense exclusió les entitats
que treballen en l’àmbit de l’esport de Catalunya.
• Fomentar el patrocini i l’esponsorització de l’esport.
• Establir relacions de cooperació amb entitats homòlogues dels Països Catalans.

Pilar 2: Una administració esportiva que planifiqui, dinamitzi i doni suport econòmic i logístic
a l’esport com a reallitat educativa, econòmica, de lleure, de benestar i salut.
Descripció:
L’administració esportiva ha de ser simple i eficient, amb capacitat per a coordinar els diferents
àmbits administratius -nacionals i locals-, dur a terme polítiques transversals i donar suport econòmic
i logístic a les organitzacions privades que gestionen el sector, d’acord amb la planificació i les
prioritats establertes.
Mesures:
• Reestructurar l’administració esportiva simplificant-la, tot eliminant burocràcia, i augmentant
l’eficiència en la planificació del sector.

62

Vicesecretaria General d'Acció Política

•
•

•
•

Establir una conselleria d’esports amb capacitat per a dur a terme una planificació
governamental transversal en els àmbits econòmics, educatius, socisals, de salut i del lleure.
Modificar l’actual règim jurídic esportiu de caràcter intervencionista, sobre la base del
reconeixement del caràcter privat del sistema esportiu i de les entitats que gestionen la seva
pràctica.
Dotar la conselleria d’esports d’un pressupost suficient per a donar suport a les organitzacions
del sector d’acord amb els estàndards europeus.
Incloure la sinistralitat esportiva dins la cobertura ordinària de la sanitat pública.

Pilar 3: La internacionalització de l’esport català
Descripció:
La internacionalització de l’esport català com a dinàmica estratègica que permeti participar en els
àmbits de les elits de l’esport mundial, que dinamitzi la competitivitat de l’esport d’alt nivell, la
incidència dels dirigents catalans en els fòrums internacionals i projecti Catalunya al món com a
país esportiu.
Mesures:
• L’afiliació de les federacions catalanes a les federacions internacionals.
• La participació en els fòrums internacionals que promouen l’esport educatiu-salut-lleure.
• El reconeixement internacional del Comitè Olímpic de Catalunya.

Pilar 4:

El ple reconeixement del voluntariat esportiu

Descripció:
El voluntariat esportiu és la base de la gestió de les entitats esportives i com a tal se l’ha de
reconèixer amb mesures legals, econòmiques, socials i fiscals.
Mesures:
• Mesures fiscals a favor de les famílies en funció de la participació dels seus membres en
competicions esportives.
• Definició legal clara del voluntariat esportiu, dels seus drets i deures, de les seves diverses
formes, de les mesures per a promoure’l i de la seva protecció i cobertura.
• Exclusió de la tasca voluntària de l’afiliació obligatòria al règim ordinari de la seguretat social.
Pilar 5:

L’esport base i l’esport femení com a sectors estratègics

Descripció:
L’esport de base i l’esport femení constitueixen dos segments de l’esport prioritaris a desenvolupar
com a condició per a millorar els resultats quantitatius i qualitatius del país esportiu.
Mesures:
• Planificar i donar suport a l’esport en edat escolar i universitari com a sectors integrats
territorialment en el sistema esportiu general.
• Donar suport específic a la participació de les dones en els estaments directius de les
organitzacions que incideixen en la gestió del sistema esportiu
•
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TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini?
Pilar 1: Un sector esportiu amb un potencial creixent i amb capacitat d’interactuar sobre la
base d’acords estratègics
Mesures:
• Potenciar un acord estratègic UFEC-UCEC-COC-associacions de clubs-agrupacions territorials
esportives-empreses del sector-mitjans de comunicació.
• Potenciar les agrupacions territorials esportives a fi que esdevinguin la veu del sector esportiu
d’aquell territori i interlocutors eficaços de les administracions locals.
• Establir la figura legal de les lligues catalanes com entitats que gestionin les competicions
nacionals de cada esport, de conformitat amb els criteris de les federacions catalanes
homologats a nivell internacional.
• Donar suport al sector empresarial de l’àmbit esportiu a fi que sigui un millor dinamitzador
econòmic del país i estableixi relacions de complicitat amb les entitats esportives.

Pilar 2: Una administració esportiva dotada econòmicament, simplificada i eficient
Mesures:
• Crear la conselleria d’esports
• Promoure a nivell estatal una legislació que potencïi el patrocini esportiu
• Evitar l’aplicació per llei de la llicència única estatal i reivindicar la defensa de les actuals
competències de Catalunya en l’àmbit esportiu.
• Mancomunar els serveis administratius dels diferents departaments a les entitats sense ànim de
lucre a fi d’aconseguir una millor eficiència i eliminar burocràcia.
• Millorar la dotació pressupostària del departament d’esports.

Pilar 3: La internacionalització esportiva com a condició de nivell i competitivitat

Mesures:
• Donar suport a l’afiliació internacional de les entitats esportives catalanes.
• Impulsar les relacions internacionals del sector esportiu des dels vessants econòmics, de salut,
jurídics i socials.
• Donar suport explícit a competicions internacionals a Catalunya dins el marc d’un pla estratègic
d’internacionalització.
• Donar suport a la participació de seleccions catalanes en competicions internacionals de
prestigi.

Pilar 4: El voluntariat com a pilar fonamental del sistema esportiu.

Mesures:
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•

•
•

Aconseguir de l’administració de l’Estat una reforma legislativa que estableixi les condicions
d’exclusió del voluntariat esportiu del règim d’afiliació obligatòria a la seguretat social i donar
suport a aquesta reivindicació de les entitats esportives.
Regular el voluntariat esportiu en el marc d’una llei catalana de voluntariat.
Avaluar econòmicament l’aportació del voluntariat en cada entitat esportiva com a criteri positiu
per obtenir més i millors ajuts públics.

Pilar 5: La millora qualitativa de l’esport del país depèn a mig termini de l’esport de base i de
l’esport femení.

Mesures:
• Potenciar les escoles de formació en el marc de les entitats esportives d’acord amb els plans
públics educatius.
• Discriminar positivament les disciplines i modalitats esportives on excel·leix la participació de la
dona.
• El·laborar un pla estratègic de millora de l’Escola Catalana de l’Esport a fi de donar resposta als
nous reptes formatius plantejats per les entitats esportives i per les noves activitats físiques i
esportives.
• Establir legalment un sistema adequat de qüotes de participació de la dona en les instàncies
directives de les entitats esportives.
• Establir mecanismes per assegurar la millora de la pràctica esportiva en els currículums
escolars de tots els nivells educatius i la seva convalidació externa.
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POLÍTIQUES D'IMMIGRACIÓ
TÍTOL
Defensem una societat i unes institucions transparents i radicalment democràtiques, sense
cap tipus de discriminació. Volem un país on les actituds discriminadores generin el rebuig
de la societat i que la diversitat sigui viscuda i entesa com quelcom natural, imprescindible
si volem una societat cohesionada, inclusiva i solidària.

MODEL NOU PAÍS
Pilar 1: Seran nacionals de Catalunya totes les persones que habiten el seu territori
Descripció (el què):
La nova República Catalana ha de ser la de totes les persones que l’integrin en el seu
moment fundacional.
Mesures (el com):
• Reconèixer la plena ciutadania a totes aquelles persones d’altres orígens que puguin
demostrar la voluntat de ser-ho, amb un tràmit administratiu previ.
• Les persones immigrades han de tenir garantida l’accés a la nacionalitat catalana el dia
fundacional de l’Estat català, amb els mateixos criteris de residència al territori que
qualsevol altre ciutadà o ciutadana de l’Estat espanyol o de qualsevol altre país
europeu.
• Reconèixer el dret de viure en família a tota la ciutadania, i portar-lo a terme mitjançant
reagrupament familiar a la nova República de Catalunya.
• Establir convenis de doble nacionalitat amb els països d’origen dels ciutadans/nes de
Catalunya.
• Ius soli, Adquisició automàtica i inalienable de la nacionalitat per naixement .
Pilar 2: Catalunya serà un Estat amb llibertat de creences i conviccions
Descripció:
Les institucions públiques de la República Catalana es declaren laiques, alhora que
garanteixen totes les creences i conviccions de la seva ciutadania.
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Mesures:
•

L’espai comú de les institucions públiques ha de ser laic.

•

Cal defensar i garantir la lliure pràctica de les creences religioses i el respecte al
pluralisme religiós des del principi de laïcitat de l’espai públic.

•

S’ha de fomentar el diàleg interreligiós i el coneixement de les diverses tradicions
religioses com a mesura per combatre prejudicis i actituds xenòfobes, vetllant de
forma especial contra qualsevol manifestació islamòfoba.

•

Un tracte jurídic i administratiu igualitari per a totes les religions.

•

És important establir una política comunicativa en relació a la percepció del fet
migratori. Les institucions han d’actuar de forma proactiva, no només amb els seus
missatges, sinó també vetllant per l’ús que se’n fa des dels mitjans de comunicació,
actuant de forma ferma quan sigui necessari.

Pilar 3: Disseny de l’itinerari que contempli l’acollida, l’adaptació i l’acomodació
Descripció:
Un nou estat on el passat mai pugui hipotecar el futur per l’ascendència i on l’esforç es
valori com a contracte amb el país d’acollida. Per facilitar una gestió àgil del fenomen de la
immigració i l’emigració internacionals i garantir la meritocràcia republicana i equitativa en
la gestió dels fluxos migratoris.
Mesures:
•

Aprovació de la Llei d’Acompanyament i Acomodació, que reguli l’itinerari i la durada
del contracte de naturalització, i en garanteixi la seva consecució en igualtat de
condicions per a tothom.

•

Establir òrgans de treball estables entre totes les administracions públiques del nou
Estat català, per garantir un desplegament coordinat i homogeni de la Llei
d’Acompanyament i Acomodació a tot el territori, especialment en l’àmbit
municipalista.

•

Comptar amb les entitats del Tercer Sector per al desplegament de la Llei, mitjançant
programes contracte que, a més, generin llocs de treball estables.

•

Fer de la persona que arriba per un procés migratori subjecte actiu del seu propi procés
d’acollida i acomodació.
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•

Aquest pilar contempla les persones immigrades a Catalunya i també les catalanes
retornades.

Pilar 4: Regulació dels fluxos migratoris
Descripció:
El moviment de població ha estat la primera de les globalitzacions des de que existeix la
Humanitat. Les fronteres són barreres artificials que no poden impedir les migracions. Una
regulació racional dels fluxos migratoris des d’una perspectiva real i objectiva de les causes
de les migracions és imprescindible per a la bona gestió de les entrades i sortides.
Mesures:
•

Aprovar la Llei Catalana de les Migracions.

•

Creació de l’Agència Catalana de les Migracions, adscrita a l’Organització Internacional
de les Migracions (ja contemplada en la Llei d’Acollida i pendent de creació)

•

Aprovar la Llei del Dret d’Asil i de la Protecció Subsidiària catalana.

•

Contemplar un ampli ventall de visats d’entrada, com el de recerca de feina, diverses
modalitats d’estudi i d’investigació, etc., i la migració circular.

•

Preveure mecanismes de regulació per aquelles persones en situació d’irregularitat
administrativa (mitjançant el Pilar 3).

•

Preveure mecanismes de “repesca” per a persones que malgrat haver regularitzat la
seva situació administrativa cau en una situació d’irregularitat sobrevinguda.

•

Crear un Programa de Retorn Voluntari d’acord a les necessitats, capacitats i recursos
de les persones que desitgen tornar o que no vulguin seguir l’itinerari d’acollida,
acompanyament i acomodació, i per tant no s’avinguin al contracte de ciutadania.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
La inclusió de la diversitat en totes les polítiques municipals, supramunicipals i nacionals:
integrar els elements que conformen aquesta diversitat i fomentar els valors i les normes
comunes a tota la ciutadania, amb l’objectiu que el desconeixement, la invisibilització de les
pràctiques culturals i religioses no siguin motiu d’incomprensió i de prejudicis cap una
diversitat que ja forma part de l’essència de la nostra societat.
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Pilar 1: Renovació del Pacte Nacional per a la Immigració
Mesures:
•

Actualització de la Llei d’Acollida i del Reglament actuals; desplegament universal,
sistematitzat i homogeni a tot el territori.

•

Dissenyar un circuit d’acompanyament a l’acollida d’un any de durada que permeti
assegurar l’adquisició de les competències lingüístiques bàsiques, el coneixement de la
societat catalana i del seu marc jurídic i de capacitació laboral. Incloure persones
nouvingudes i les persones que ja fa un temps que van arribar.

•

Recuperar els plans d’entorn i els plans comunitaris.

•

Emprendre mesures d’acollida específiques per a les dones immigrades en situació de
risc d’exclusió i de desemparament social, víctimes de maltractaments i/o de trata.

•

Aportar els mitjans necessaris per atendre adequadament i des d’una actuació integral
les persones demandants d’asil que arriben a Catalunya.

•

Estendre el programa de nuclis familiars reagrupants i reagrupats i fer un seguiment en
el temps tant als fills i filles que s’incorporen al sistema educatiu (diferenciat segons les
etapes formatives) com a les mare i pares reagrupats, detectant les seves necessitats i
ajudant-los a la incorporació social i laboral.

Pilar 2: Adaptació dels serveis públics a una societat diversa
Mesures:
•

Promoure la incorporació de catalans d’origen estranger en l’oferta pública d’ocupació
i, molt especialment, en totes aquelles vinculades amb l’educació, l’atenció ciutadana i
la seguretat.

•

Garantir la igualtat d’oportunitats efectiva per la via de la promoció meritocràcia i la
capacitació personal a l’administració pública.

•

Establir un marc de diàleg permanent amb els agents socials i econòmics locals per
teixir aliances per a la inclusió de la diversitat també en el sector privat.

•

Formació i sensibilització continuades del personal de serveis públics en matèries
d’immigració i de diversitat religiosa i cultural.
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•

Dissenyar un Pla de multilingüisme, que inclogui mecanismes de selecció del personal
municipal, la retolació i documentació per l’avanç a la garantia activa i passiva de les
llengües.

•

Revalorar i incrementar el reconeixement de llengües en l’accés i promoció al llocs de
treball en la selecció del personal municipal.

•

Posar en marxa programes d’ensenyament de llengües d’origen als alumnes que ho
desitgin, vinculats a l’ensenyament del català per als seus pares, com a acció que
mostri interès recíproc i apropament entre societat d’acollida i nouvinguda.

•

Donar un impuls principal a la formació continuada i ocupacional per a persones amb
dificultats d’inserció. Valorar la capacitats personals per la via de l’acreditació.

•

Incentivar l’accés als estudis universitaris dels joves migrats i fills de migrats gràcies a la
figura del referent i a trajectòries d’èxit.

Pilar 3: Protecció jurídica per a totes les persones que viuen en territori català
Mesures:
•

Aturada i anul·lació de l’ordre d’expulsió per aquelles persones que tinguin familiars de
primer grau o que tinguin familiars a càrrec amb dependència reconeguda i amb vincles
al territori.

•

Protecció jurídica per totes les persones d’origen estranger que visquin en territori
català, estiguin pendents de tràmits administratius d’estrangeria de l’administració
estatal o estiguin en situació administrativa irregular.

•

Atorgació d’un document català d’autorització de treball a persones en situació
administrativa irregular que puguin demostrar la realització i l’obtenció d’una titulació
formativa reglada a Catalunya, i amb domini de la llengua catalana, com és el cas de
menors no acompanyats o de joves que van arribar a Catalunya i que han rebut una
formació adequada dins dels circuits reglats.

•

Atorgació d’un document català d’autorització de residència i treball a persones que
hagin entrat en una situació d’irregularitat sobrevinguda però que anteriorment
tinguessin permís de residència.

70

Vicesecretaria General d'Acció Política
comissions sectorials

POLÍTIQUES DE DONES
TÍTOL
Un país que garanteixi la igualtat d’oportunitats i amb desigualtat de gènere zero

MODEL NOU PAÍS
La lluita contra la precarització i la pobresa femenines
La garantia d’accés a les dones a tots els àmbits de representació i presa de decisions
La igualtat salarial i garantia professional
L’eradicació de a violència masclista
El dret a la maternitat
Pilar 1: La lluita contra la precarització i la pobresa femenines
Descripció:
La crisi econòmica que estem patint impacta de manera especial sobre les dones. Les retallades en
prestacions de cura de menors (llars d’infants) i de persones grans i/o amb disminucions
(prestacions de dependència), juntament amb les reduccions salarials i els durs horaris laborals han
fet que en moltes famílies no hi hagi hagut altra opció que un dels membres resti a casa. I donat que
el salari de les dones és fins a un 20% inferior de mitjana, sovint és la dona qui resta a casa i l’home
qui manté el treball fora de casa. De manera que les dones esdevenen dependents d’altre que
aporta salari a casa, o treballadores no remunerades a casa i precaritzades a fora. Treballadores
pobres o directament sense salari.
Mesures:
Garantir escoles bressol dels 0 als 3 anys, per a les famílies que ho sol·licitin.
Garantir els recursos adients per a la cura de les persones dependents.
Avançar cap a flexibilitats horàries i de permisos laborals que permetin la coresponsabilitat familiar

Pilar 2: La garantia d’accés a les dones a tots els àmbits de representació i presa de decisions
Descripció:
Tot i que la regulació legal així ho disposa, la presència real de dones en els àmbits de visualització
pública, representació i presa de decisions és encara molt minoritària, respecte a la participació real
de les dones en la vida pública. Això que avui, malgrat tot, es mantingui una manca clamorosa de
models de referència femenins en tots els àmbits.
Mesures:
Garantir, en totes les estructures administratives institucionals, la participació de dones en
condicions de representació paritària.
Incentivar que ens àmbits no institucionals participatius també sigui també així.
Promoure l’elaboració de plans d’igualtat a empreses i organismes que no estiguin obligats per la
llei
Donar compliment estricte a la Llei d’Igualtat aprovada pel Parlament de Catalunya
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Pilar 3: La igualtat salarial i garantia professional
Descripció:
És un fet que a hores d’ara la igualtat laboral entre homes i dones no existeix: que a iguals tasques
la retribució és inferior, que els horaris extensos i la poca flexibilitat acaben limitant moltes dones en
l’ascens professional, o expulsant-les directament del món professional.
Mesures:
Garantir, amb la complicitat del món sindical i l’empresarial, la igualtat salarial per feines
remunerades de igual valor, tant si són efectuades per homes com per dones.
Implantar una reforma horària que permeti a les dones i als homes la corresponsabilitat familiar
Establir un sistema de permisos, llicències i excedències que facin compatible la carrera
professional amb la vida personal en igualtat de condicions entre dones i homes.

Pilar 4: L’eradicació de la violència masclista

Descripció:
Les dades empíriques entren en contradicció amb la impressió de la ciutadania sobre violència
masclista (VM) perquè es creu que es un problema social cada cop més minoritari, però el cert
és que la VM persisteix i podem assegurar que no només no s’ha reduït, sinó que es
transforma i s’adapta als nous formats de relació de les persones i entre els més joves
especialment amb l’ús de les noves tecnologies.
Aquesta xacra l’hem de resoldre des del compromís de les polítiques públiques amb coordinació
amb les entitats de dones i amb una resposta unívoca ciutadana de rebuig. Ens cal ser una sola
veu i treballar de manera coordinada, i des de diferents nivells, per la prevenció, la detecció de
la VM i l’atenció i la reparació de les víctimes i llurs fills i filles.
MESURES
• Promoure un gran pacte social, de país, amb el compromís d’ eradicació de la VM en totes
les seves formes.
• Formar en perspectiva de gènere i VM a tots els professionals que ofereixen serveis
directes a les dones.
• Donar suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la prevenció
i detecció i reparació de la VM
Mesures de transició:
•

•
•
•
•

Avaluar el grau d’ implementació de totes les mesures contemplades a la llei del dret les
dones a eradicar la violència masclista 5/2008 per tal de valorar la seva repercussió i
prendre mesures de correcció o millora, si s’escau..
Crear una xarxa de joves formats en temes d’igualtat i VM per poder impartir tallers destinats
a la gent jove per sensibilitzar i prevenir la VM entre el col·lectiu de gent jove.
Crear un programa específic dins del Departament d’interior sobre el tractament de la VM
Renovar l ’impuls de la Comissió Nacional per a l’abordatge de la VM, que és el màxim
òrgan de coordinació institucional, i dels grups de treball que la composen.
Dotar dels recursos necessaris al SIE (Serveis d’intervenció especialitzada ) i als SIADs per
tal de ser uns servei públics d’atenció de primer nivell qualitatiu
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Pilar 5: EEl dret a la maternitat al propi cos
Lles dades de l’Idescat confirmen el progressiu envelliment de la població. El 2014 la natalitat a
Catalunya va baixar un 7,3%, el que suposa el cinquè any consecutiu de baixada, situ ant Catalunya
a la cua d’Europa en nombre de naixements. Les dones catalanes tenen cada vegada menys fills
(de mitjana 1,33), 6 dècimes menys que l’any anterior i lluny d’altres països. Tot i l’ intent
d’implementar incentius per potenciar la maternitat aquest han resultat insuficients i sense gaire
ressò perquè els motius d’aquesta baixa natalitat són de diversa índole.
Actualment les dones tenen drets reproductius i poden escollir entre ser mares o no, però un altre
ordre de coses són les condicions per poder elegir ser-ho (dret a ser mare), donada l’estructura del
mercat de treball i l’organització dels temps a la vida quotidiana.
Ens cal un canvi de valors i no només considerar la maternitat des d’una perspectiva de protecció,
sinó anar més enllà i donar el dret a les dones a decidir lliurement sobre la seva maternitat. Per una
banda cal que les dones que decideixen interrompre un embaràs no desitjat rebin una atenció
pública i de qualitat, i per l’altra, a totes aquelles dones que escullen ser mares, oferir-los un suport
integral i prous recursos perquè puguin sentir-se plenament realitzades i en igualtat de condicions
que els homes.
MESURES:
• Garantir el dret de les dones a decidir lliurement sobre la seva maternitat
• Crear la llei catalana del dret de les dones a la maternitat, indistintament del model familiar
que hagin decidit formar.
• Signar un gran pacte social de país entre les administracions públiques, les empreses i els
sindicats per tal de permetre a les dones ser mares sense renunciar a cap àmbit de
realització personal.
Mesures de transició:
• Crear equips especialitzats dins dels centres hospitalaris per atendre integralment les dones
que decideixen interrompre un embaràs no desitjat.
• Garantir que l’alumnat rebi educació afectiva, sexual i reproductiva, a nivell curricular, i a
tots els nivells educatius obligatoris,
• Garantir que les dones sense parella estable i les lesbianes tinguin accés a tècniques de
reproducció assistida en el sistema públic de salut.
• Assegurar que totes les dones, que ho demanin tindran accés al sistema públic de salut per
interrompre un embaràs no desitjat, sota l’empara de la legislació vigent
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POLÍTIQUES LGTBI
Coordinadora de Polítiques per a persones LGTB
TÍTOL
Volem un nou país just i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Un nou país respectuós
amb la diversitat sexual i lliure d’homofòbia. Un país on el dret d’estimar com vulguem i el
de constituïr una família formi part del seu ADN.

MODEL NOU PAÍS
Pilar 1: Drets Constitucionals
Descripció:
Disposar d’un estat propi suposaria tenir la possibilitat d’establir clàusules constitucionals
antidiscriminatòries expresses que protegissin les persones LGTBI dins d’àmbits
especialment sensibles.
Mesures:
166. Incloure a la nova Constitució el dret al matrimoni entre parelles del mateix sexe i el
dret de constituïr una familia de manera explícita.
Pilar 2: Lleis antidiscriminatòries
Descripció:
El fet de disposar –en tant que estat- de competències en l’àmbit penal, d’estrangeria o en
matèria laboral permetria desenvolupar una legislació favorable a la defensa dels drets de
les personones LGTB.
Mesures:
•
•
•

Aprovar una nova llei contra la homofòbia amb competències penals per tal de
poder incriminar les discriminacions més greus que es realitzen contra persones
LGTBI.
Dur a terme una política sensible respecte d’aquelles persones LGTBI perseguides
en els seus països d’origen i disposar de mecanismes d’acollida.
Establir un nou marc laboral plenament respectuós amb el dret a no ser objecte de
discriminació.
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Pilar 3: Projecció internacional
Descripció:
Ser presents en aquells organismes de caràcter internacional per tal d’incidir en les
polítiques globals de respecte dels drets humans i la diversitat sexual.
Mesures:
•
•

Formar part de la ILGA en tant que estat sobirà (com a estat associat).
Promoure el respecte a la diversitat i la defensa dels drets de les persones LGTBI en
aquells organismes internacionals dels quals en formem part.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
De cara al procés de transició cap al nou estat cal reforçar el seguit de polítiques dutes a
terme al llarg dels darrers 10 anys i accelerar el desplegament de la recentment aprovada
Llei contra la Homofòbia.
Pilar 1: Recuperar la projeccció internacional en l’àmbit de la defensa dels drets civils
Mesures:
•

Reingrés a l’ILGA com a estat associat. Cal que el govern de Catalunya torni a
formar part com a Govern associat per tal de fer visible el compromís del nostre país
amb la lluita contra la lgtbfòbia i la discriminació. També cal voluntat política per
reforçar la Xarxa de Governs que realitzen polítiques LGTB (com poden ser els de
Flandes, Escòcia, Holanda o Dinamarca) tal i com es va fer durant el govern
d’esquerres.

Pilar 2: Desplegament de mecanismes legislatius
Mesures:
•

Desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia. D’ençà de l’aprovació de la Llei,
l’octubre del 2014, s’ha visualitzat poca iniciativa del Govern a l’hora de realitzar el
seu desplegament, que s’ha de realitzar en el termini d’un any a partir de la seva
aprovació.
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Per tant és molt important que en els propers mesos es doni a conèixer aquesta llei
arreu del territori, es dictin els reglaments que siguin necessaris i es disposin els
recursos econòmics necessaris per garantir el seu desplegmanent de manera
satisfactòria.

Pilar 3: Llei de transitorietat
Mesures:
*Llei de Transitorietat (o Constitució Provisional).
És fonamental que des de l’origen del nou ordenament jurídic català s’estableixin les
clàusules a través de les quals es garanteixi a les persones LGTBI i d’altres grups
tradicionalment discriminats el dret a no ser objecte de discriminació en totes les àrees del
dret i de la vida social.
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CULTURA
TÍTOL
Quin és el nou model XXX pel nou país? (què volem ser)
Catalunya s’ha de configurar com un república on la cultura esdevingui la columna
vertebral dels valors cívics i un dret bàsic central. Les polítiques culturals han de
fomentar la creació, la crítica i la innovació, així com la preservació del patrimoni en
totes les seves formes i expressions.
Catalunya té en la seva cultura la millor carta de presentació al món. No tenim un
país extens, ni un país ric en matèries primeres; no som ni volem ser una potència
militar, però sí que podem ser un referent pel desenvolupament de les polítiques
culturals com a eines de benestar social i de creixement personal i col·lectiu.
MODEL NOU PAÍS
Pilar 1: La cultura 4rt pilar de l’estat del benestar,
Descripció:
Un país que es vol veure a si mateix com innovador, modern i creatiu ha de generalitzar la pràctica
de la cultura en totes les seves formes i fomentar l’accés i el creixement de la seva producció
cultural. Les polítiques públiques tenen com objectiu principal el benestar de les persones. Així
doncs, el desenvolupament del talent creatiu de les persones i l’accés a la producció cultural són un
element indispensable d’aquest benestar.
Mesures:
• Incloure el dret a la creació cultural i al seu accés com a un dret constitucional bàsic.
• Assegurar la possibilitat de la pràctica cultural al conjunt de la ciutadania i a tot el territori.
• Garantir la presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les polítiques del
govern (sanitat, educació, benestar social, economia, recerca i desenvolupament, etc.)
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Pilar 2: Per a una cultura rica, plena i independent
Descripció:
El discurs neoliberal actual redueix la cultura a una mera indústria de consum, on cal aconseguir
beneficis o patrocinadors per mantenir l’activitat creativa. D’aquesta manera, la cultura és sotmesa a
una normes que l’allunyen de les que regeixen altres drets igualment importants com la sanitat,
l’ensenyament o la mobilitat. Aquesta visió utilitarista, per una banda empobreix la creació ja que
només els productes comercials o que agraden als patrocinadors poden veure la llum, però també
impedeix l’accés igualitària a la cultura de qualitat per qüestions territorials o econòmiques.
El poder ha intentat tradicionalment controlar el discurs cultural i als creadors ja que la cultura és
motor de crítica, de canvi, de revolució. Malgrat tot, és gràcies a les successives revolucions
culturals que Europa, i també Catalunya, s’ha configurat com a societat democràtica i lliure. Hem de
garantir la independència de l’acte creatiu i dels discurs cultural en general de les decisions
polítiques en tot els seus aspectes (indústria cultural, programadors, gestors culturals, etc.)
La monetarització de pràcticament tots els aspectes de la nostra societat ens ha dut a oblidar la
importància de la creació lliure, del pensament crític i dels gaudi estètic com a fonament de la cultura
entesa com a tal més enllà del mer entreteniment, de la banalització o de l’aprofitament econòmic de
l’activitat cultural.

Mesures:
•

•

•

Proposar una governança de la cultura que superi l’actual dirigisme polític i la visió
reduccionista de la cultura a una mera indústria productiva més, superant els indicadors que
només busquen la quantitat i introduint criteris d’excel·lència en tota la cadena de valor de la
cultura.
Consensuar unes bases que permetin un pacte per a la defensa dels drets dels autors a la seva
obra, que faciliti l’establiment de models de negoci basats en l’entorn digital i que promogui
l’accés a la cultura.
Establiment d’una fiscalitat i règim de la seguretat social catalana adaptada a les necessitats
dels diferents agents de la cultura
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Pilar 3: No tinguem por al talent (Posar en valor la creació i els creadors catalans)
Descripció:
L’excel·lència de la creació catalana ha de ser l’objectiu del conjunt de les polítiques culturals
públiques. Les polítiques d’avaluació pública s’han embolcallat excessivament en indicadors
quantitatius més adients de les indústries manufactureres, que nos pas en l’assoliment d’un teixit
cultural, també, d’alta qualitat.
Mesures:
• Afavorir la creació i la innovació de qualitat per tal de superar el discurs neoliberal del mer
entreteniment o banalització de la cultura.
• Crear estructures culturals que facilitin la suma de recursos i afavoreixen el treball transversal
entre diferents creadors.
• Repensar, reorganitzar i millorar l’ensenyament artístic a Catalunya per tal de crear centres
d’excel·lència.
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TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Pilar 1: Impulsar la diplomàcia cultural
Mesures:
• Intensificació de l’acció exterior en matèria cultural per tal d’assolir acords internacionals de
cooperació cultural.
• Creació i concentració en un sol organisme de les polítiques d’acció cultural a l’exterior
dependents de la Generalitat.
• Establiment permanent a Catalunya d’un fòrum internacional de debat sobre polítiques culturals
fent especial èmfasi en l’àmbit europeu i el multiculturalisme.

Pilar 2: Assegurar el finançament de la cultura
Mesures:
• Aprovació d’una llei de mecenatge catalana a partir dels tributs gestionats per la Generalitat de
Catalunya.
• Aprovació d’un pla d’acció cultural dirigit a impulsar el consum cultural de les famílies.
• Concentració, reorganització i millora de la governança dels actuals equipaments culturals
d’abast nacionals per garantir-ne la seva independència i suficiència econòmica.

Pilar 3: Empoderar la ciutadana en les polítiques culturals

Mesures:
• Creació d’un carnet cultural que garanteixi l’accés universal als serveis i equipaments culturals
bàsics, i que afavoreixi la pràctica i el consum cultural.
• Establiment de nous mecanismes d’avaluació de la cultura que defugi els mers recomptes
quantitatius i que tinguin com a referent l’impacte real sobre la ciutadania.
• Creació del portal Catalunya 2.0 que garanteixi la disponibilitat a la xarxa dels continguts
culturals finançats mitjançant fons públic.
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EDUCACIÓ

TÍTOL
Projecte educatiu de país
Defensem un Projecte educatiu de país que garanteixi el dret a l’educació per a tothom i que,
prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, ofereixi una educació gratuïta i de
qualitat.
Volem fer possible un nou model educatiu i d’excel·lència per a la República Catalana que, com a
servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa, prioritzi la millora dels
resultats educatius dels seu alumnat, i, en el qual, la Formació Professional sigui element cabdal i
d’efecte positiu en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu.
Un nou model educatiu lleial als nostres valors republicans i compromès fermament en el poder
transformador de la societat que pot tenir l’educació i la necessitat d’estendre-la a tots els nivells
socials per tal de crear veritables ciutadans de la República Catalana.

MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3/5 pilars en que se sustenta el nou model XXX del nou país?
Pilar 1: SERVEI PÚBLIC QUE GARANTEIXI LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I LA INCLUSIÓ
EDUCATIVA(

Mesures (el com):
• Llei integral per a un model educatiu propi, al qual s’hi destini una inversió mínima del 6% del
PIB
• Universalització dels ensenyaments entre els 3 i els 18 anys amb gratuïtat real a l’educació
obligatòria
• Beques de transport i menjador i ajuts en el primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys) i en els
ensenyaments postobligatoris per a totes les famílies que ho necessitin
• Asimetria en el finançament dels centres, adaptat a les necessitats reals de cadascun i al seu
context social
• Coresponsabilitat entre les diferents administracions per tal d’evitar la dispersió de recursos en
l’atenció als centres i les famílies, especialment en zones escolars complexes amb un alt risc
d’absentisme i abandonament escolar; desenvolupament de projectes comunitaris que
afavoreixin el treball educatiu d’entorn

Pilar 2: SERVEI PÚBLIC QUE PRIORITZI LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS DE
L’ALUMNAT
Mesures:
• Sistema inclusiu, i no segregador, que ofereixi l’atenció educativa adequada a tot l’alumnat
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•
•
•
•

Autonomia de centres amb projectes educatius sòlids que converteixin l’ensenyament públic en
referència de qualitat educativa i amb una dotació de plantilles de professorat suficients,
estables i implicades en el projecte del centre
Desenvolupament de currículums centrats en les competències que ha d’adquirir l’alumnat per
esdevenir ciutadà del segle XXI amb plena autonomia personal
Reforma integral de la formació inicial del professorat per tal d’aconseguir que l’ofici docent
estigui entre els més qualificats i socialment reconeguts
Impuls de l’institut escola com a fórmula més adequada per garantir un itinerari formatiu
coherent i de continuïtat en l’ensenyament bàsic i superar la fragmentació curricular entre els
ensenyaments

Pilar 3: FORMACIÓ PROFESSIONAL AMB UN EFECTE POSITIU EN L’EQUITAT I EN LA
COMPETITIVITAT DEL SISTEMA PRODUCTIU

Mesures:
• Llei d’ordenació de la formació professional que integri la formació inicial, la contínua i
l’ocupacional
• Elaboració d’un catàleg català de títols i certificats de professionalitat a partir del catàleg de
qualificacions professionals d’acord amb el marc europeu
• Establiment d’un model de formació professional dual obert i flexible que permeti la
contextualització als diferents tipus d’empreses d’acord amb el model productiu de Catalunya
• Beques per a l’alumnat d’ensenyament postobligatori que facilitin l’accés a estudis superiors
• Línies d’intervenció per a la millora dels nivells educatius i formatius dels ciutadans al llarg de la
vida, amb especial atenció als programes d’orientació, acompanyament i formació de joves de
més de 18 anys sense titulació ni feina per facilitar la seva inserció al món del treball

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Pilar 1: SERVEI PÚBLIC QUE GARANTEIXI LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I LA INCLUSIÓ
EDUCATIVA
Mesures:
• Pacte Nacional que elabori les bases de la futura Llei d’Educació de Catalunya per tal
d’organitzar un nou sistema educatiu sense cap condicionant de legislacions estatals anteriors
• Partides pressupostàries extraordinàries per recuperar les condicions laborals del professorat, el
reconeixement de la tasca directiva, incrementar les beques de menjador, donar suport a les
escoles de mares i pares i establir la tarifació social en l’accés al primer cicle de l’educació
infantil (0-3 anys)
• Propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme, la desafecció i
l’abandonament escolar, coordinades entre les administracions i el teixit econòmic i social
• Gestió singular de les plantilles de professorat en els centres d’alta complexitat que estimulin la
formació d’equips docents innovadors i d’alt nivell docent amb reconeixement professional
• Decret d’admissió d’alumnes que afavoreixila implementació de les oficines municipals
d’escolarització amb el compromís de procurar una escolarització més equilibrada de l’alumnat
amb necessitats educatives específiques
• Actuacions prioritàries en Zones educatives d’alta complexitat; impuls als plans educatius
d’entorn amb els recursos i les mesures adients per desenvolupar-los
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Pilar 2: SERVEI PÚBLIC QUE PRIORITZI LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS DE
L’ALUMNAT
Mesures:
• Obligatorietat del segon cicle de l’educació infantil (3-6 anys) i finançament del sosteniment del
primer cicle (0-3 anys)
• Serveis i programes que donin suport als centres per fer una diagnosi precoç de l’alumnat amb
dificultats i dissenyar una atenció ràpida, eficaç i permanent, que ajudi aquest alumnat a superar
les dificultats inicials
• Increment de personal educatiu no docent en els centres per a l’atenció a la diversitat: tècnics
d’educació infantil, tècnics d’integració social, educadors d’educació especial...
• Potenciació de l’orientació com a eina per a l’acompanyament dels alumnes cap a la seva plena
realització personal i professional
• El català serà la llengua emprada com a vehicular i d’aprenentatge. Els currículums garantiran
el ple domini de les llengües oficials i les competències en una llengua estrangera
• Formació permanent del professorat que reverteixi en la millora de la pràctica educativa dels
centres

Pilar 3: FORMACIÓ PROFESSIONAL AMB UN EFECTE POSITIU EN L’EQUITAT I EN LA
COMPETITIVITAT DEL SISTEMA PRODUCTIU

Mesures:
• Pacte Nacional per la Formació Professional amb la participació i el compromís de les
administracions educativa, laboral i econòmica, les organitzacions empresarials i sindicals i
d’altres institucions amb l’objectiu d’establir les bases que facilitin el desenvolupament productiu
i econòmic preveient les necessitats de formació i qualificació de les empreses i les persones
• Disseny d’oferta de FP d’acord amb la seva funció social i professionalitzadora tenint en compte
conjuntament el sistema productiu i les necessitats de l’entorn
• Potenciar les comissions de planificació territorials amb la participació de les administracions
educativa, laboral i municipal, les organitzacions empresarials, les empreses i les organitzacions
sindicals
• Propostes d’intervenció per Incrementar el nombre de titulats en la formació professional de
grau mitjà i superior i reduir el nombre de persones adultes sense graduat
• Garantia d’oferta formativa per a l’alumnat amb necessitats educatives especials i programes
que evitin l’abandonament prematur en el grau mitjà a partir de l’atenció a la diversitat, l’acció
tutorial i l’orientació professionalitzadora prèvia
• Creació de centres públics específics de formació professional que imparteixin tant la formació
inicial com l’ocupacional
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA

LA LLENGÜES CATALANES PRÒPIES COM A VERTEBRADORES D'UNA
SOCIETAT PLURILINGÜE
Quin és el nou model de Política Lingüística pel nou país?
Cal trencar amb el model de política lingüística que hi ha hagut fins ara a Espanya i apostar
clarament per la diversitat lingüística i perquè el català no estigui subordinat lingüísticament.
La política lingüística del nou país, democràticament, serà la que decideixin els catalans. I en
tot cas, des d’ERC apostem perquè el català hi tingui un valor central ineludible, ja que es
tractarà d’una llengua d’Estat. A la vegada, el model lingüístic ha de garantir que cap ciutadà
perdi els drets lingüístics que té ara.

MODEL NOU PAÍS
Quins són els 5 pilars en que se sustenta el nou model de Política Lingüística
del nou país?
Pilar 1: l'educació
Descripció (el què):
El coneixement de la llengua catalana per part del 100% de la població serà una prioritat en el nou
país. I aquest coneixement quedarà garantit a través d'un sistema educatiu lingüístic universal i
inclusiu que no faci diferències per raó de llengua.
Mesures (el com):
• El català i l’occità a l’Aran han de ser les llengües vehiculars a tots els nivells de l'educació,
inclús la universitària. Alhora es promourà l’adquisició d’un nivell alt de competència en segones
i terceres llengües.
• Nou pla de llengües en el sistema educatiu, tot reforçant el model d'immersió lingüística i
encarat cap al plurilingüisme, que tingui en compte també l'accessibilitat plena per als usuaris
de la llengua de signes catalana (LSC) i que tendeixi cap a la consolidació d'un model bimodal
entre llengua oral i llengua de signes.
• Garantir l'accés a l'aprenentatge del català, l’occità i la LSC per a tothom, tingui l'edat que tingui
i visqui on visqui. Les llengües de la immigració també seran objecte de tractament a l’aula.
• Garantir la llengua occitana i/o la llengua de signes catalana com assignatura optativa als
centres escolars.

Pilar 2: l'empresa
Descripció:
Entenem l'empresa com a part fonamental del sistema comunicatiu del nou país i és per això que ha
de ser la punta de llança del nou model de política lingüística. A la vegada, en el marc de l’economia
basada en el coneixement i la informació, la diversitat lingüística i l’impuls de la llengua catalana són
dos elements que contribueixen al desenvolupament de la societat catalana en el marc de la
globalització.
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Mesures:
• Promoure la creació d’una ISO de qualitat lingüística a nivell internacional. Ser pioners en la
gestió lingüística empresarial.
• Desenvolupar una política lingüística basada en la creació de solucions de gestió empresarial i
en premiar les empreses que tinguin bones pràctiques lingüístiques.
• L'etiquetatge de tot tipus de productes serà en català sens perjudici d'altres llengües.
• Garantir l'acessibilitat pels ususaris de la llengua de signes catalana.
Pilar 3: l'administració
Descripció:
L’administració del nou país ha de ser capaç d’atendre la diversitat lingüística de la ciutadania a
través de l’establiment regulat dels usos administratius de les diferents llengües que es parlen a
Catalunya. El català, pel fet de ser la llengua pròpia de Catalunya, ha de ser la llengua d’ús
preferent i prioritari en tots els nivells de l’administració. Alhora, els ciutadans han de poder ser
atesos en castellà o en en altres llengües si és necessari.
Mesures:
• Normalització lingüística en la Justícia i en totes les estructures administratives del nou estat
(mitjans de comunicació, sanitat, educació, interior...).
• Fixarem jurídicament un marc legal estable i consensuat de convivència lingüística adaptat a la
realitat del país, per poder deixar enrere definitivament les ingerències externes que el país ha
patit històricament en aquest camp.
• Atenció a la diversitat lingüística des de l'administració, tenint en compte que els drets lingüístics
són nominatius dels ciutadans. Des d'aquest punt de vista, cal legislar les diferents oficialitats
administratives establint i diferenciant els usos administratius del castellà, de la Llengua de
Signes Catalana i de l'occità.
• En l’atenció als ciutadans, l'administració caldrà que tingui en compte, també, les principals
llengües que es parlen a Catalunya, fruit de la immigració.
• La llengua catalana serà la llengua transversal del país i serà la llengua que vertebrarà la
societat catalana, sense perjudici de totes les altres llengües, oficials o no, que s'hi parlen. Cap
ciutadà podrà ser discriminat per raons lingüístiques.

Pilar 4: la internacionalització
Descripció:
La dimensió internacional i el prestigi de la llengua catalana estarà garantit pel nou Estat, que
vetllarà pel seu ús i reconeixement en tots els organismes internacionals. El català serà, doncs,
llengua d’Estat.
Mesures:
• Garantirem que el català sigui reconegut i acceptat com a llengua de ple dret a tots els
organismes internacionals en els quals la nova república participi, especialment tots els que
depenen de l'entremat d'institucions europees.
• Promourem una nova carta de les llengües europees que superi l'actual model.
• Promourem mesures i polítiques que tinguin en compte la responsabilitat lingüística de les
empreses multinacionals, sobretot en qüestions com l’etiquetatge o la publicitat.
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Pilar 5: els Països Catalans
Descripció:
L’objectiu prioritari de la política lingüística per ERC és la d’arribar a la plena normalització de l’ús de
la llengua en tots els àmbits arreu dels Països Catalans. La situació crítica en que es troba l’idioma
en alguns àmbits sectorials o territorials demana mesures específiques als quals l’administració
catalana, conjuntament amb l’entramat associatiu i institucional de tot el territori, ha de donar suport
decididament.
Mesures:
• Donar suport a campanyes de sensibilització, de foment de l’ús i de voluntariat lingüístic arreu
del territori.
• Estrènyer els llaços i la col·laboració institucional amb la Generalitat Valenciana, el Govern de
les Illes Balears, el Govern d’Andorra, l’administració regional francesa, l’Ajuntament de l’Alguer
i els ajuntaments de la Franja de Ponent per tal d’aprofundir i coordinar les polítiques de
normalització lingüística arreu del territori.
• Aprofundir l’intercanvi cultural amb tot l’àmbit dels Països Catalans, afavorint la presència de
productes culturals (teatre cinema, literatura, televisió). També es promouran trobades de
corals, esbarts, diables, intercanvis d’eplais, agermanaments, etc., especialment les adreçades
a la infància.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Pilar 1: l'educació i l'administració
Mesures:
• Implementarem totes les mesures lingüístiques que preveu l'actual marc estatutari i que encara
no han estat desplegades per la legislació de rang inferior.
• Garantirem el manteniment, i en la mesura que les possibilitats econòmiques ho permetin,
l'increment de tot el suport necessari perquè tot el conglomerat d'institucions i associacions que
porten a terme la tasca de normalització lingüística al país puguin seguir fent la seva tasca.

Pilar 2: l'empresa
Mesures:
• Promourem bones pràctiques en la gestió de la diversitat lingüística dins del món empresarial.
• Promourem l’etiquetatge en català entre les empreses que venen els seus productes a
Catalunya.
• Afavorirem la creació i intercanvi de productes culturals en català entre els territoris de parla
catalana

Pilar 4: Pacte Nacional per la Llengua

Mesura:
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•

Concertarem amb els actors socials (empreses, sindicats, món educatiu, etc.) una cultura de
consens sobre qüestions lingüístiques al nostre país.

Pilar 3: internacionalització

Mesures:
• Seguirem treballant per aconseguir que el català sigui reconegut com a llengua de ple dret a les
institucions europees.
• Seguirem cooperant amb Andorra, a través del paraigües que representa la Federació Llull,
perquè a través de la seva participació en organitzacions internacionals s'aconsegueixi el
reconeixement internacional de la llengua catalana, al mateix nivell que les llengües pròpies
dels estats membres.
• Fomentarem el coneixement de la nostra llengua a l'estranger a través de la tasca que ja fa
temps que duen a terme els casals catalans i, sobretot, l'Institut Ramon Llull.
• Aprofitarem els avantatges de la cultura globalitzada i les possibilitats que dóna la xarxa per
augmentar el prestigi i la presència internacional de la llengua catalana en tots els àmbits
possibles.
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COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

TÍTOL
Quin és el nou model Audiovisual pel nou país?

Un Estat amb una Indústria Audiovisual potent amb capacitat
exportadora i amb uns mitjans de comunicació públics de qualitat amb
models de referència europeus

MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3/5 pilars en que se sustenta el nou model Audiovisual del nou
país?

Pilar 1: UN ESPAI RADIOELÈCTRIC NACIONAL
Descripció (el què):
L’espai televisiu i radiofònic és essencial per a la creació d’un imaginari col·lectiu que ajudi a la
cohesió nacional. Cal que el nou país es reservi el control de l’espai radioelèctric per tal que les
televisions i ràdios que hi emetin ho facin, des de la pluralitat, amb una òptica catalana i amb
respecte per la llengua autòctona
Mesures (el com):
L’estat català es reservarà el control sobre l’espai radioelèctric
Concessió de llicències exigint respecte per la llengua catalana i procurant continguts
catalanocèntrics
Afavorir, en la mesura del que sigui possible, la implantació de mitjans privats catalans

Pilar 2: UN PAPER PREEMINENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS
Descripció:
Els canals i emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han de tenir un paper
preeminent en el nou país esdevenint televisions i ràdios estatals. Per això, cal potenciar-ne la
qualitat i els continguts, fixant-nos amb models de referència europeus.
Mesures:
Establir un cànon per al finançament dels mitjans públics, reduint-ne la dependència pública
Reservar als canals públics el suficient espai radioelèctric per no haver de dependre de grups
privats
Treballar per la independència dels mitjans públics limitant-ne el control polític del govern de torn
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Pilar 3: FER DEL PAÏSOS CATALANS UNA REALITAT COMUNICACTIVA
Descripció:
Els Països Catalans són una realitat cultural i lingüística. Que els diferents territoris d’aquesta realitat
puguin compartir un espai comunicatiu ajuda a reforçar-ne els llaços i permet el reforç d’una
consciència col·lectiva.
Mesures:
El nou estat ha de treballar per garantir la rebuda d’emissores i canals fets en llengua catalana en
els diversos territoris.
Recuperar les emissions del canal internacional de TV3 per tal que els parlants de llengua catalana
la puguin rebre arreu del món

Pilar 4: CREAR LA MARCA AUDIOVISUAL “MADE IN CATALONIA” I BARCELONA COM A
CAPITAL COMUNICATIVA MEDITERRÀNIA
Descripció (el què):
La indústria de ficció televisiva i cinematogràfica d’un país de dimensions modestes, com el nostre,
pot generar una marca internacional amb gran valor afegit. S’ha de buscar la col·laboració i
l’establiment de relacions de llarg abast amb productors públics i privats d’altres països. Això, tant
per aconseguir la internacionalització de les vendes com per reduir el cost i el risc de les inversions a
assumir. Al mateix temps Barcelona ha de ser el centre de referència de la comunicació mediterrània
Mesures (el com):
El Departament Comercial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha de convertir en la
punta de llança de la internacionalització de la indústria audiovisual catalana.
Finançament públic orientat a les iniciatives que facilitin el retorn de les inversions i dedicar més
recursos a la producció de continguts
Creació a Barcelona d’un centre de corresponsalies de mitjans de comunicació mediterranis amb la
finalitat d’intercanvi d’informació i la creació d’un futur canal de televisió del mateix àmbit.
L’objectiu final d’aquest canal seria convertir-se en el principal centre informatiu i font de
referència indispensable en tot allò que afecti als territoris mediterranis.

Pilar 5: NOVES PANTALLES I NOUS MODELS DE NEGOCI
Descripció:
Les noves pantalles associades a la mobilitat obren noves possibilitats de negoci al sector
audiovisual i l’empenyen a col·laborar amb altres sectors generadors de continguts com el dels
videojocs, les tecnologies de la informació...

Mesures:
Cerca d’aliances amb les operadores de telecomunicacions.
Convergència dels sectors audiovisual, tecnològic i editorial i aprofitament del talent conjunt.
Mobile World Capital com a agent dinamitzador del negoci de continguts digitals audiovisuals.

TRANSICIÓ NACIONAL
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Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Pilar 1: MANTENIR UNS MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS DE QUALITAT COM A MOTOR
DE LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL
Mesures:
El Parlament aprofundirà en la desgovernamentalització de la CCMA i treballarà per la
despartidització dels seus òrgans de govern, traslladant tot el pes del control democràtic al
Parlament a partir del reforç de la Comissió de Control Parlamentari.
Reforçar el paper dels diferents estaments de la societat sobre els quals interactua la CCMA
(representants de la societat catalana, així com dels sectors lligats al món audiovisual) realitzant
les reformes legislatives necessàries per convertir el Consell Assessor de Continguts i
Programació en un Consell Rector que realitzi les tasques de seguiment del Consell Executiu, i
que alhora defineixi i avaluï les polítiques i estratègies dels diversos mitjans i serveis i que vetlli
de manera permanent pel compliment de servei públic dels mitjans de la CCMA.
Consolidació d’una indústria audiovisual, potent, innovadora i promotora de l'expansió cultural de
continguts.
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POLÍTICA TERRITORIAL

TÍTOL
Quin és el nou model de política Territorial pel nou país?
Un país divers, ben connectat, amb infraestructures al servei de l’economia, el benestar i sota control
públic. Pobles, viles i ciutats on tothom tingui l’oportunitat d’accés a un habitatge digne, on la barreja
d’usos d’activitats econòmiques sigui possible.

MODEL NOU PAÍS
Territori i urbanisme
Habitatge
Mobilitat
Infraestructures
Pilar 1: Equilibri territorial. Ecoeficiència en l’urbanisme
Descripció:
Consolidar el model de viles i ciutats compactes, complexes en els seus usos i socialment
integradores;amb una protecció estructural dels espais lliures i de connexió ecològica. Amb un
repartiment adequat i no redundant d’equipaments, infraestructures d’interès general, i dels
rendiments fiscals de l’activitat econòmica ( polígons industrials). Un model que endureixi el posi fi al
consum indiscriminat del sòl basat en la urbanització dispersa, en l’urbanisme de plusvàlua i en el
mètode de finançament dels municipis sustentat en el creixement urbanístic i que l’afavoreix. El bon
govern del model requereix pensar simultàniament l’ordenació del territori i la seva organització:
urbanisme, llindars competencials, representació política i administració perifèrica de la Generalitat.
Mesures:
Canvis legislatius marc amb la definició d’una llei de Territori de Catalunya.
Un nou marc legislatiu urbanístic, que impliqui un canvi de model i que fonament la garantia per a la
preservació del sòl no urbanitzable i el paisatge. El model d’avaluació ambiental de l’urbanisme
ha de garantir una major ecoeficiència amb nous camps d’avaluació.
Cal la intervenció pública pro-activa de les pròpies administracions en política de sòl. Aquesta
intervenció ha de ser possible a partir de un nou marc jurídic que faciliti contempli quan sigui
convenient models de transició de la propietat privada a la pública com poden ser la xarxa de
custòdia del territori.

Pilar 2 El dret a l’Habitatge
Descripció: (escriu un paràgraf)
El dret d’accés a l’habitatge es una peça clau de l’Estat del Benestar. Tant important per a les
persones com ho puguin ser la sanitat, educació, pensions o dependència. La homologació de les
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polítiques públiques que el facin possible i el seu finançament, amb els referents europeus que
puguin ser equiparables a Catalunya, es una necessitat i una obligació. En l’actualitat no es pot
afirmar que es compleix l’obligació recollida a l’article 26 de l’Estatut quan diu que les mesures
tendents a garantir l’accés a l’habitatge de les persones que no disposen de recursos suficients, es
una obligació dels poders públics.
El cost de l’habitatge i el seu sobrecost incideixen clarament en la taxa de pobresa, determinació de
les desigualtats i exclusió social. Es necessari establir mecanismes que evitin la reproducció de les
circumstàncies que han portat a la bombolla immobiliària i efectes socials col·laterals en el futur.
Tenim el repte de millorar l’actual ràtio del cost d’habitatge en relació a la renda disponible de les
famílies. La política d’habitatge ha de preveure noves formes de tinença i tendir cap al valor d’ús
d’aquest i no només cap al valor d’inversió, fomentant el creixement del parc de lloguer i,
especialment el parc subjecte a algún tipus de protecció pública. La rehabilitació de l’actual parc
d’habitatges esdevindrà prioritària a Catalunya, juntament amb la regeneració d’àrees urbanes al
servei de la cohesió social.

Mesures:
Tutela macroeconòmica del pes del sector immobiliari en el total de l’economia que eviti bombolles,
garanteixi que els preus evolucionen d’acord amb la renda de la població, i que no es posa en
risc el finançament de la resta de sectors econòmics.
Homologació gradual de la despesa en habitatge dins el global de despesa dels comptes de
protecció social a la mitjana de la UE27. Del 0,73% de la despesa total i 0,15% del PIB en
dades del 2011, al 2,1% de la despesa i 0’6% PIB.
Homologació amb els estàndards europeus, desenvolupant el mandat de solidaritat urbana
consistent en que en un termini de 20 anys,el 15% dels habitatges de 1ª residència tinguin
algun tipus de protecció pública. I concepció d’aquest parc com a estoc social inter generacional
perdurable en el temps, evitant com a principi general la seva desclassificació i incorporació al
mercat de renda lliure. A Catalunya aquest parc es del 2% de les primeres residències enfront
en 15% de la UE15.
Establir el lloguer i el dret de superfície com a règim de tinença principal de l’habitatge protegit en
garantia de la seva perdurabilitat en el temps.

Pilar 3: Una mobilitat de baix impacte ambiental i gran cohesió social.
Descripció: Tenim un país relativament petit i unes ciutats dimensionades. Apostem per una
combinació de sistemes de mobilitat, prioritzant els desplaçament a peu i en bicicleta a les grans
ciutats. Entenem el transport públic com la quarta pota de l’Estat del Benestar, ja que ha de ser l’eina
garant del dret a la mobilitat dels ciutadans. El ferrocarril ha des ser l’espina dorsal de la mobilitat,
tan pel que fa a passatgers, com a mercaderies. Aprofitar la lleugera infraestructura de l’autobús i la
seva flexibilitat per implantar-lo de forma eficient, amb corredors de vertebració territorial. La xarxa
viària actual està ben dimensionada, però cal millorar-ne els punts més febles, en termes
d’accessibilitat d’alguns territoris i de l’accidentabilitat.
Mesures:
Hem de construir un nou marc jurídic de la mobilitat a Catalunya, que incorpori el dreta al mobilitat
dels ciutadans i que tingui en compte la realitat territorial i la diversitat d’usos i territoris.
Consolidació i millora de l’actual xarxa de ferrocarril, amb una nova programació d’extensió de
línies.
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Establir mecanismes de finançament dels serveis de transport públic i de les infraestructures viàries,
que superin l’actual marc i que fomenti l’ús racional del vehicle privat i la sostenibilitat del
sistema públic.
Pilar 4: Infraestructures, sostenibilitat i planificació.
Descripció:
L’actual dèficit històric d’infraestructures a Catalunya no es podrà pal·liar a curt termini, però si que hi
haurà la capacitat de planificar-les amb criteris de rendibilitat socioeconòmica, d’avaluació de
l’impacte sobre el desenvolupament econòmic i d’impacte social, territorial i ambiental. La
programació de les infraestructures haurà de tenir incidència, en primer lloc, en els grans pols de
mobilitat i logística: Els ports, els aeroports i el sistema ferroviari. En segon lloc en les activitats
derivades dels serveis energètics i la gestió del cicle de l’aigua i els residus. I en tercer lloc en el
sistema viari.
Mesures:
Catalunya prendrà les decisions estratègiques als ports de Barcelona i Tarragona, dotant-los de les
infraestructures necessàries amb l’objectiu d’esdevenir el primer HUB logístic euro mediterrani.
Assumpció de les competències en matèria de navegació aèria, dins les directives del cel únic
europeu. El sistema aeroportuari català quedarà definit pel Pla d’Aeroports, Aeròdroms i
Heliports,
Cal fer possible l’accés de nous operadors al mercat ferroviari i garantir la connexió ferroviària amb
ample de via internacional i el corredor Mediterrani. IFERCAT, com a ens gestor
d’infraestructures ferroviàries, gestionarà tots els models i sistemes ferroviaris de Catalunya.
Caldrà aplicar un nou sistema de planificació viària, basat en la tradició de connectivitat en xarxa i
no en un sistema d’eixos radials. Una xarxa viària ben integrada, segura, sostenible, equilibrada
territorialment i viable econòmicament. Els sistemes de pagament de les xarxes viàries d’alta
capacitat tindrà un equilibri entre la inversió, els costos de manteniment i gestió, els costos
ambientals i el pagament per ús i servei. La normativa del transport privat per xarxes viàries
d’alta capacitat garantirà que els sistemes de pagament estaran equilibrats respecte el conjunt
del territori i la tipologia d’ús.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini?
Pilar 1: Lleis marc per a la política territorial
Mesures:
Redacció de la Llei de Territori, que ha de ser el marc normatiu per al desenvolupament de lleis
cabdals en la planificació i la urbanització del Territori: Llei del Sòl, Llei d’Arquitectura, Llei
d’Urbanisme, Pla dels Sistemes de connexió ecològica, Llei de muntanya, Llei del sistema
Costaner i la Planificació dels Espais Fluvials.
Establir un sistema jurídic propi, en quant al Sòl, l’activitat econòmica que se’n deriva, la protecció
dels sistemes i els marcs de propietat i actuació pública.
Redacció d’una nova llei d’urbanisme adaptada a la diversitat territorial i capacitats competencials
de tamany no uniforme dels ajuntaments.
Establir un sistema jurídic propi, en quant al Sòl, l’activitat econòmica que se’n deriva, la protecció
dels sistemes i els marcs de propietat i actuació pública.
Prioritzar l’apoderament ciutadà en el control de l’interès general que justifiqui les decisions
urbanístiques i en el control de les plusvàlues.
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Pilar 2: L’habitatge com a dret social i servei d’interès general la seva provisió
Mesures:
167. Garantia de la dació en pagament i la cancel·lació dels deutes una vegada lliurat l’habitatge
mitjançant una llei de segona oportunitat, amb un programa tendent a evitar l’exclusió social
residencial dels milers de vides hipotecades que hi ha a Catalunya.
Llei hipotecària, amb limitació d’endeutament d’acord amb la Directiva de la UE.
Nova llei d’accés a l’habitatge, amb nous models de tinència i propietat, regulació del sistema de
lloguer.
Llei de rehabilitació urbana, del parc de l’habitatge i de la rehabilitació energètica.
Pilar 3: el dret a la mobilitat

Mesures:
Llei de finançament del transport públic i de les infraestructures viàries de Catalunya.
Pla de xoc d’inversions en el sistema de ferrocarril, especialment en Rodalies i canvi de model
concessionat en la xarxa de transport públic per carretera.
Pla estratègic de concreció del dret a la mobilitat en àrees de baixa densitat, zones rurals aïllades,,
àrees logístiques i polígons industrials.

Pilar 4: Infraestructures al servei de l’economia

Mesures:
La Generalitat adaptarà l’actual llei de Ports de Catalunya, potenciant el transport marítim de curta
distància (TMCD o short sea shipping).
Creació d’un organisme públic gestor i planificador del sistema aeroportuari i de navegació aèria,
diferenciat de l’empresa pública Aeroports de Catalunya, amb models de gestió descentralitzats.
Creació dels consorcis de gestió dels Aeroport de Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava i
Reus-Tarragona, amb la participació de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals,
la societat civil i d’altres operadors privats.
Llei ferroviària que faci efectiva la liberalització ferroviària amb estàndards europeus. Pla ferroviari
de Mercaderies, amb la construcció del Tram Català del Corredor Mediterrani.
Revisió de l’actual sistema de peatges (públics i a l’ombra) de les infraestructures viàries per establir
un nou sistema equitatiu, amb control públic, equilibrat territorialment i que faciliti nous sistemes
intel·ligents de pagament i gestió.
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MEDI AMBIENT I ENERGIA

TÍTOL
Quin és el nou model de medi ambient i energia pel nou país?
Per a la sostenibilitat del sistema i el nostre compromís amb el planeta hem de potenciar el consum
responsable, la reducció dels residus, la nova cultura de l’aigua i una política energètica que asseguri l’abastiment d’energia i encaminada a acomplir els objectius internacionals 20X20X20 i de lluita
contra el canvi climàtic.
Una política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus
recursos naturals i que esdevingui un autèntic marc de protecció del medi natural genèric: costaner,
marítim, de muntanya o singular: àrees o especies protegides, zones sensibles, parcs naturals...
Sabem com fer-ho, tenim les eines de gestió necessàries, hem programat plans de llarg termini, Catalunya i la seva gent tenim l’autoconfiança suficient com per saber que ho podem fer be.

MODEL NOU PAÍS
1.
2.
3.
4.
5.

Aigua
Energia
Contaminació i Canvi climàtic
Protecció i gestió del medi natural
Residus

Pilar 1: Garantia d’una cultura de l’Aigua eficient i sostenible
Descripció:
Catalunya assumirà la gestió de les dues conques fluvials, les conques internes i la conca de l’Ebre.
Cal garantir l’accés al recurs pel conjunt de la població amb un mínim de garantia de
subministrament, tot seguint la directiva Marc de l’Aigua de la UE. La gestió del cicle integrat de
l’aigua ha de garantir tots els processos: captació, distribució, consum, sanejament i reutilització,
amb les inversions necessàries que garanteixin la viabilitat econòmica de la gestió de tot el cicle i
preservi al màxim la qualitat de les aigües continentals i marines així com els cabals ecològics.
Mesures
• Pacte Nacional de l’aigua
• Consolidar l’Agència Catalana de l’Aigua com a l’administració hidràulica única i l’organisme
regulador de les conques de Catalunya
• Establir un sistema de gestió del cicle de l’aigua a Catalunya que garanteixi les inversions
necessàries, sigui sostenible econòmicament, que eviti el monopoli privat, que tendeixi a la
gestió pública dels serveis i que garanteixi l’accés al recurs per a tothom.
Pilar 2: Una estratègia energètica de país i de futur sostenible
Descripció:
Executar una estratègia energètica pròpia, en consonància amb els criteris que emanen de les
directives europees, tendint a la modernització, descarbonització i democratització del seu sistema
energètic.
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Catalunya podrà decidir com i quan vol tancar les centrals nuclears presents al nostre territori. Obrir
el mercat energètic a una democratització real, amb la total liberalització de la generació amb fonts
renovables, l’autoconsum i la implementació de xarxes intel.ligents de gestió energètica.
Reestructurar l’actual model i establir un mercat energètic, amb control públic, lliure de monopolis i
amb un sistema de preus de les energies just, equitatiu, competitiu i sostenible ambientalment.
Mesures:
• Consolidar l’ICAEN com a l’organisme públic amb competències reguladores que assumeixi la
supervisió del sistema energètic català.
• Definir el sistema d’infraestructures bàsiques per a la garantia del subministrament energètic
que han d’estar sota control públic.
• Establir un sistema de gestió de l’energia a Catalunya que garanteixi les inversions necessàries,
sigui sostenible econòmicament, que eviti el monopoli privat i que garanteixi l’accés al recurs
per a tothom.

Pilar 3: Aportació catalana a la lluita contra el canvi climàtic
Descripció:
En l’àmbit de les emissions, Catalunya haurà d’assumir els compromisos internacionals que li
pertoquin, com a nou estat de la UE i en el marc del Protocol de Kyoto i del Mecanisme europeu de
comerç de drets d’emissió, amb l’avantatge de poder prendre uns compromisos més ajustats a la
seva realitat industrial i energètica. La reducció d’emissions contaminants i la millora de la qualitat de
l’aire de les nostres ciutats, reverteix directament sobre la qualitat de vida i sobre la salut dels
ciutadans.
Mesures:
• Establir un paquet de mesures per accelerar l’assoliment dels objectius de reducció del 20% de
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en el període 2013-2020, dins dels projectes
L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) i del Pla de l'Energia i Canvi
Climàtic.
• La Generalitat es dotarà d’un organisme interdepartametal del canvi climàtic, amb autoritat
plena sobre les polítiques en matèria d’emissions a Catalunya.
• Establir un pacte nacional econòmic i industrial que assumeixi els mínims objectius de lluita
contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental.
Pilar 4: Protecció i gestió del Medi Natural
Descripció:
Entenem la qualitat de l’entorn, el territori i el paisatge on vivim com a element fonamental de la
qualitat de vida. La preservació dels sistemes naturals i de les espècies, forma part de la qualitat
territorial a la que aspirem, fins i tot, com a actiu econòmic a preservar. Un territori de qualitat, doncs,
amb una planificació harmònica entre la preservació i protecció de diversa intensitat del medi, amb
els usos ciutadans, econòmics i de lleure.
Mesures:
• Establir un sistema d’organització administrativa que unifiqui totes les competències de gestió i
protecció del medi natural i d’espais naturals protegits dins de la Generalitat de Catalunya en un
sol organisme, prou autònom com per planificar els models de gestió i la coordinació de tots els
espais naturals protegits de Catalunya.
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La Generalitat assumirà totes les competències de gestió i protecció del medi, àdhuc del
sistema costaner i les aigües marines.
El marc legislatiu ha de garantir el caràcter públic del sòl dels sistemes de protecció així com
nous models de tinència i ús del territori, mitjançant la cessió, custòdia, tutela, etc.

Pilar 5: La gestió dels residus
Descripció:
Nou marc normatiu a Catalunya que contempli objectius ambiciosos però realistes, mesures
econòmiques i fiscals, i organitzatives necessàries per aconseguir frenar i invertir la tendència de
creixement de residus i de consum d’energia i matèries primeres, i avançar cap a polítiques de
sostenibilitat cap a la societat del coneixement i més responsable. Un sistema basat en la
descentralització de les infraestructures, la reducció del residu en origen i en la direcció de
l’estratègia catalana del residu zero.
Mesures:
• Establir les bases d’una Estratègia Catalana cap al Residu Zero, que contempli mesures
integrals en tot el cicle de vida dels productes i dels propis residus.
• Incorporar els residus dins d’una estratègia d’economia circular, començant per l’eco-disseny i
fent què tot residu pugui ser transformat en matèria primera, amb tendència a reduir els
productes què no són viables d’integrar novament en el medi o transformar en un nou producte.
• Assumpció de les competències en residus nuclears, establint una estratègia per al seu
tractament.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini?
Pilar 1: canvis en el model de gestió del cicle integrat de l’aigua.
Mesures:
• Redactar un pla de gestió de Conca per a la part catalana de l’Ebre-Xúquer.
• Redactar la llei catalana de la gestió del cicle integrat de l’aigua
• Aprovar una llei de mesures i inversions per al cicle integrat de l’aigua

Pilar 2: Assentar les bases cap a un nou sistema energètic a Catalunya.
Mesures:
• Estudi de viabilitat tècnica post-nuclears, amb l’objectiu de duplicar la previsió del Pla de
l’Energia per a 2020, fins arribar al 25% del consum elèctric renovable (hipòtesis de tancament
dels 3 grups al voltant del 2020)
• Adopció prioritària de la nova Directiva d’Eficiència Energètica de la UE, transposició en clau
d’Estat
• Aprovar una llei de mesures i inversions estratègiques i un pla de modernització de la xarxa de
distribució elèctrica (activitat regulada). Implantació de comptadors digitals, automatització de
les línies, adaptació per la entrada massiva de sistemes de microgeneració energètica
Pilar 3: Adaptació legislativa contra el canvi climàtic.

Mesures:
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Pla estratègic Industrial d’adaptació a les mesures contra el canvi climàtic i de millora de la
qualitat de l’aire.
Promoure els canvis legislatius necessaris per introduir la rehabilitació urbana com a element
clau en la reducció d’emissions, la regeneració del parc d’habitatge i la recuperació econòmica
del sector de la construcció.
Acció legislativa per abordar els canvis jurídics estructurals que facilitin les accions i estratègies
del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic, exercint les plenes competències en aquest àmbit.

Pilar 4: Nou model en la gestió del patrimoni natural..

Mesures:
• Elaborar un Pla director del Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya, que estableixi
l’equivalència entre les figures de protecció existents i les categories internacionals de la UICN.
Incorporant nous espais protegits en aquells ecosistemes més mal representats en l’actual
model (espais marins, paisatges agropecuaris tradicionals, etc.). Aquest Pla ha de garantir la
participació del conjunt d’agents socials, així com una major implicació dels ajuntaments i
d’altres tipus d’entitats privades en la seva gestió.
• Llei del Bosc que integri els mecanismes per a afavorir l’aparició d’un sector forestal productiu,
diversificat i rendible, juntament amb els mecanismes de protecció, de lliure accés i de
prevenció i gestió dels desastres naturals. La llei ha de contemplar un Pla de Regeneració
Forestal, sota criteris de sostenibilitat, biodiversitat i eficiència. I una Estratègia d’Explotació
Sostenible de la Biomassa.
• Redactar un Pla de Connectivitat Ecològica que reguli els usos de la matriu territorial (espai
intersticial entre zones protegides) i faci especial èmfasi en la funció ecològica dels connectors
fluvials (rius i rieres) i dels sistemes naturals costaners.

Pilar 5: Marc legislatiu per millorar l’estratègia de residus.

Mesures:
• Redactar una Llei d’Envasos i Residus d’envasos que fomenti uns models de producció i
consum que ens permetin frenar el consum creixent d’envasos, una gestió eficient i optimitzada
dels recursos i la minimització en la producció de residus i impacte ambiental associat a la seva
gestió.
• Reintroduir el Sistema de Devolució, Dipòsit i Retorn (SDDR) d’envasos.
• Reformular els objectius del PRECAT-20, establint mesures concretes que facin augmentar la
recollida selectiva, faciliti la reducció dels impropis i replanteixi infraestructures de les plantes de
tractament
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SEGURETAT I PRETECCIÓ CIVIL
TÍTOL
Quin és el nou model de Seguretat i protecció civil pel nou país?
La normalitat democràtica, la seguretat de les persones i de les institucions, l’ordre públic i la no-vio lència són el marc imprescindible perquè la voluntat democràtica sigui el motor del procés d’inde pendència. És evident que la recuperació i l’exercici de la sobirania s’ha de fer a l’empara dels valors de la no-violència, del respecte, del diàleg i de la cooperació, fonaments d’una cultura de pau
que Catalunya assumeix com a propis.
Durant la transició, Catalunya haurà d’assumir plenament la lluita contra el crim organitzat, els delictes econòmics i contra la hisenda pública, el contraterrorisme, el control fronterer i les duanes, o la
seguretat de ports i aeroports dins de les competències en vigilància i control aeri i marítim, documents d’identitat, control i permís d’armes, etc.
D’altra banda, la República catalana haurà de tenir un servei d’intel·ligència propi, la configuració i
l’estructuració del qual s’hauran d’analitzar i proposar en el marc d’una iniciativa legislativa en matèria de seguretat. Avui, el paper de Catalunya en la política de defensa de l’Estat espanyol és inexistent. La defensa és una competència exclusiva de l’Estat. És important, doncs, preparar les estructures necessàries per assumir les competències en matèria de seguretat i defensa i poder avançar
en la configuració del model a adoptar en la República
MODEL NOU PAÍS
Sistema Policial
Emergències i Protecció Civil
Seguretat Viària
Seguretat i Defensa

Pilar 1: Sistema policial d’un nou país
Descripció:
És obvi que caldrà pensar en la retirada dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat i la
negociació dels actius existents, instal·lacions, edificis i material. Volem consolidar una policia
moderna que reflecteixi la societat que serveix. Cal avançar molt més encara en la presència de
persones a la nostra policia que reflecteixin els diferents orígens de la Catalunya real. En l’àmbit de
la participació internacional, Els Mossos d’Esquadra hauran de ser membres de ple dret a la Interpol
i l’Europol. Pel que fa a l’estructuració del servei policial avançarem en la integració efectiva de les
policies locals i els Mossos d’Esquadra en un únic cos.
Mesures:
• Establir un calendari de substitució dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat, per la policia
de Catalunya. Comptant amb la possibilitat de la integració voluntària d’alguns dels seus
efectius a la Policia de Catalunya.
• L’assumpció de les plenes competències en matèria de seguretat requereix l’activació d’un
programa de formació (nous policies, formació especialitzada dels actuals actius, etc.),
d’adquisició de material i d’adequació de les actuals estructures de comandament.
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Els Mossos d’esquadra ja tenen una activitat de col·laboració amb els organismes policials
internacionals, és la base doncs per preparar la plena integració del cos assumint els drets i
deures que li pertoquen com a sistema policial d’un estat.

Pilar 2 Emergències i protecció Civil
Descripció:
El principal objectiu és atendre totes les obligacions de prevenció, actuació i informació dels
operadors dels serveis essencials i a la protecció de les infraestructures estratègiques del país
contra atacs físics, tecnològics i contra catàstrofes naturals. Per això cal implementar una estructura
més participada, senzilla i eficaç en el conjunt d’aspectes relacionats amb la protecció civil, que
aplegui des de les estructures associatives més informals i veïnals fins al servei de voluntariat
especialitzat. La modernització dels sistemes d’alerta, prevenció comunicació així com dels protocols
d’actuacions. És important si volem assegurar la seva utilitat real i pràctica i la seva funcionalitat. A
més, és possible, aprofitant les noves tecnologies de comunicació, que siguin ràpidament
gestionables en el moment de l'emergència i revisables per tenir-los operatius en tot moment .
S’assumeix el doble vessant de la Protecció civil: com a grup organitzat de voluntaris que assumirà
tasques de suport als grups que gestionin l’emergència d’una banda, i els elements d’assessorament
tècnic en matèria de prevenció de riscos, d’una altra.
Mesures:
• Actualitzar la normativa vigent, especialment pel que fa a les obligacions de prevenció, actuació
i informació dels operadors dels serveis essencials i a la protecció de les infraestructures
estratègiques del país contra atacs físics, lògics i contra catàstrofes naturals.
• Dissenyar uns manuals d'actuació de fàcil i ràpida implantació per la gestió d'emergències a
partir dels models existents, i participats pels gestors i operadors de les mateixes.
• La Generalitat incorporarà totes les tasques pròpies de rescat i salvament, inclòs salvament
marítim, també assumirà les competències en matèria de seguretat nuclear, assegurant la
correcta definició i funcionament dels mecanismes d’inspecció i control en aquest àmbit.
• Caldrà revisar els actuals mecanismes i protocols d’ajuda mútua i suport en emergències
internacionals, sobretot amb els estats fronterers i altres Estats membres de la UE, d’acord amb
el caràcter transfronterer d’algunes de les situacions de risc potencial, com ara els incendis
forestals , la contaminació marina o del aire, risc industrial, pandèmies o els perills de l’energia
nuclear.
Pilar 3: Seguretat viària, una prioritat.
Descripció: La futura República Catalana ha d’incloure en la seva agenda la Seguretat Viària com a
prioritat. Hem de fer millores en les infraestructures, revisió i adaptació de la normativa de circulació,
incorporació de mitjans tecnològics de control i seguretat viària, educació viària i conscienciació
ciutadana. És també una oportunitat per actualitzar l’actual normativa i avançar-nos als nous
avenços tecnològics i ginys mecànics no inclosos en els actuals catàlegs de vehicles.
Mesures:
• Assumir que els accidents de trànsit són encara una de les principals causes de mort i lesions a
Catalunya, passa per establir un gran acord polític, institucional i ciutadà per incorporar noves
mesures per reduir l’accidentabilitat.
• Cal superar l’actual estructura administrativa que impedeix fer actuacions de millora en punts
negres de seguretat viària a instàncies del servei de trànsit.
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Assumir les competències d’obtenció i renovació de llicències de conducció, i les competències
sobre disciplina, control i sanció de trànsit. També els aspectes relacionats amb la
l’homologació industrial, la inspecció tècnica dels vehicles i La regulació del transport de
persones.

Pilar 4: Seguretat i defensa, un compromís internacional..
Descripció:
Tenim l’oportunitat que Catalunya opti de manera decidida per un model de seguretat i pau que se
centri en cobrir les necessitats quant a seguretat de les persones i el ple exercici dels seus drets i
llibertats. Disposar dels mecanismes i recursos adequats per defensar-los és un repte. Bastir un
sistema que garanteixi, tant a l’interior com a l’exterior, la seguretat i es coresponsabilitzi en la
resolució dels conflictes d’abast internacional. Aquest objectiu no pressuposa necessàriament
estructures militars convencionals. S’obren davant nostre diversos escenaris entre els quals podríem
escollir, en funció del model de sobirania, de país i, també, en funció dels costos, interessos i
compromisos que es vulguin assumir, d’acord amb la política internacional que s’adopti.
Mesures:
• L’actuació en matèria de seguretat en el context global implica disposar de totes les eines,
equips i estructures per afrontar el crim internacional organitzat, el terrorisme, els delictes
econòmics i contra la hisenda pública i els delictes informàtics. Caldrà assumir les
competències de control de seguretat (duanes, ports, aeroports control aeri i marítim,
documents d’identitat, control i llicència de tinença d’armes, etc.)
• El compliment dels compromisos internacionals en matèria de seguretat i defensa, implica
definir el paper de Catalunya en el context de la seguretat global, analitzant els organismes
internacionals dels quals en podrà ser membre i tenint en compte els drets i deures de formarne part.
• L’accés i l’obtenció d’informació, la seguretat informativa i la capacitat de preveure situacions de
risc requereixen la consolidació d’un servei d’informació estructurat.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini?
Pilar 1: El sistema policial una estructura d’estat
Mesures:
• Pla estratègic de substitució dels serveis que actualment gestionen els cossos i les forces de
seguretat de l’Estat, per la Policia de Catalunya.
• Redacció d’un programa d’integració plena als organismes policials internacionals.
• Redacció d’una nova llei de Policia de Catalunya.

Pilar 2: Emergències i protecció civil
Mesures:
• Elaborar una llei en matèria de protecció civil, revisant els actuals processos d’alertes
centralitzades.
• Nova llei de Bombers que actualitzi una nova modalitat organitzativa, amb les diferents
competències, els serveis i l’organització dels diferents Cossos, El Cos de bombers de la
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Generalitat de Catalunya, El Cos de bombers de l´Ajuntament de Barcelona, Els bombers d
´empresa amb les diferents especialitats ( Industrial, Aeroportuària, Forestal), així com
l’articulació d´un procés de canvi estructural enllaçant l´actual model de bombers voluntaris
Catalans i fixant una relació contractual amb l´administració, la qual permeti superar la major
part dels memorials de greuges que permanentment pateixen els bombers voluntaris.
Signatura de protocols d’ajuda mútua per emergències amb França i l’Estat Espanyol.

Pilar 3: Seguretat Viària, reduir l’accidentabilitat

Mesures:
• Pacte nacional per la Seguretat Viària.
• Pla de xoc d’inversions en els punts negres del sistema viari de Catalunya. Nou marc legislatiu
de competències per al servei de Trànsit de la Generalitat.
• Adaptació legislativa en matèria industrial per homologació de vehicles.

Pilar 4: Defensa

Mesures:
• Revisió i adaptació de l’actual estructura dels serveis de seguretat per assumir la totalitat de les
noves competències i responsabilitats.
• Creació d’un grup de treball per avaluar els sistemes de defensa europeus i establir
recomanacions respecte els compromisos internacionals a assumir en matèria de defensa..
• Creació d’una oficina d’informació i intel·ligència, adscrita al departament de presidència de la
Generalitat.
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UNIÓ EUROPEA I POLÍTICA INTERNACIONAL

TÍTOL
Quin és el nou model de política europea i internacional pel nou país? (què
volem ser)
Una República europea, responsable internacionalment i líder de les relacions
euromediterrànies.
MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3 pilars en que se sustenta el nou model de política europea i
internacional del nou país?
Pilar 1: Una República catalana en una Europa federal
Descripció (el què):
La defensa del nou país ha d’incloure el marc internacional en què s’haurà de moure aquest nou
estat. El model d’estat republicà que defensem, assoleix el seu màxim sentit si és dins de la Unió
Europea. L’europeisme és i ha estat molt majoritari en la cultura política catalana. Per això, la nova
República ha de néixer dins d’aquesta Unió Europea en constant definició. Volem ser actors
destacats en la construcció d’una Europa políticament vertebrada, complexa i plural. Una Europa
que sigui capaç de superar la fragmentació i les profundes desigualtats que conté i deixar de banda
aquesta política desplegada davant la crisi, al servei dels interessos dels estats dominants, les
institucions financeres i el gran capital.
Mesures (el com):
• Defensar la conversió la Comissió en un govern no subjecte a quotes estatals, i responsable
davant d’un Parlament Europeu que, a més, tingui iniciativa legislativa.
• Sol·licitar, com a estat membre, la inclusió del català com a llengua oficial de la Unió Europea
• Treballar aliances per aconseguir una majoria d'Estats a favor de superar l'estancament actual
del projecte europeu i anar progressivament cap a la creació dels Estats Units d'Europa.

Pilar 2: Un actor internacional responsable i compromès amb la pau i els drets humans
Descripció:
El fet de ser un país obert al món, i la voluntat de construir una democràcia avançada, ens esperona
a construir un projecte nacional vinculat a la construcció d’un ordre internacional més just i solidari
en l’arena internacional. La governança global i la defensa dels drets humans i la pau, la lluita contra
el canvi climàtic, juntament amb la recerca d’un desenvolupament just i equitatiu dels pobles, són els
principals reptes i compromisos vers la comunitat internacional de la que formem part.
Mesures:
• Situar com a prioritat de l’actuació diplomàtica de la República catalana la implicació en
actuacions de justícia internacional i lluita contra la violència i la delinqüència internacionals.
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•

Assumir com a pròpies, i fomentar-les, aquelles actuacions encaminades a la millora de la
governança global i implicar-se en les actuacions mundials de la lluita contra el canvi climàtic.
Ésser complidors amb els compromisos que assumim en la nostra pertinença a organitzacions
internacional i/o amb l’adopció de tractes i acords.

Pilar 3: Esdevenir el nucli catalitzador de les relacions euromediterrànies
Descripció:
Des de la ubicació europea, la República catalana s’haurà de plantejar una ambiciosa intervenció a
l’àrea mediterrània. Som, també, substancialment i materialment mediterranis. D’origen i de tradició.
Per necessitat i per vocació. Continuadament. I hem d’aspirar a estrènyer els lligams amb totes les
societats i cultures que conformen aquest espai històric i polític que va contenir algunes de les
civilitzacions antigues més influents en el desenvolupament de la humanitat i que, avui, en plena
transformació i maldant per superar conflictes crònics, espera poder ser redefinit com un dels
possibles grans conglomerats polítics de l’era de la globalització. La República catalana ha de
convertir-se en referent, i en mediadora i ambaixadora de la Pau entre les diverses cultures que
conviuen a la Mediterrània.
Mesures:
• Impulsar una política de diàleg permanent amb els estats mediterranis, enfortint-ne els lligams
diplomàtics.
• Liderar políticament la Unió per la Mediterrània.
• Impulsar accions encaminades a dotar Barcelona del rol de “capital de la Mediterrània”.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Pilar 1: Creació d’una administració de relacions exteriors d’estat
Mesures:
• Crear una Conselleria d’Afers Exteriors que centralitzi els diversos organismes existents que
treballen per a la internacionalització econòmica, cultural, turística, etc.
• Dotar la Generalitat d’un cos diplomàtic modern i professionalitzat
• Creació d'un departament de comunicació potent que permeti al Govern de la Generalitat
explicar-se de primera mà a la societat internacional.

Pilar 2: Esdevenir el 29è estat membre de la Unió Europea
Mesures:
• Reforçar amb recursos personals i econòmics la Delegació de la Generalitat a Brussel·les.
• Celebració de reunions bilaterals amb les cancelleries dels principals països de la UE, amb el
President de la Comissió, el President del Parlament i President del Consell.
• Instar la creació d'una comissió bilateral UE-Govern de Catalunya per negociar la continuïtat de
Catalunya dins la UE.

Pilar 3: Esdevenir membre de ple dret de la comunitat internacional d’estats
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Mesures:
• Participació directa de la Generalitat en organismes multilaterals que treballin en els mateixos
àmbits de competències (Unesco, Francofonia, Unió Llatina, Organització Mundial de la Salut,
Organització Mundial del Turisme).
• Fomentar la celebració d’esdeveniments internacionals a Catalunya i l’establiment de seus
d’organitzacions internacionals al país.
• Exercir la diplomàcia cultural mitjançant la projecció exterior de la cultura a través de l'Institut
Ramon Llull, així com reforçar i ampliar les capacitats del Diplocat, com a eines bàsiques de la
soft-diplomacy.
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COOPERACIÓ PAU I SOLIDARITAT
TÍTOL
Quin model de Cooperació, Pau i Solidaritat pel nou país? (què volem ser)
Un país solidari, internacionalment responsable, compromès amb la cooperació al desenvolupament,
la pau i els drets humans.
Esser un referent internacional en la defensa dels drets col·lectius dels pobles mitjançant el diàleg i
la no violència.
MODEL NOU PAÍS
En un moment on la cooperació al desenvolupament està en crisi, degut a la caiguda del
finançament públic, la laminació de les competències a nivell local per part del Govern de l’Estat i un
discurs que preconitza la segmentació del principi de solidaritat en funció de si l’apliquem a casa
nostra o a d’altres indrets del món, és necessari i urgent replantejar el model català de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional. Cal aprofitar el context de transició nacional per
incorporar els valors solidaris de la societat catalana en l’estratègia d’internacionalització del procés
català, fent que la solidaritat internacional esdevingui la carta de presentació del nou Estat al món,
presentant-nos com un actor responsable, compromès amb el desenvolupament i la pau i els ddhh.
Pilar 1: Un país solidari que assumeix la seva responsabilitat internacional al desenvolupament
Descripció (el què):
La República catalana ha de posar-se a l’avantguarda de la comunitat internacional per al
desenvolupament i per a la promoció de la pau i la resolució pacífica i democràtica dels conflictes tot
augmentant la seva ajuda oficial al desenvolupament fins assolir el 0,7% del PIB un cop disposi de
tots els seus recursos econòmics i s’hagi estabilitzat l’economia del nou Estat.
Mesures (el com):
• Elaborant un pacte per la cooperació al desenvolupament, pau i solidaritat amb tots els nivells
de l’administració pública i la societat civil que fixi el grau de responsabilitat de cada actor.
• Augmentant els pressupostos de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional de la
República catalana i dels ens locals fins assolir el 0,7% d’Ajuda Oficial al Desenvolupament.
• Promovent una cooperació concertada amb les ONG, els moviments socials i el teixit associatiu
català, tot reforçant la seva base social, autonomia econòmica i projecció internacional.
Pilar 2: Un país amb veu pròpia front els reptes globals que actua responsablement i coherent
Descripció:
Catalunya ha de participar en el debats sobre els grans reptes globals del desenvolupament humà,
ha de ser un actor estratègic en la posada en marxa de l’agenda post 2015 i, alhora, s’ha de guiar
pel principi de coherència de polítiques amb el desenvolupament, vetllant perquè les seves
polítiques comercials, industrials, mediambientals o de qualsevol altre tipus no impactin
negativament el que s’ha assolit amb les polítiques de cooperació i solidaritat internacional.
Mesures:
• Desplegant una estratègia de multilateralisme actiu i participar en els debats la comunitat
internacional sobre el paradigma del desenvolupament, l’eficàcia de l’ajuda, la reducció de les
desigualtats, l’eradicació de la pobresa i el finançament del desenvolupament.
• Orientant la política púbica de cooperació a l’agenda d’eficàcia, potenciant la cooperació
delegada, concentrant-nos sectorialment seguint les recomanacions de divisió del treball.
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•

Aplicant una estratègia integral de coherència de polítiques amb la política de cooperació al
desenvolupament, pau i solidaritat internacional, que incorpori indicadors, mecanismes de
seguiment i avaluació clars, transparents i verificables per part del Parlament i la societat civil.

Pilar 3: Un país amb un model de defensa compromès amb la pau i la seguretat humana
Descripció:
Catalunya ha de contribuir a la construcció d’un paradigma de seguretat humana més global i
multidimensional que la simple defensa militar. Per això, la República catalana elaborarà un sistema
de defensa i seguretat civil, incorporant les agendes de pau, seguretat, desarmament i
desnuclearització tot participant activament amb la comunitat internacional en aquests àmbits.
Mesures:
• Constituir un sistema de defensa i seguretat civil, que sigui adequat pel que fa al nombre
d’efectius, proporcionat respecte de les amenaces i els perills reals, ben coordinat en les seves
funcions de policia, informació, control, protecció civil i gestió d’emergències, i alhora esdevingui
garantia d’uns valors democràtics, per tal d’assegurar llibertat i justícia a la ciutadania.
• Posar en marxa un sistema d’intel·ligència, informació, prevenció i anticipació que analitzi les
amenaces i les causes profundes de la violència i les seves manifestacions i que treballi per
eradicar-les en l’interior i col·labori internacionalment per eradicar-les també a l’exterior.
•

•

Desplegar una agenda de cooperació per a la seguretat europea i mundial, a partir de la
participació activa en organitzacions multilaterals no militars i contribuir a la solució pacífica,
dialogada, justa i duradora dels conflictes violents, donant suport a processos inclusius de
diàleg i de negociació i de pau, i vetllar per la protecció i la defensa dels drets humans i del dret
humanitari internacional.
Desplegar una política d’acció humanitaria activa i de suport a les persones refugiades.

Pilar 4: Un referent a la Mediterrània de resolució de conflictes nacionals i territorials amb la No
Violència i la Pau.
Descripció:
Catalunya ha de compartir els aprenentatges del seu procés de independència com a referent per a
la resolució no violenta de conflictes a la mediterrània. S’ha d’estimular la posició de Barcelona per al
debat de les diferents faccions i visions als conflictes del Nord i el Sud.
Mesures:
• Definir una agenda de assumpció de debats dels conflictes mediterranis als organismes
internacionals presents al nostre territori així com als centres ‘estudi i els espais de debat.
(CGLU, CIDEM. IeM...)
• Promocionar les iniciatives en l’àmbit local de polítiques de Pau i defensa dels Drets Humans..
•

Construint un referent de espai per a la resolució de conflictes i la intermediació al nostre país.

TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini? (com comencem)
Pilar 1: Augmentar percentualment els recursos esmerçats en Ajuda Oficial al Desenvolupament
Mesures:
• Incrementar les partides pressupostàries en matèria de cooperació al desenvolupament de
manera sostinguda fixant una xifra d’increment anual per assolir el percentatge establert
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•

Mentre la Generalitat no disposi de la totalitat dels recursos que es generen a Catalunya, el
percentatge de l’esforç que ha de dedicar a cooperació es ponderarà en relació a les partides
d’ajuda al desenvolupament de la resta d’AAPP finançades pels ciutadans de Catalunya.
En la mesura en que la Generalitat comenci a recaptar tots els tributs dels catalans, s’aprovarà
un calendari creïble i ambiciós per assolir el 0,7% dels recursos a cooperació al
desenvolupament en un termini acordat amb les ONG, ens locals i la resta d’actors.

Pilar 2: Reorientar la cooperació a l’agenda de la transició nacional i reforçar l’ACCD
Mesures:
• Recuperar la política pública de cooperació al desenvolupament per donar resposta al discurs
xenòfob i aïllacionista per recuperar el suport social a la solidaritat internacional que
tradicionalment ha mostrat el poble català tot prioritzant l’educació al desenvolupament.
• Incorporar els valors solidaris de la societat catalana a l’estratègia d’internacionalització del
procés català, fent que la Cooperació Catalana esdevingui la carta de presentació del nou Estat
al món, i fer de l’aprofundiment democràtic, la defensa dels drets humans individuals i
col·lectius, i el compromís per la pau i la no violència que caracteritzen el procés català, les
senyes d’identitat de la cooperació catalana durant el procés de transició nacional.
• Reforçar l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i recuperar el lideratge de la
cooperació catalana treballant de manera conjunta, coordinada i complementària amb el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona, els ens locals i les ONG
mitjançant plans d’acció compartits sota una mateixa estratègia de país.
Pilar 3: Reforçar les polítiques d’educació i de foment de la pau i d’acció humanitària
Mesures:
• Promocionar l’educació per a la pau per formar els i les estudiants en habilitats i coneixements
per a la pau, capacitar el professorat per al foment de la convivència i l’educació en el conflicte, i
institucionalitzar els principis de l’educació per la pau als centres i a tota la comunitat educativa
• Recuperar la política pública de foment de la pau i els drets humans, reestablint l’Oficina de Pau
i Drets Humans de Catalunya com l’organisme de referència, treballant de manera conjunta,
coordinada i complementària amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
l’Ajuntament de Barcelona, els ens locals i les ONG, reactivar el Consell Català de Foment de la
Pau dotant-lo dels recursos necessaris per desenvolupar la seva tasca i reforçar l’Institut Català
Internacional per la Pau com l’organisme acadèmic i de recerca de referència en aquest àmbit.
• Reactivar el Comitè Català d’Ajuda Humanitària i d’Emergència i aprovar un protocol d’actuació
en casos d’emergències humanitàries aplicable als diferents nivells de l’administració pública
catalana, així com establir sistemes de gestió de la seguretat per minimitzar riscos.
Pilar 4: Incloure en els contactes internacionals de les administracions catalanes a totes les
parts dels conflictes mediterranis.
Mesures:
• Recuperar l’estat de relacions amb totes les parts dels conflictes com ara el Poble Sahrauí i el
Poble Palestí
• Situar la política exterior Catalana als diferents espais i recuperar una visió internacional de país
no alineat..
• Fer un mapa de oficines de cooperació al nord d’Àfrica assegurant la presencia tant al Magreb
com a la riba oriental de la mediterrània. Crear oficines de suport a la Cooperació Catalana a
Algèria, Palestina, Kurdistan Turc.
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MOVIMENTS SOCIALS

TÍTOL
Quin és el nou model de moviments socials pel nou país?
En el nou país els moviments socials tindran veu i representació.

MODEL NOU PAÍS
Quins són els 3/5 pilars en que se sustenta el nou model de moviments
socials del nou país?
Pilar 1: Representació institucional
Descripció: Inclusió dels moviments socials a les regidories de Participació.

Mesures:
• Empoderar els ciutadans en les estructures de participació.
• Impulsar mecanismes perquè les decisions ciutadanes preses en estructura de participació
municipal prenguin caràcter vinculant.
•

Pilar 2: Clústers de treball

Descripció:
Les reivindicacions dels moviments socials es tractaran entre ciutadania, agents i administració.
Mesures:
• Crear plataformes de treball entre agents socials, administracions públiques i persones
representants.
• Integrar aquestes plataformes en les estructures municipals de participació.
•

Pilar 3: Integració dels municipis a l'AMI
Descripció:
Aconseguir que la gran majoria d'ajuntaments formin part de l'Associació de Municipis per la
Independèncian per facilitar i contribuir al procés de la transició nacional.
Mesures:
• Impulsar la incorporació de tots els municipis que falten a l'Associació de Municipis per la
Independència..
• Portar la proposta als plens, tot assegurant-ne l'aprovació.
•
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TRANSICIÓ NACIONAL
Quines són les primeres mesures a curt termini?
Pilar 1: Representació institucional
Mesures:
• Proposta de canvi de nom de la sectorial a: “Moviments socials i participació” per incorporar
la “participació” en termes més genèrics.
• Equiparar el treball en moviments socials amb els de participació ciutadana dels ajuntaments.
•

Pilar 2: Clústers de treball
Mesures:
• Crear equips de treball amb experts per abordar les problemàtiques socials
• Establir taules de negociacions amb caràcter regular
•

Pilar 3: Integració dels municipis a l'AMI

Mesures:
• Fomentar el debat entre els grups polítics determinants perquè es posicionin a favor
• Agilitzar les votacions en els plens que en garantim l'aprovació.
•
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