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PRESENTACIÓ. PRESENTACIÓ. PRESENTACIÓ. PRESENTACIÓ.  1 

    2 
Una visió socialcristiana i humanista de la societat i de l’economia ha de tenir 3 
característiques especials que la diferenciïn de les propostes que es fan des dels 4 
altres plantejaments ideològics. Contràriament a les tesis del determinisme econòmic 5 
i de l’economicisme rígid, nosaltres considerem que des de l’àmbit ideològic i polític 6 
podem incidir en la realitat econòmica i modificar-la d’alguna manera segons les 7 
nostres propostes. Coherentment, doncs, l’humanisme ha de formular els seus propis 8 
criteris econòmics i lluitar per incorporar-los a la societat. 9 

 10 
Nosaltres, fins i tot en economia, entenem que la persona i les comunitats naturals en 11 
què s’integra són l’eix i el referent de totes les coses. Per això, la nostra visió de 12 
l’economia no consisteix a discutir més o menys Estat. Tenim la pretensió de Tenim la pretensió de Tenim la pretensió de Tenim la pretensió de 13 
construir unaconstruir unaconstruir unaconstruir una economia al servei de la persona, de la seva realització i de la  economia al servei de la persona, de la seva realització i de la  economia al servei de la persona, de la seva realització i de la  economia al servei de la persona, de la seva realització i de la 14 
seva dignitat.seva dignitat.seva dignitat.seva dignitat. Alhora, és una economia que ha de contemplar els drets de les 15 
famílies i de la comunitat. Els nostres plantejaments no es formulen ni des de l’òptica 16 
de l’individu ni des de l’òptica de l’Estat, com de fet ho fan liberals i socialistes. 17 
 18 
Certament, les nostres propostes no neixen en un entorn ideal o asèptic. Vivim en 19 
una realitat que ens condiciona i que, en molts casos, té la pretensió de determinar 20 
cadascun dels nostres actes. Aquesta situació també es produeix intensament en 21 
l’àmbit econòmic. Moltes persones consideren que les coses són com són i que no es 22 
poden canviar. De fora l’humanisme estant, una gran part de la humanitat creu De fora l’humanisme estant, una gran part de la humanitat creu De fora l’humanisme estant, una gran part de la humanitat creu De fora l’humanisme estant, una gran part de la humanitat creu 23 
que vivim sota el dictat dels grans intereque vivim sota el dictat dels grans intereque vivim sota el dictat dels grans intereque vivim sota el dictat dels grans interessos, de les grans companyies i de ssos, de les grans companyies i de ssos, de les grans companyies i de ssos, de les grans companyies i de 24 
l’Estat, i que aquesta és una realitat immutable i un nou tipus de dictadura l’Estat, i que aquesta és una realitat immutable i un nou tipus de dictadura l’Estat, i que aquesta és una realitat immutable i un nou tipus de dictadura l’Estat, i que aquesta és una realitat immutable i un nou tipus de dictadura 25 
contra la qual no es pot lluitar. contra la qual no es pot lluitar. contra la qual no es pot lluitar. contra la qual no es pot lluitar. Com a socialcristians pensem que, tot sovint el Com a socialcristians pensem que, tot sovint el Com a socialcristians pensem que, tot sovint el Com a socialcristians pensem que, tot sovint el 26 
problema no rau en saber què hauríem de fer, sinó ser capaços problema no rau en saber què hauríem de fer, sinó ser capaços problema no rau en saber què hauríem de fer, sinó ser capaços problema no rau en saber què hauríem de fer, sinó ser capaços de tenir la de tenir la de tenir la de tenir la 27 
voluntat o la força política per a fervoluntat o la força política per a fervoluntat o la força política per a fervoluntat o la força política per a fer----ho possible.ho possible.ho possible.ho possible.  28 
 29 
Des de l’humanisme i la visió socialcristiana tenim l’obligació de sentir-nos incòmodes 30 
contra tota restricció il�legítima de la llibertat, vingui d’on vingui. El nostre ideari ens 31 
situa sempre en una insatisfacció permanent, perquè la defensa i ampliació dels drets 32 
de la persona és un compromís indefugible. No podem sentir-nos conformes amb la 33 
societat que ens envolta mentre no respecti com cal tots i cadascun dels drets de 34 
totes i cadascuna de les persones en qualsevol part del món. Mentre això no sigui 35 
així, des de l’humanisme sempre hi tindrem alguna cosa a dir i, sobretot, alguna cosa 36 
a fer. 37 
 38 
D’uns anys ençà se sap que l’Estat del Benestar tal i com el coneixem té els dies 39 
comptats. Les previsions més pessimistes parlen del 2015 com a data de col�lapse 40 
del sistema. En canvi, les més optimistes allarguen l’agonia al voltant del 2020. Ara 41 
bé, més enllà de la crisi del sistema, una de les coses que més sorprèn és l’aparent 42 
inòpia generalitzada que existeix sobre aquest assumpte. A la resta del món 43 
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occidental, la crisi de l’Estat del Benestar és un dels principals temes de debat tant 44 
entre els estudiosos i acadèmics com en l’opinió pública. Tanmateix, a casa nostra no 45 
forma part de l’agenda política i social més immediata. Algun dia caldria estudiar més 46 
a fons les claus psicològiques explicatives de l’actitud resignada i d’amagar el cap 47 
sota l’ala que afecten a gran part de la nostra societat. En aquest sentit, els 48 
acadèmics fa temps que anuncien el desastre, però el ressò social que se’n fa és 49 
minso en comparació amb el que obtenen altres temes, sens dubte, de menor 50 
transcendència. A més a més, tot sovint l’agenda política es veu colonitzada per 51 
assumptes que reben el qualificatiu d’urgents, arraconant-ne aquells altres que 52 
realment mereixen, per la seva importància, tota la nostra atenció. 53 
 54 
Tot i que sabem que en aquesta ponència s’assenyalaran problemes que ja han estat 55 
descrits amb anterioritat, creiem sincerament que a través de l’observació de la 56 
realitat i fidels als principis i valors que inspiren Unió Democràtica de Catalunya 57 
podem aportar solucions operatives per al debat. Amb voluntat de servei presentem 58 
aquesta ponència sobre un tema de plena actualitat i gran transcendència a mig i 59 
llarg termini: la necessària transició de l’Estat del Benestar cap a la Societat del 60 
Benestar.  61 
    62 
1. LES MANCANCES DE L’ESTAT DEL BENESTAR.1. LES MANCANCES DE L’ESTAT DEL BENESTAR.1. LES MANCANCES DE L’ESTAT DEL BENESTAR.1. LES MANCANCES DE L’ESTAT DEL BENESTAR.    63 
 64 
1.1. Mancances i reptes en un context global canviant.1.1. Mancances i reptes en un context global canviant.1.1. Mancances i reptes en un context global canviant.1.1. Mancances i reptes en un context global canviant.    65 
 66 
Una simple observació de l’entorn actual ens permet constatar que l’economia de 67 
mercat no disposa d’alternatives creïbles i eficients. La caiguda del sistema de 68 
planificació central ha demostrat que el mercat és el sistema més eficient per a 69 
augmentar els incentius, la producció i la riquesa. 70 
 71 
Contràriament a aquesta eficiència productiva, el mercat no garanteix la distribució 72 
justa de la riquesa generada ni, tampoc, la cobertura general de les necessitats 73 
bàsiques de cadascuna de les persones. El mercat tampoc no garanteix l’absència 74 
d’exclusions ni l’accés de totes les persones al benestar. Per això, podem afirmar 75 
que, tot i ser un sistema eficient per a la creació de riquesa, el mercat també resulta 76 
injust en masses supòsits. Com a tal, el mercat no ens serveix com a únic criteri 77 
determinant de l’economia d’una societat humana. 78 
 79 
Els excessos històrics del liberalisme han estat progressivament contrarestats per 80 
una presència creixent de l’Estat. Han confluït en aquest procés diversos factors: 81 
d’una banda, les reformes experimentades des de dins del capitalisme, bé per la 82 
necessitat de reformar-l’ho amb l’objectiu de superar algunes de les grans crisis a 83 
què ha estat exposat, bé per la pressió i lluita dels agents socials; de l’altra, també hi 84 
ha influït la pressió ideològica dels models socialistes i de planificació. 85 
 86 
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Així, no sense una certa càrrega d’ironia, tot i viure en una societat d’economia de 87 
mercat, l’Estat hi ha anat guanyant un pes cada vegada major i s’ha convertit en el 88 
principal gran agent econòmic. El sector públic espanyol, per posar un exemple, ha 89 
passat del 9% del PIB l’any 1900 al 40’5% l’any 2000. En el mateix període, a França 90 
ha passat del 14’4% al 53’6%; a Alemanya, del 16% al 47%; als Estats Units, del 7% 91 
al 32% del PIB. Especialment, l’Estat s’ha convertit en el gran proveïdor de serveis 92 
socials, irrogant cada vegada majors atribucions en matèries com l’educació, la 93 
sanitat, el benestar social i d’altres d’anàlogues. I si bé aquesta actuació de l’Estat ha 94 
pal�liat els grans dèficits socials i ètics del capitalisme, el cert és que no els ha resolts 95 
i també ha comportat efectes negatius. 96 
 97 
El primer d’aquests defectes és l’excés de competències que vol exercir l’EstatEl primer d’aquests defectes és l’excés de competències que vol exercir l’EstatEl primer d’aquests defectes és l’excés de competències que vol exercir l’EstatEl primer d’aquests defectes és l’excés de competències que vol exercir l’Estat 98 
i que el converteixen en el gran negador de la responsabilitat de la persona i, 99 
paradoxalment, de la llibertat. Com més augmenta la capacitat de decisió de l’Estat 100 
en la vida dels ciutadans i de la societat, més es redueix l’àmbit de responsabilitat de 101 
les persones, de les famílies i de la comunitat. L’Estat pateix d’una vocació 102 
omnicomprensiva i totalitzadora, i envaeix àmbits de decisió dels quals el primer 103 
responsable és la persona. Les conseqüències d’aquest fet són letals per a la 104 
responsabilitat i per a la realització de la persona i, alhora, provoquen un 105 
abandonament progressiu de la iniciativa personal i comunitària a favor de l’Estat. 106 
Cada vegada se n’espera més i cada vegada se sent un menor sentiment de 107 
responsabilitat sobre allò que afecta cada persona i al seu entorn més immediat. Amb 108 
l’excusa que l’Estat ho ha d’arranjar tot, la persona resulta cada vegada menys 109 
responsable del seu destí i, per tant, menys lliure. 110 
 111 
El segon defecte és que l’Estat tampoc no ha aconseguit evitar la injustícia.El segon defecte és que l’Estat tampoc no ha aconseguit evitar la injustícia.El segon defecte és que l’Estat tampoc no ha aconseguit evitar la injustícia.El segon defecte és que l’Estat tampoc no ha aconseguit evitar la injustícia. 112 
L’acció pública, sens dubte, ha generat alts nivells de redistribució de renda i ha 113 
garantit l’accés dels més desfavorits a moltes prestacions socials abans 114 
inaccessibles. Alhora, però, segueixen existint bosses de pobresa i d’exclusió a les 115 
quals no hi pot arribar per raons d’eficiència i de manca de recursos i, a més a més, 116 
d’una deficient gestió. Si l’Estat s’erigeix en el garant del benestar, és evident que 117 
cada vegada necessitarà majors dosis de recursos, fins al punt que un Estat desbocat 118 
resulta, per ell mateix, incompatible amb l’economia de mercat. Malgrat això, se 119 
segueixen exigint més i majors prestacions i recursos. 120 
 121 
Així, apareixAixí, apareixAixí, apareixAixí, apareix també un nou defecte en l’activitat de l’Estat fàcil d’intuir però  també un nou defecte en l’activitat de l’Estat fàcil d’intuir però  també un nou defecte en l’activitat de l’Estat fàcil d’intuir però  també un nou defecte en l’activitat de l’Estat fàcil d’intuir però 122 
difícil de quantificar. Cada vegada progressa amb major força l’Estat difícil de quantificar. Cada vegada progressa amb major força l’Estat difícil de quantificar. Cada vegada progressa amb major força l’Estat difícil de quantificar. Cada vegada progressa amb major força l’Estat hostilhostilhostilhostil que,  que,  que,  que, 123 
en lloc d’exercir la seva activitat de servei a la persona i a la comunitat, el que en lloc d’exercir la seva activitat de servei a la persona i a la comunitat, el que en lloc d’exercir la seva activitat de servei a la persona i a la comunitat, el que en lloc d’exercir la seva activitat de servei a la persona i a la comunitat, el que 124 
pretén és regularpretén és regularpretén és regularpretén és regular----ne ene ene ene els seus actes des de la desconfiançals seus actes des de la desconfiançals seus actes des de la desconfiançals seus actes des de la desconfiança. L’Estat ha de ser un 125 
instrument per a la llibertat i no pas un mecanisme de control per a limitar-la. L’Estat 126 
perd la seva legitimitat si actua contra o amb independència de les persones, les 127 
famílies i les entitats naturals. L’augment de reglamentacions, la progressiva voluntat 128 
fiscalitzadora i sancionadora, l’increment dels tràmits, la desconfiança galopant 129 
contra el ciutadà, la imposició de restriccions absurdes, el malbaratament de recursos 130 
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públics o la manca de responsabilitat de qui governa mena a deformacions de l’Estat 131 
que afebleixen encara més la llibertat de les persones. 132 
 133 
Des de l’humanisme, res d’això no ens pot satisfer. La nostra visió personalista Des de l’humanisme, res d’això no ens pot satisfer. La nostra visió personalista Des de l’humanisme, res d’això no ens pot satisfer. La nostra visió personalista Des de l’humanisme, res d’això no ens pot satisfer. La nostra visió personalista 134 
comporta exigir el ple respecte per a la llibertat i per a comporta exigir el ple respecte per a la llibertat i per a comporta exigir el ple respecte per a la llibertat i per a comporta exigir el ple respecte per a la llibertat i per a la responsabilitat de la responsabilitat de la responsabilitat de la responsabilitat de 135 
cada ésser humà. Reivindiquem la supremacia de la persona per damunt del cada ésser humà. Reivindiquem la supremacia de la persona per damunt del cada ésser humà. Reivindiquem la supremacia de la persona per damunt del cada ésser humà. Reivindiquem la supremacia de la persona per damunt del 136 
mercat i de l’Estat i entenem que tenim capacitat humana i política per a mercat i de l’Estat i entenem que tenim capacitat humana i política per a mercat i de l’Estat i entenem que tenim capacitat humana i política per a mercat i de l’Estat i entenem que tenim capacitat humana i política per a 137 
modificar tant el determinisme econòmic com també la inflació de l’Estat, fins a modificar tant el determinisme econòmic com també la inflació de l’Estat, fins a modificar tant el determinisme econòmic com també la inflació de l’Estat, fins a modificar tant el determinisme econòmic com també la inflació de l’Estat, fins a 138 
situarsituarsituarsituar cadascun d’aquests agents en el límit adequat per a servir les persones i  cadascun d’aquests agents en el límit adequat per a servir les persones i  cadascun d’aquests agents en el límit adequat per a servir les persones i  cadascun d’aquests agents en el límit adequat per a servir les persones i 139 
la comunitat.la comunitat.la comunitat.la comunitat.    140 
 141 
1.2. Mancances i reptes en la societat catalana del segle XXI1.2. Mancances i reptes en la societat catalana del segle XXI1.2. Mancances i reptes en la societat catalana del segle XXI1.2. Mancances i reptes en la societat catalana del segle XXI    142 
    143 
En els darrers 30 anys s’han viscut canvis modernitzadors de les societats catalana i 144 
espanyola i una transició cap una democràcia plena. El ritme dels canvis socials, 145 
econòmics, polítics i culturals han estat molt ràpids. Sovint la velocitat adquirida no ha 146 
permès fer un balanç adequat de les conseqüències que podien comportar. Aquest 147 
és el cas del procés d’individualització. Aquest procés ha modificat les relacions 148 
individu/societat a través d’una creixent “desvinculació” de les persones de l’entorn 149 
social que caracteritzava la societat moderna sense que alhora sorgissin noves 150 
formes de “revinculació” que permetessin mantenir el vincle individu/societat en la 151 
societat  postmoderna actual que s’ha anat consolidant progressivament. 152 
 153 
En aquest sentit, per exemple, tot sovint s’han esmentat les característiques 154 
específiques de l’estructura familiar catalana (que no era estrictament nuclear, ans 155 
s’hi incloïen altres familiars, com ara els joves sense feina o els no emancipats, les 156 
mares solteres, els avis, etc.) com una de les causes que havien fet que la pobresa 157 
tradicionalment es trobés en uns nivells relativament baixos al nostre país, 158 
especialment pel que fa a la gent gran, als joves i als aturats. D’aquesta manera 159 
l’estructura familiar actuava com a paraigües o xarxa protectora per a superar 160 
aquestes situacions. Avui ja no hi ha ningú que dubti que el familiarisme fa una gran 161 
aportació al benestar del conjunt de la societat.  162 
 163 
La tendència imperant durant anys en virtut de la qual, i en contra del que es feia i es 164 
fa cada cop més a la resta de la Unió Europea, no calia donar serveis o promoure 165 
infraestructures socials per atendre les necessitats atípiques de les famílies, mentre 166 
se’n podien sortir soles; ha implicat una situació de fort desgast del teixit comunitari, 167 
agreujat per la crisi d’uns determinats valors. En sentit invers, hi ha qui ha proposat 168 
resoldre-ho tot per la via de la gestió pública sense comptar amb els desigs i 169 
necessitats de les persones i les famílies. En tenim exemples recents pel que fa a la 170 
inspiració i aplicació del sonor fracàs de la Llei de la Dependència.  171 
 172 
A la impossibilitat de l’Estat per a continuar oferint les mateixes prestacions, ja no 173 
millorar-les, sinó les mateixes hi hem d’afegir la crisi de valors personals i socials: es 174 
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reclama llibertat per a la realització personal, però això no s’acompanya prou de 175 
l’exercici de la responsabilitat pròpia. Costa que les persones acceptin que són 176 
responsables d’elles mateixes i no l’Administració o la societat. La nostra societat 177 
actual ha experimentat un aprofundiment en determinats valors individuals, alguns 178 
lligats a l’hedonisme, el presentisme, el narcisisme i el materialisme consumista, i 179 
d’altres lligats a la llibertat, la tolerància i l’assumpció del pluralisme. Alguns d’aquests 180 
valors són positius, però d’altres estan massa centrats en la superficialitat, en 181 
l’egocentrisme, en una cultura del mínim esforç i en una tendència cap a la 182 
irresponsabilitat. En general caminem cap a un excessiu individualisme que va fent 183 
perdre valors socials i col�lectius i també el sentit de la transcendència. Per tant, Per tant, Per tant, Per tant, 184 
creiem necessària la recuperació de creiem necessària la recuperació de creiem necessària la recuperació de creiem necessària la recuperació de certs valors individuals que tenen una certs valors individuals que tenen una certs valors individuals que tenen una certs valors individuals que tenen una 185 
influencia positiva en d’altres de socials i col�lectius i que són imprescindibles influencia positiva en d’altres de socials i col�lectius i que són imprescindibles influencia positiva en d’altres de socials i col�lectius i que són imprescindibles influencia positiva en d’altres de socials i col�lectius i que són imprescindibles 186 
per assolir una autèntica societat del benestar.per assolir una autèntica societat del benestar.per assolir una autèntica societat del benestar.per assolir una autèntica societat del benestar.    187 
    188 
En aquest sentit considerem que la família és una escola de valors i motor de En aquest sentit considerem que la família és una escola de valors i motor de En aquest sentit considerem que la família és una escola de valors i motor de En aquest sentit considerem que la família és una escola de valors i motor de 189 
la Socla Socla Socla Societat del Benestar però les polítiques al seu favor són la gran assignatura ietat del Benestar però les polítiques al seu favor són la gran assignatura ietat del Benestar però les polítiques al seu favor són la gran assignatura ietat del Benestar però les polítiques al seu favor són la gran assignatura 190 
pendent a l’Estat espanyol.pendent a l’Estat espanyol.pendent a l’Estat espanyol.pendent a l’Estat espanyol. Tot i que Espanya presentava fins ara uns excel�lents 191 
resultats en el camp econòmic, suspenia i suspèn en el camp del benestar. Una 192 
prova d’això  és que l’Estat només dedica una tercera part dels recursos que hi 193 
destinen la mitjana de països de la UE en favor de la família; la cinquena part del que 194 
hi destinen països com Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Suècia i la sisena part 195 
del que hi inverteixen Dinamarca o Luxemburg. A més, el creixement comparat de la 196 
despesa espanyola ha estat marcadament inferior que el dels altres Estats membres 197 
de la Unió Europea.  198 
 199 
Així, a excepció dels subsidis per atur, per exemple, l’any 2005, totes les funcions 200 
protectores de l’Estat del benestar a Espanya estaven significativament per sota dels 201 
nivells europeus. A més a més, les dades indiquen que no hi havia diferències 202 
significatives entre la UE-15 i la UE-25, cosa que agreuja la situació espanyola. En 203 
aquesta línia negativa també se situava la funció d’ajuda a l’habitatge, la 204 
supervivència i a la família, que es trobava en un 50% per sota de la UE-15. 205 
Finalment, en la lluita contra l’exclusió social, les dades no milloren pas. Altre cop el 206 
nivell de protecció espanyol se situa en un 51% de la mitjana europea.  207 
 208 
Desgraciadament, aquesta insuficiència no és un fet puntual, sinó que té un caràcter 209 
crònic. Les dades de l’EUROSTAT indiquen que per al període 1995-2005 a Espanya 210 
disminueix, en termes de PIB, el nivell de protecció social en un 3,7%. En canvi, a 211 
Alemanya i França, dues economies amb dificultats molt superiors a la espanyola, 212 
augmenten, en un 4% del PIB, els recursos que destinen a llur Estat del Benestar.  213 
 214 
Així i tot, cal tenir present que la meitat de la despesa pública és, a grans trets, 215 
despesa social: el 10% del PIB espanyol va a pensions, el 6% a sanitat, el 4,5% a 216 
educació, l’1,5% a invalidesa, el 2,5% a atur, 0,5% a família i el 0,3 a habitatge. Tot i 217 
que ja n’hem esmentat la insuficiència en el paràgraf anterior; tanmateix ens trobem 218 
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amb la impossibilitat de continuar-la sostenint com a conseqüència de  l’evolució de 219 
l’estructura demogràfica catalana i espanyola dels últims 25 anys que s’ha 220 
caracteritzat per una baixa natalitat, per l’allargament de l’esperança de vida i, per 221 
tant, per l’envelliment de la població; situació que s’agreuja amb l’abandonament 222 
prematur del mercat de treball, entre d’altres aspectes.  223 
 224 
El canvi o l’adaptació del sistema de prestacions de l’Estat del Benestar és clau per 225 
assolir una veritable Societat del Benestar. Tot i que hi ha diferents sistemes tots 226 
tenen problemes estructurals. Fins ara el concepte d’Estat de Benestar s’ha centrat 227 
més en la reacció, en la protecció quan les coses van malament.  228 
 229 
Ara bé, una Societat del Benestar s’hauria d’apropar molt més a un funcionament 230 
d’inversió, és a dir, més actiu que reactiu. Les balances socials actuals (que daten de 231 
mitjan segle XX) etiqueten la major part de les despeses públiques i la quasi totalitat 232 
de les despeses socials com a despeses purament de consum. Avui en dia, s’ha 233 
tornat un tema urgent redireccionar la despesa en favor de polítiques proactives, dels 234 
serveis familiars, de la creació d’oportunitats d’aprenentatge a llarg termini o dels 235 
programes d’activació (ja sigui en educació, en família, etc.).   236 
    237 
2. 2. 2. 2. MODELS MODELS MODELS MODELS EN ALTRES PAÏSOS RESPECTE A LA MATEIXA EN ALTRES PAÏSOS RESPECTE A LA MATEIXA EN ALTRES PAÏSOS RESPECTE A LA MATEIXA EN ALTRES PAÏSOS RESPECTE A LA MATEIXA 238 
PROBLEMÀTICA.PROBLEMÀTICA.PROBLEMÀTICA.PROBLEMÀTICA.    239 
  240 
Les mancances i els reptes que hem descrit en l’apartat anterior no són patrimoni 241 
exclusiu del nostre país. Per tant, creiem que pot ser molt interessant conèixer de 242 
forma general quina és la forma d’Estat del Benestar que s’ha desenvolupat als 243 
diversos països que constitueixen el nucli de la nostra civilització europea i 244 
occidental. Generalment, es reconeixen quatre tipus de model d’Estat del Benestar: 245 
l’escandinau o nòrdic; l’alemany o centreeuropeu; el francès o mediterrani i 246 
l’anglosaxó (amb notables diferències entre els Estats Units d’Amèrica, el Regne Unit 247 
de la Gran Bretanya i el Canadà o Austràlia i Nova Zelanda). En conseqüència, no es 248 
pot parlar d’una única trajectòria de desenvolupament. Els països han de fer front als 249 
diferents problemes segons el tipus d’Estat del Benestar que els condicionants 250 
històrics, socials i polítics hi han implantat. 251 
 252 
2.1. El model escandinau o nòrdic.2.1. El model escandinau o nòrdic.2.1. El model escandinau o nòrdic.2.1. El model escandinau o nòrdic. 253 
 254 
Generalment, tenim la idea que el model escandinau, el més prestigiós, s’ha 255 
mantingut estable. Tanmateix, és just al contrari: els sistemes de prestació social 256 
escandinaus han estat els més reformistes de tots i són els que més han canviat en 257 
els darrers vint anys. Això és perquè els pobles escandinaus han entès que no es pot 258 
tenir un bon sistema de Benestar Social, si no s’està preparat perquè es reformi per i 259 
adaptar-se  a les noves realitats.  260 
 261 



 

 10 

Així, encara que tradicionalment s’ha considerat com la via ideal; també ha alçat 262 
fortes crítiques a causa de les enormes despeses i implicacions fiscal que genera. En 263 
parlar del model nòrdic cal tenir present de quin context sorgeix, el qual, no cal dir-ho, 264 
és radicalment diferent del nostre. De fet, als països escandinaus, on la Reforma 265 
protestant va tenir-hi una incidència molt forta es va produir allò que en sociologia 266 
s’anomena la sacralització de l’element profà. És a dir, l’assimilació de la comunitat 267 
política i religiosa. En un sentit estricte no es va produir una confusió d’instàncies; 268 
l’Església sueca era una institució aparentment externa a l’Estat. No obstant, tots els 269 
ministres de culte d’aquesta Església n’eren funcionaris. Aquesta estructuració 270 
política implicava l’assumpció per part de l’Estat com a representació de tota 271 
l’Església. Per tant, la religió passava a ser un departament més de la política estatal. 272 
Entre altres conseqüències aquesta absorció de l’element religiós va implicar una 273 
secularització de la caritat.  274 
 275 
Ara bé, malgrat el pes de l’element religiós en la configuració cultural, el que va 276 
impulsar a crear al 1913 el Sistema Nacional Bàsic de Pensions per a la Vellesa i per 277 
a la Invalidesa a Suècia va ser l’influx de l’Assegurança Obligatòria de Malaltia i 278 
Accidents que havia establert el canceller Bismark el 1883 a Alemanya. L’any 1918, 279 
Suècia va promulgar la Llei de Pobres, que va suposar una profunda revisió de les 280 
lleis de protecció iniciades el 1913 i que alguns consideren els primers passos de 281 
l’Estat del Benestar. Ara bé, no és fins el 1936, que el primer ministre, Albin Hansson, 282 
després de l’experiència de la gran crisi de 1929, fa el pas definitiu per a la creació de 283 
l’Estat del Benestar en proposar l’anomenat Folkemmet (“la Casa del Poble”, eslògan 284 
de l’Estat del Benestar), en què s’hi estableix que les ajudes socials són un dret 285 
universal que no té res a veure amb la caritat.  286 
 287 
De fet, fer efectiva aquesta universalitat implicava que tothom hi contribuís en 288 
proporció. Així, per exemple, a Dinamarca i a Suècia pràcticament la totalitat del 289 
pressupost sortia i surt de la butxaca del contribuent. Ara bé, gran part de l’èxit del 290 
model ha provingut del fet que ja de bon començament la gestió va ser altament 291 
descentralitzada, on l’administració estatal només hi tenia un paper de suport i 292 
permetia que fossin els ens locals qui en dirigissin el desenvolupament. L’èxit del 293 
model durant el període de guerra freda, va permetre que els governs nòrdics 294 
engreixessin més i més els programes prestacionals. Per això, en arribar a la crisi de 295 
1973 i puntualment mitjans dels anys vuitanta i noranta, el model va estar molt a prop 296 
del col�lapse a causa d’una excessiva pressió fiscal sobre la renda disponible. A partir 297 
d’aquest punt, les demandes populars han anat encaminades a redimensionar el 298 
model, adaptant-lo a polítiques més eficients, actives, encaminades a ajudar a les 299 
famílies, a l’educació i a l’increment de la natalitat. A la llarga aquest tipus de 300 
polítiques aproximen els models nòrdics a la Societat del Benestar. De fet, en aquest 301 
sentit, val la pena d’assenyalar el model suec i la seva Valfrihetsrevolution, que actua 302 
en forma de llibertat d’acció en matèria escolar, sanitària i de serveis socials.  303 
 304 
2.2. El model anglosaxó.2.2. El model anglosaxó.2.2. El model anglosaxó.2.2. El model anglosaxó.    305 
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 306 
Tot i tenir una arrel remota en el temps semblant al model nòrdic, el model anglosaxó 307 
passa per caracteritzar-ne el paradigma oposat. Així, si bé la Reforma protestant 308 
també va comportar la importació d’un model social d’assimilació d’Estat i religió, la 309 
permanència de criteris institucionals clarament diferenciats entre l’Estat i la religió, 310 
així com la consideració de la supremacia de la llibertat individualista (no envà les 311 
Illes Britàniques són el bressol del liberalisme) per sobre de criteris igualitaris van fer 312 
que no es desenvolupés de bell antuvi un sistema assistencial de model nòrdic.  313 
 314 
De fet, no és fins al segle XIX, quan la Revolució industrial es troba ja en un procés 315 
molt avançat, que la Gran Bretanya es planteja la possibilitat d’introduir un sistema 316 
assistencial. La necessitat neix com a resultat de la conflictivitat social creixent que 317 
provoca el procés d’industrialització, en un context en què les organitzacions 318 
assistencials d’arrel religiosa no arriben a tot arreu. A més a més, hi ha la necessitat 319 
ideològica de donar resposta al model assistencial per als treballadors instaurat per 320 
Bismark a l’Imperi alemany. Tot plegat provoca l’aparició de l’anomenat l’Estat 321 
providència. La seva finalitat consistiria en atorgar una xarxa de cobertura mínima de 322 
serveis gratuïts que anés més enllà de les tradicionals lleis per als pobres. Durant la 323 
primera meitat del segle XX, amb governs de tots colors polítics, es desenvolupen els 324 
primers sistemes de cobertura assistencial.  325 
 326 
Ara bé, cal tenir present que no és fins després de la Segona Guerra Mundial que el 327 
conjunt de mesures que s’havien anat arbitrant esdevenen un sistema. En aquest 328 
procés hi tenen un paper decisiu Beveridge i els seus informes, a qui s’ha considerat –329 
i amb raó– el pare de l’Estat del Benestar (Welfare State). Va dedicar tota la vida a “la 330 
qüestió social”. Tot i les reticències que va haver de vèncer en les files 331 
conservadores, a la dècada dels quaranta va aconseguir que s’aprovessin les seves 332 
tesis, la qual cosa va permetre que aquest sistema s’anés desenvolupant més i més a 333 
través de successives reformes que feren els pocs governs laboristes i que, en 334 
general, els conservadors respectaren.  335 
 336 
Tanmateix, amb l’arribada al poder de Margaret Thatcher es va fer un nou gir cap a 337 
un model liberal d’Estat del Benestar i, per tant, de cobertura mínima només per als 338 
pobres, tot i que combinat amb serveis comercials (amb ajudes fiscals) per a la resta, 339 
cosa que podria garantir una mica d’equitat per als ciutadans amb pocs ingressos. 340 
Tot i que és un sistema de menors prestacions, la seva societat també s’haurà 341 
d’enfrontar a reptes importants en els propers anys i no és gens clar que el model 342 
pugui suportar les tensions que genera una situació de pobresa i exclusió creixent. 343 
 344 
Pel que fa al model dels Estats Units d’Amèrica generalment se’l considera el més 345 
proper a l’original d’Estat providència. Val a dir que els Estats Units encara són una 346 
societat jove i, per tant, no han d’enfrontar-se a mig termini als grans reptes que tenim 347 
ací plantejats. Òbviament, això no vol dir que no tinguin grans problemes a resoldre, 348 
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com ara extenses bosses de pobresa, fruit d’una profunda concepció individualista i 349 
manca de polítiques efectives de redistribució de la riquesa. 350 
 351 
Tot i que la concepció individualista s’ha anat tamisant amb el pas del temps, els 352 
nord-americans encara són a anys llum dels models de benestar homologables a 353 
nivell europeu. En aquest sentit, el model americà es basa en programes de duració 354 
determinada i de caràcter limitat. Això té greus conseqüències negatives per a 355 
àmplies capes de la població que no poden accedir a serveis i prestacions bàsiques, 356 
sobretot en l’àmbit sanitari. Així i tot, cal destacar-ne la flexibilitat a l’hora de 357 
respondre als reptes que es plantegen en cada moment. De fet, per a la majoria de la 358 
societat nord-americana l’assumpció d’un model universalista de tall europeu els 359 
sembla una malversació de recursos i una hipoteca massa dura de sostenir. 360 
Possiblement per això, una gran part del finançament dels programes socials que 361 
s’apliquen als Estats Units prové de la mateixa societat, amb una utilització molt 362 
intensiva del mecenatge. 363 
 364 
2.3. El model francès o mediterrani.2.3. El model francès o mediterrani.2.3. El model francès o mediterrani.2.3. El model francès o mediterrani.    365 
 366 
El model francès o mediterrani engloba pràcticament tots els Estats del sud-oest de la 367 
Unió Europea. Amb França al capdavant, Portugal, Itàlia i Espanya participen d’un 368 
model altament garantista, que desenvolupa i enriqueix la protecció assistencial i la 369 
seguretat social plantejada per Bismark i, en el seus orígens, diferent de la Beverige. 370 
Tot i que també és un model que ha estat subjecte a fortes variacions en el temps, en 371 
el cas francès, es pot dir que és el model nascut de la social-democràcia.  372 
 373 
El seu objectiu és oferir per manament constitucional una sèrie de prestacions o 374 
serveis de forma obligatòria i en lliure competència amb el sector privat. L’evidència 375 
econòmica ens mostra que, malgrat les ingents quantitats de diners que s’hi destinen, 376 
el model segueix essent molt i molt deficitari. La raó cal cercar-la en el 377 
sobredimensionament de l’Estat; fruit d’una desconfiança congènita en els cossos i 378 
comunitats intermitges de la societat.  379 
 380 
En el fons, a casa nostra el model mediterrani actua com una integració del model 381 
nòrdic, al qual per certs sectors s’afirma demagògicament que es tendeix. De fet, si la 382 
situació social no és pitjor encara; és fruit del paper de xarxa salvavides que fan la 383 
societat civil i el tercer sector; tot i que cada cop més debilitats. En la batalla 384 
ideològica de l’Estat per ocupar un lloc que no li és natural ha oblidat que assenta les 385 
seves bases sobre els elements que precisament ataca. 386 
 387 
En aquest sentit, és cert que a Catalunya, gràcies als governs de CiU s’intentà 388 
equilibrar el model a través de la col�laboració amb els agents socials de titularitat 389 
privada mitjançant la fórmula de la concertació. No obstant això, ara ja és tard per 390 
posar-hi més pedaços. Ens cal avançar cap a un nou model que, a través de 391 
polítiques actives, pugui garantir el creixement del Benestar al nostre país. 392 
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 393 
2.4. El model alemany o centreeuropeu.2.4. El model alemany o centreeuropeu.2.4. El model alemany o centreeuropeu.2.4. El model alemany o centreeuropeu.    394 
 395 
Generalment es considera que el model alemany de benestar social neix amb el 396 
Warefare impulsat el 1883 pel canceller prussià Otto von Bismark. Tanmateix, la 397 
realitat és que no és fins acabada la Segona Guerra Mundial que no es desenvolupa 398 
un model alemany o centreeuropeu (en base a la seva difusió, principalment 399 
austríaca) pròpiament dit. En aquest sentit, el model bismarkià estava més pensat per 400 
assegurar la pau social que no pas dotar d’uns serveis socials a la població. 401 
 402 
Ara bé, acabada la Segona Guerra Mundial la societat alemanya volia una economia 403 
de mercat socialment fonamentada i allunyada, al mateix temps, del sistema enemic 404 
que representaven els Estats del bloc oriental. Els calia un sistema econòmic i de 405 
benestar que allunyés el país dels grans desencerts que varen alimentar la cultura 406 
prebèl�lica, com foren l’extrem liberalisme de la doctrina del laissez-faire, que havia 407 
posat en pràctica el canceller Von Brüning, causant una inflació que va deixar fora de 408 
joc el marc; i una aturada massiva que va dur Hitler al poder. L’altre gran error va ser 409 
l’economia planificada del nacionalsocialisme que, tot i que era menys radical que a 410 
la Unió Soviètica, perquè aparentment es mantenien estructures de mercat per a les 411 
grans empreses; en realitat va subordinar la llibertat d’acció dels empresaris als plans 412 
de rearmament. 413 
 414 
L’objectiu del model social alemany, després conegut com a Economia Social de 415 
Mercat (ESM), era aconseguir la vinculació entre l’eficiència econòmica i l’equilibri 416 
social; és a dir, la coordinació d’una economia eficient basada en el mercat (llibertat 417 
individual) a través de la responsabilitat social i política. Per tant, el concepte 418 
d’Economia Social de Mercat (ESM) no parteix d’una autonomia intocable del sector 419 
privat, sinó que pressuposa una política econòmica eficaç acompanyada per l’Estat. 420 
Aquest instrument emprat pels alemanys enfonsa les seves arrels en la visió cristiana  421 
de l’ésser humà. Així, les organitzacions socials catòliques i protestants tenen un 422 
paper molt important en la provisió de benestar. En l’ESM distingim una doble 423 
dimensió: la individual i la social que es tornen operatives en els principis de 424 
subsidiarietat i solidaritat. En conseqüència, la intervenció de l’Estat, més enllà 425 
d’establir un ordre de competència, també té la funció d’establir els objectius de la 426 
política social i econòmica.  427 
 428 
Un dels principis fonamentalsUn dels principis fonamentalsUn dels principis fonamentalsUn dels principis fonamentals en què es basa l’Economia Social de Mercat és  en què es basa l’Economia Social de Mercat és  en què es basa l’Economia Social de Mercat és  en què es basa l’Economia Social de Mercat és 429 
la llibertat de la persona, expressió de la seva dignitat i responsabilitat.la llibertat de la persona, expressió de la seva dignitat i responsabilitat.la llibertat de la persona, expressió de la seva dignitat i responsabilitat.la llibertat de la persona, expressió de la seva dignitat i responsabilitat. Es 430 
manifesta en la iniciativa per emprendre accions, la creativitat, la disponibilitat per al 431 
treball, valorant-ne molt positivament la incidència en el conjunt i, també, l’esforç per 432 
a l’autoorganització  i així superar els riscs de les diverses etapes de la vida. 433 
 434 
L’altre principi fonamental en què es basa és l’obertura als altres, també L’altre principi fonamental en què es basa és l’obertura als altres, també L’altre principi fonamental en què es basa és l’obertura als altres, també L’altre principi fonamental en què es basa és l’obertura als altres, també 435 
anomenada sensibilitat social. Aquest és un pranomenada sensibilitat social. Aquest és un pranomenada sensibilitat social. Aquest és un pranomenada sensibilitat social. Aquest és un principi diferenciador de l’ESM.incipi diferenciador de l’ESM.incipi diferenciador de l’ESM.incipi diferenciador de l’ESM. 436 
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Les diverses i canviant situacions de la vida fan que determinats grups no puguin 437 
valdre’s per ells mateixos i es trobin en situació de precarietat, marginalitat i pobresa 438 
(ja els hem esmentat en Les mancances de l’Estat del Benestar). Per tant, Per tant, Per tant, Per tant, 439 
considerem que no precisen d’un considerem que no precisen d’un considerem que no precisen d’un considerem que no precisen d’un paternalisme estatal passat de modapaternalisme estatal passat de modapaternalisme estatal passat de modapaternalisme estatal passat de moda, , , , sinó sinó sinó sinó 440 
del reconeixement de llursdel reconeixement de llursdel reconeixement de llursdel reconeixement de llurs drets humans i de la recuperació de la pròpia  drets humans i de la recuperació de la pròpia  drets humans i de la recuperació de la pròpia  drets humans i de la recuperació de la pròpia 441 
responsabilitat per fer front responsabilitat per fer front responsabilitat per fer front responsabilitat per fer front a a a a les dificultats i riscs de la vida. En aquesta les dificultats i riscs de la vida. En aquesta les dificultats i riscs de la vida. En aquesta les dificultats i riscs de la vida. En aquesta 442 
obertura obertura obertura obertura cal reconèixercal reconèixercal reconèixercal reconèixer----hi el paper de l’Estat en la protecció dels més hi el paper de l’Estat en la protecció dels més hi el paper de l’Estat en la protecció dels més hi el paper de l’Estat en la protecció dels més 443 
necessitats; però també de les famílies, les comunitats i el teixit social conegut necessitats; però també de les famílies, les comunitats i el teixit social conegut necessitats; però també de les famílies, les comunitats i el teixit social conegut necessitats; però també de les famílies, les comunitats i el teixit social conegut 444 
com el tercer sector. Aquesta acció social cal que impliqui al ciutadà, tot com el tercer sector. Aquesta acció social cal que impliqui al ciutadà, tot com el tercer sector. Aquesta acció social cal que impliqui al ciutadà, tot com el tercer sector. Aquesta acció social cal que impliqui al ciutadà, tot 445 
fomentant una responsabilitat compfomentant una responsabilitat compfomentant una responsabilitat compfomentant una responsabilitat compartida (a través de la participació en la artida (a través de la participació en la artida (a través de la participació en la artida (a través de la participació en la 446 
societat civil).societat civil).societat civil).societat civil).    447 
 448 
Aquest tipus de model social implica una clara defensa de la propietat privada dels 449 
mitjans de producció, amb una eficient política de defensa de la competència. També 450 
implica l’autonomia dels agents socials en la determinació de les condicions laborals i 451 
de retribució. Per tant, l’ESM només és estable quan es combina l’eficiència 452 
econòmica amb la cohesió social. La conciliació social i familiar no només és una 453 
qüestió ètica, sinó també una exigència perquè funcioni el sistema capitalista.  454 
 455 
Ara bé, hom podria objectar que si l’Economia Social de Mercat ens resulta tan 456 
atractiva davant dels altres models descrits, com és que en la dècada dels noranta va 457 
entrar en una crisi tan pronunciada que a dia d’avui encara s’arrossega i que ha 458 
implicat fortes retallades socials? La resposta ens la dóna el Sr. Tietmeyer, qui afirma 459 
que: “quan millor ens anava i aquest va ser el gran mèrit de l’Economia Social de 460 
Mercat, menys estrictament ens vàrem mantenir en la fidelitat als fundadors.” Amb el 461 
benestar va arribar l’acomodament i es va recórrer a l’increment de l’Estat. Es va 462 
fomentar la fe en l’efectivitat de la intervenció estatal en el procés econòmic i social: 463 
l’Estat del benestar es va estendre més i més, fins que va dur Alemanya al col�lapse. 464 
 465 
 3. PLANTEJAMENTS HISTÒRICS D’UNIÓ SOBRE AQUESTA QÜESTIÓ.3. PLANTEJAMENTS HISTÒRICS D’UNIÓ SOBRE AQUESTA QÜESTIÓ.3. PLANTEJAMENTS HISTÒRICS D’UNIÓ SOBRE AQUESTA QÜESTIÓ.3. PLANTEJAMENTS HISTÒRICS D’UNIÓ SOBRE AQUESTA QÜESTIÓ.    466 
 467 
Des dels orígens del nostre partit, la consciència social ha ocupat un paper 468 
preponderant. Així, en el nostre Manifest fundacional aparegut al diari El Matí es 469 
parla, en el principi quart, del rebuig a l’individualisme gregari, infantador de 470 
l’explotació de l’home per l’home, de la mateixa manera que es rebutja qualsevol 471 
teoria que sacrifiqui els individus a la col�lectivitat. Contra aquests dos sistemes, Unió 472 
Democràtica defensa els drets individuals de les persones i es compromet a estimular 473 
la consciència dels deures imposats per la germanor cristiana i la solidaritat social. En 474 
els principis sisè i setè es fa una defensa clara de l’Estat de dret i de la llibertat 475 
d’ensenyament.  476 
 477 
Ara bé, el principi que segurament expressa millor la nostra sensibilitat social 478 
originària es troba en el vuitè, en què es proclama que l’organització social existent 479 
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no és ni justa ni cristiana i que cal defensar els drets dels treballadors, llur 480 
independència, dignitat i llibertat, a fi que els mitjans econòmics n’assegurin 481 
l’eficiència.  En conseqüència, el nostre Manifest propugna l’existència d’un salari 482 
vital que permeti el decor de la família obrera, una més equitativa distribució de 483 
beneficis, l’assegurança contra tota mena de riscs i la participació harmònica en la 484 
producció i repartiment de la riquesa. Aquesta és, d’acord amb el Manifest, la funció 485 
primordial de la propietat: la satisfacció de les necessitats essencials de totes les 486 
persones.  487 
 488 
Evidentment tots aquests principis, igual que el nostre partit, no van aparèixer 489 
espontàniament. Els nostres referents cal cercar-los en els elements més catalanistes 490 
del tradicionalisme, així com en el catalanisme catòlic de Torras i Bages. En aquest 491 
aspecte, tampoc no hi van tenir pas un paper secundari les encícliques papals 492 
anomenades socials, via oberta per la Rerum novarum de Lleó XIII (1891) i 493 
continuada en l’època de fundació d’Unió per la Quadragessimo anno de Pius XI 494 
(1931). Enmig de tot aquest magma, intel�lectuals europeus de la talla de G.K. 495 
Chesterton, Jacques Maritain, Dom Sturzo o E. Munier van ser-ne referents 496 
intel�lectuals de primer nivell. 497 
 498 
Però el més rellevant és que totes aquestes propostes inicials no es van quedar en 499 
un foc d’encenalls. Així, Unió Democràtica va demostrar per la via dels fets la seva 500 
implicació a través de la Llei de Contractes de Conreu (1933-34) que havia de 501 
permetre una reforma agrària al camp català. El nostre diputat, en Pau Romeva, va 502 
actuar amb total lleialtat institucional i hi va aportar importants millores tècniques a 503 
través d’una intensa feina parlamentària. A més a més, en matèria congressual, el 504 
breu període de normalitat política i institucional del període republicà es va saldar 505 
amb una activa tasca de formació ideològica, a l’avantguarda de la defensa dels drets 506 
socials i, certament, clarivident del camí que calia emprendre. En són dues mostres 507 
ben clares la ponència sobre Els problemes socials, de 1932, redactada per Josep 508 
Cirera i Soler, i les ponències de 1933 Sindicació i Corporativisme. 509 
 510 
Ara bé, la nostra història no es va acabar amb la República. Els nostres militants van 511 
seguir actius durant la foscor del franquisme i ja fos en la clandestinitat o de l’exili 512 
estant van continuar treballant per Catalunya, per la justícia social i la defensa de la 513 
nostra civilització. Per això, en iniciar-se el camí de recuperació de les llibertats i la 514 
democràcia; Unió va reaparèixer de nou, sense fractura històrica, amb un camí de 515 
continuïtat, com un projecte transversal i intergeneracional. En aquest sentit, el sisè 516 
Congrés de 1976 fa una clara aposta per la defensa de la democràcia econòmica i 517 
social com a base per a una política democràtica. De llavors ençà, els distints 518 
congressos que s’han anat succeint han anat perfilant i actualitzant la doctrina social 519 
d’Unió. Així, en forma de sumària i cronològica, voldríem destacar la ponència en el 520 
setè Congrés del 1978 sobre Petita i mitjana empresa que va dirigir en Joan Rigol. 521 
Sobre aquest punt és bo recordar que el 1987 se’n va presentar una altra que 522 
actualitzava aquest tema clau en el nostre teixit productiu. 523 
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 524 
En el vuitè Congrés de Vic es va parlar d’ensenyament i en el novè sobre l’ocupació 525 
juvenil. Com es pot veure tots aquests temes segueixen una evolució paral�lela a la 526 
modernització de la societat catalana. Segurament on queda més palesa la intenció 527 
d’Unió de ser força generadora de propostes operatives és en el desè Congrés 528 
d’Igualada i en el dotzè de Lloret de Mar (1984) en què la Unió de Treballadors 529 
exposa els reptes del món laboral davant la crisi econòmica que arrossega Espanya i 530 
els reptes de la integració europea. Tanmateix, a partir del 1986, amb una Catalunya 531 
membre de la Comunitat Europea (avui ja Unió) els temes fan un gir cap a la 532 
necessitat de combatre la pobresa i aconseguir una major justícia social de cara a 533 
eradicar l’exclusió i la marginació, tot afavorint una major cohesió social. Així ho recull 534 
la ponència Sobre justícia social de la Conferència Nacional de 1989, continuada en 535 
el dissetè Congrés de Reus. Com veiem, aquestes són preocupacions centrals en la 536 
nostra formació. No pot ser d’altra manera, atès l’important paper que juguen la 537 
cohesió i la justícia social en el benestar d’un país. 538 
 539 
L’any 1994 es va redactar el Document Marc que recollia els futurs reptes a què 540 
s’havia d’enfrontar el país en els àmbits de benestar i família, especialment centrats 541 
en el problemes llavors incipients de la manca d’habitatge i la necessitat per part de 542 
la Generalitat de dur a terme actives polítiques d’integració de la nova immigració. 543 
Evidentment, el curs dels esdeveniments no ha fet sinó confirmar les tesis del 544 
Document Marc i, en aquest sentit, les ponències dels congressos de Sitges (2002) i 545 
Viladecans (2004) n’han seguit la línia, tot destacant el paper fonamental de les 546 
famílies. 547 
  548 
4. 4. 4. 4. PROPOSTES DE FUTURPROPOSTES DE FUTURPROPOSTES DE FUTURPROPOSTES DE FUTUR....    549 
 550 
Com a partit socialment responsable, després de la descripció que hem fet en els 551 
apartats anteriors i en plena consonància amb la nostra trajectòria històrica, volem 552 
aportar al debat general de la societat catalana una sèrie de propostes de futur que 553 
tenen per finalitat dibuixar línies marc cap on dirigir la nostra mirada i a la vegada 554 
aportar solucions concretes a alguns dels problemes plantejats. En aquest sentit, cal 555 
tenir present que el futur no es construeix només amb infrastructures físiques (ports, 556 
aeroports, autovies, xarxa de ferrocarril, etc.), ans també amb les socials (família, 557 
escola, agrupacions professionals, etc.). En aquest punt, el capital social i de la seva 558 
influència en el capital humà (el coneixement) juguen un paper clau en la creació de 559 
riquesa i en la configuració del benestar del país. Les nostres propostes parteixen 560 
d’un triple eix que es correspon amb la naturalesa social de les persones:  561 

1) el paper de la responsabilitat personal en el canvi de dinàmica i la millora del 562 
benestar de tots; 563 

2) el paper clau que juga la comunitat com a fonament de la sociabilitat; i 564 
3) el paper que han de jugar les administracions públiques a través d’una 565 

exposició desagregada de les diverses instàncies.  566 
 567 
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4.1.4.1.4.1.4.1. La responsabilitat de les persones.La responsabilitat de les persones.La responsabilitat de les persones.La responsabilitat de les persones.    568 
 569 
Hem apuntat com a element clau la recuperació de valors personals i col�lectius que 570 
tenen una incidència positiva gran en el conjunt de la societat. Ara bé, de quins valors 571 
parlem? Creiem que elCreiem que elCreiem que elCreiem que els vals vals vals valoooors que cal recuperar són aquellrs que cal recuperar són aquellrs que cal recuperar són aquellrs que cal recuperar són aquells que es s que es s que es s que es 572 
fonamenten en la cultura de l’esforçfonamenten en la cultura de l’esforçfonamenten en la cultura de l’esforçfonamenten en la cultura de l’esforç i de la prevenció i de la prevenció i de la prevenció i de la prevenció, , , , en en en en el respecte a la el respecte a la el respecte a la el respecte a la 573 
dignitat humana i dignitat humana i dignitat humana i dignitat humana i en en en en la solidaritatla solidaritatla solidaritatla solidaritat, entre d’altres., entre d’altres., entre d’altres., entre d’altres. En aquest sentit, cal fer una  En aquest sentit, cal fer una  En aquest sentit, cal fer una  En aquest sentit, cal fer una 574 
gran tasca gran tasca gran tasca gran tasca de sensibilització de sensibilització de sensibilització de sensibilització a tots els nivells, princia tots els nivells, princia tots els nivells, princia tots els nivells, principalment el familiar i palment el familiar i palment el familiar i palment el familiar i 575 
l’educatiu l’educatiu l’educatiu l’educatiu (primària i secundària), per què les persones d’avui i demà tinguin(primària i secundària), per què les persones d’avui i demà tinguin(primària i secundària), per què les persones d’avui i demà tinguin(primària i secundària), per què les persones d’avui i demà tinguin el  el  el  el 576 
bagatge necessaribagatge necessaribagatge necessaribagatge necessari per enfrontar per enfrontar per enfrontar per enfrontar----se als reptes que planteja la vida.se als reptes que planteja la vida.se als reptes que planteja la vida.se als reptes que planteja la vida. Només 577 
d’aquesta manera s’aprèn i es regenera la cultura i la societat. No podem negligir del 578 
paper fonamental que juga la llibertat i la responsabilitat que se’n deriva. Ens cal fer 579 
una gran tasca pedagògica i divulgadora sobre què significa ser humans.  580 
 581 
Per això, lPer això, lPer això, lPer això, la família, si s’entén i s’aplica el principi de subsidiarietat, és el mota família, si s’entén i s’aplica el principi de subsidiarietat, és el mota família, si s’entén i s’aplica el principi de subsidiarietat, és el mota família, si s’entén i s’aplica el principi de subsidiarietat, és el motor or or or 582 
de la nova societat del benestar. És una escola de valors: la solidaritat, de la nova societat del benestar. És una escola de valors: la solidaritat, de la nova societat del benestar. És una escola de valors: la solidaritat, de la nova societat del benestar. És una escola de valors: la solidaritat, 583 
l’altruisme, el respecte, l’esforç, s’aprenen abans a la família que a l’escola. La l’altruisme, el respecte, l’esforç, s’aprenen abans a la família que a l’escola. La l’altruisme, el respecte, l’esforç, s’aprenen abans a la família que a l’escola. La l’altruisme, el respecte, l’esforç, s’aprenen abans a la família que a l’escola. La 584 
família és garantia de futur.família és garantia de futur.família és garantia de futur.família és garantia de futur. És en el marc de la família on l’aturat troba el primer 585 
recolzament, abans que a la finestreta del servei d’ocupació; és en la família on es 586 
troba suport i afecte per la gent gran, pels dependents i és en la família on es 587 
garanteixen molts dels drets socials que les administracions han de garantir als 588 
ciutadans. Europa transita de les estructures de l’Estat de Benestar envers la Societat 589 
del Benestar. A la família hi ha laA la família hi ha laA la família hi ha laA la família hi ha la capacitat  capacitat  capacitat  capacitat per atendre els reptes del nostre per atendre els reptes del nostre per atendre els reptes del nostre per atendre els reptes del nostre 590 
Benestar. Ara bé, s’hi ha de creure i se l’ha d’ajudarBenestar. Ara bé, s’hi ha de creure i se l’ha d’ajudarBenestar. Ara bé, s’hi ha de creure i se l’ha d’ajudarBenestar. Ara bé, s’hi ha de creure i se l’ha d’ajudar amb polítiques actives i de  amb polítiques actives i de  amb polítiques actives i de  amb polítiques actives i de 591 
reconeixement socialreconeixement socialreconeixement socialreconeixement social....    592 
 593 
Les persones hem de recuperar el protagonisme que hem perdut, però per ferLes persones hem de recuperar el protagonisme que hem perdut, però per ferLes persones hem de recuperar el protagonisme que hem perdut, però per ferLes persones hem de recuperar el protagonisme que hem perdut, però per fer----594 
ho cal restaurar la cultura dels deures, de la responsabilitat, de la solidaritat, ho cal restaurar la cultura dels deures, de la responsabilitat, de la solidaritat, ho cal restaurar la cultura dels deures, de la responsabilitat, de la solidaritat, ho cal restaurar la cultura dels deures, de la responsabilitat, de la solidaritat, 595 
en definitiva, la recuperació general dels valors.en definitiva, la recuperació general dels valors.en definitiva, la recuperació general dels valors.en definitiva, la recuperació general dels valors. És necessari que els ciutadans 596 
tinguem clar que des de l’administració se’ns ha d’ajudar per lluitar contra el perills 597 
que comporta la vida, l’edat o l’envelliment, la malaltia, l’accident, han de fer el que 598 
calgui perquè puguem estudiar i formar-nos, perquè hi hagi promoció social, etc. No 599 
obstant això, no hem d’oblidar mai que finalment cadascú de nosaltres tenim la nostra 600 
pròpia responsabilitat. L’Estat del Benestar no es pot convertir en l’estat de la . L’Estat del Benestar no es pot convertir en l’estat de la . L’Estat del Benestar no es pot convertir en l’estat de la . L’Estat del Benestar no es pot convertir en l’estat de la 601 
comoditat de lcomoditat de lcomoditat de lcomoditat de la gent, ni en l’estat de la renúa gent, ni en l’estat de la renúa gent, ni en l’estat de la renúa gent, ni en l’estat de la renúncia de la responsabincia de la responsabincia de la responsabincia de la responsabilitats de la litats de la litats de la litats de la 602 
gent, ni en la rengent, ni en la rengent, ni en la rengent, ni en la renúúúúncia de l’esforç de la gent.ncia de l’esforç de la gent.ncia de l’esforç de la gent.ncia de l’esforç de la gent. 603 
 604 

4.2.4.2.4.2.4.2. La responsabilitat de la comunitat.La responsabilitat de la comunitat.La responsabilitat de la comunitat.La responsabilitat de la comunitat.    605 
 606 
Per a Per a Per a Per a la recuperació de valors en el conjunt de la recuperació de valors en el conjunt de la recuperació de valors en el conjunt de la recuperació de valors en el conjunt de lllla societat a societat a societat a societat calcalcalcal la participació de la participació de la participació de la participació de    607 
tothom:tothom:tothom:tothom:    de de de de les persones, de les famílies, de les escoles, dels àmbits laborals i les persones, de les famílies, de les escoles, dels àmbits laborals i les persones, de les famílies, de les escoles, dels àmbits laborals i les persones, de les famílies, de les escoles, dels àmbits laborals i 608 
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professionals, dels partprofessionals, dels partprofessionals, dels partprofessionals, dels partits polítics, de les universitats, de les ONG, dels mitjans  its polítics, de les universitats, de les ONG, dels mitjans  its polítics, de les universitats, de les ONG, dels mitjans  its polítics, de les universitats, de les ONG, dels mitjans  609 
de comunicació.de comunicació.de comunicació.de comunicació.    610 
    611 
4.2.1. Família 612 
En un primer nivell,En un primer nivell,En un primer nivell,En un primer nivell, aquesta responsabilitat passa per recuperar el paper  aquesta responsabilitat passa per recuperar el paper  aquesta responsabilitat passa per recuperar el paper  aquesta responsabilitat passa per recuperar el paper 613 
central de la famíliacentral de la famíliacentral de la famíliacentral de la família i del que anomenem la societat civil i del que anomenem la societat civil i del que anomenem la societat civil i del que anomenem la societat civil. . . . CCCConsiderem onsiderem onsiderem onsiderem una una una una 614 
prioritaprioritaprioritaprioritatttt apos apos apos apostar per mesures detar per mesures detar per mesures detar per mesures de suport a les famílies suport a les famílies suport a les famílies suport a les famílies, potenciant, potenciant, potenciant, potenciant----ne el model ne el model ne el model ne el model 615 
que que que que assoleixi assoleixi assoleixi assoleixi d’una manera més eficient la generació del capital social i, en d’una manera més eficient la generació del capital social i, en d’una manera més eficient la generació del capital social i, en d’una manera més eficient la generació del capital social i, en 616 
definitiva, ens apropdefinitiva, ens apropdefinitiva, ens apropdefinitiva, ens apropiiii més al Bé Comú.  més al Bé Comú.  més al Bé Comú.  més al Bé Comú. A nivell social, cal tenir present que la A nivell social, cal tenir present que la A nivell social, cal tenir present que la A nivell social, cal tenir present que la 617 
natalitat té un paper determinannatalitat té un paper determinannatalitat té un paper determinannatalitat té un paper determinant en la t en la t en la t en la conformació de la societat. conformació de la societat. conformació de la societat. conformació de la societat. L’educació L’educació L’educació L’educació 618 
també es mou en la mateixa direcció.també es mou en la mateixa direcció.també es mou en la mateixa direcció.també es mou en la mateixa direcció. En aquest pla, la solució a llarg termini 619 
passa per la capacitat educadora de pares i mares, així com l’afavoriment de 620 
polítiques que estimulin la natalitat. Considerem queConsiderem queConsiderem queConsiderem que l’infant  l’infant  l’infant  l’infant té dret a una família té dret a una família té dret a una família té dret a una família 621 
estable que li permeti créixer social, cultural i espiritualment en el marc del estable que li permeti créixer social, cultural i espiritualment en el marc del estable que li permeti créixer social, cultural i espiritualment en el marc del estable que li permeti créixer social, cultural i espiritualment en el marc del 622 
respecte pels drets i llibertats de les persones.respecte pels drets i llibertats de les persones.respecte pels drets i llibertats de les persones.respecte pels drets i llibertats de les persones. 623 
 624 
4.2.1. Ensenyament 625 
En aquest àmbit, proposem un model model model model que sigui superador de la clàssica distinció 626 
entre escola de titularitat pública o privada. Volem Volem Volem Volem que premiï la cultura de l’esforç, que premiï la cultura de l’esforç, que premiï la cultura de l’esforç, que premiï la cultura de l’esforç, 627 
el respecte i la qualitat docent, tot recuperant l’autoritat del mestre; i el respecte i la qualitat docent, tot recuperant l’autoritat del mestre; i el respecte i la qualitat docent, tot recuperant l’autoritat del mestre; i el respecte i la qualitat docent, tot recuperant l’autoritat del mestre; i que es que es que es que es 628 
garanteixi a tothom el dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament; dret qugaranteixi a tothom el dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament; dret qugaranteixi a tothom el dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament; dret qugaranteixi a tothom el dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament; dret que e e e 629 
es desenvolupa en dos sentits: d’una banda, l’efectiva llibertat d’elecció de es desenvolupa en dos sentits: d’una banda, l’efectiva llibertat d’elecció de es desenvolupa en dos sentits: d’una banda, l’efectiva llibertat d’elecció de es desenvolupa en dos sentits: d’una banda, l’efectiva llibertat d’elecció de 630 
centre docent i projecte educatiu; i, de l’altra, la de creació i direcció de centre, centre docent i projecte educatiu; i, de l’altra, la de creació i direcció de centre, centre docent i projecte educatiu; i, de l’altra, la de creació i direcció de centre, centre docent i projecte educatiu; i, de l’altra, la de creació i direcció de centre, 631 
amb el corol�lari d’un finançament equitatiu.amb el corol�lari d’un finançament equitatiu.amb el corol�lari d’un finançament equitatiu.amb el corol�lari d’un finançament equitatiu. El que realment ens interessa és 632 
situar com a valor fonamental del sistema la corresponsabilització família – escola en 633 
l’educació dels nostres fills i filles. Per això, creiem que cal esmerçar esforços en 634 
aconseguir l’assumpció de responsabilitats mútues, tot assenyalant amb claredat 635 
aquells aspectes de l’educació familiar que no es poden delegar.  636 
 637 
Necessitem polítiques que afavoreixin que mestres, professors, educadors en 638 
definitiva, puguin estar més implicats en aquest aspecte. La seva pròpia formació i 639 
reciclatge són també elements cabdals. Cal adreçar recursos per evitar la xacra 640 
social que representa el fracàs escolar. Tots hem de ser més exigents en l’assoliment 641 
de resultats. Un dels aspectes cabdals en aquest sentit és la introducció dins dels 642 
centres educatius i formatius, de qualsevol nivell, de figures directives més 643 
relacionades amb la gestió, l’eficàcia i l’eficiència i l’assoliment de resultats. 644 
 645 
Els formadors han de disposar de més mitjans per potenciar la penetració de les 646 
noves tecnologies, treballant alhora tant en l’adquisició de coneixements com 647 
d’habilitats dels alumnes. Perquè quan aquest s’enfrontin al mercat de treball no en 648 
tindran prou amb els coneixements, necessitaran i necessiten saber ser autònoms 649 
però també treballar en equip, tenir iniciativa però també saber escoltar, saber parlar 650 
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en públic i relacionar-se i també ser més polivalents. Cal que també potenciïn la 651 
figura dels emprenedors i l’aprenentatge d’idiomes. 652 
 653 
4.2.3. Conciliació i racionalització d’horaris laborals 654 
D’D’D’D’altra bandaaltra bandaaltra bandaaltra banda, creiem que cal apostar per polítiques , creiem que cal apostar per polítiques , creiem que cal apostar per polítiques , creiem que cal apostar per polítiques que tinguin en compte la que tinguin en compte la que tinguin en compte la que tinguin en compte la 655 
conciliació conciliació conciliació conciliació familiarfamiliarfamiliarfamiliar,,,, personal  personal  personal  personal i i i i laboral. laboral. laboral. laboral. Cal un Cal un Cal un Cal un acord social per a les famílies que acord social per a les famílies que acord social per a les famílies que acord social per a les famílies que 656 
impliqui una nova cultura del temps i del treball.impliqui una nova cultura del temps i del treball.impliqui una nova cultura del temps i del treball.impliqui una nova cultura del temps i del treball. L’Estat espanyol té la menor 657 
productivitat per hora treballada després de Grècia i Portugal en les estadístiques de 658 
l’Eurostat per a la UE-15. Això és conseqüència d’una cultura del treball basada en la 659 
permanència, presencialitat i el control, i no en el rendiment. Cal passar d’aquest 660 
paradigma cultural a un altre basat en els resultats, el compromís i la confiança. En 661 
aquest punt, el paper a què està cridada a jugar la societat civil i empresarial és molt 662 
important. Cal promoure les empreses familiarment responsables. L’efecteCal promoure les empreses familiarment responsables. L’efecteCal promoure les empreses familiarment responsables. L’efecteCal promoure les empreses familiarment responsables. L’efecte    663 
d’una empresa que comprèn les necessitats dels seus treballadors repercud’una empresa que comprèn les necessitats dels seus treballadors repercud’una empresa que comprèn les necessitats dels seus treballadors repercud’una empresa que comprèn les necessitats dels seus treballadors repercuteix teix teix teix 664 
en tota la societaten tota la societaten tota la societaten tota la societat, alhora que aquestes veuen incrementada la seva , alhora que aquestes veuen incrementada la seva , alhora que aquestes veuen incrementada la seva , alhora que aquestes veuen incrementada la seva 665 
productivitat a través de la cura del seu principal actiuproductivitat a través de la cura del seu principal actiuproductivitat a través de la cura del seu principal actiuproductivitat a través de la cura del seu principal actiu. . . .     666 
 667 
Si volem que els treballadors desenvolupin al màxim els seus coneixements i les 668 
seves habilitats cal crear un entorn empresarial de confiança que, a més de ser 669 
agradable, ben equipat tecnològicament, i adaptat a noves formes de sociabilització 670 
dels treballadors que han crescut en les noves tecnologies, que faciliti un sou 671 
adequat, uns comandaments adequats a la nova cultura professional, una 672 
organització del treball que permeti assumir responsabilitats i el desenvolupament 673 
professional i una gestió del temps  que permeti compatibilitzar el temps de treball 674 
amb el temps personal. Com a conseqüència, no només hi haurà un increment de la 675 
productivitat, sinó també una reducció de la sinistralitat. 676 
 677 
Sovint els treballadors no demanen treballar menys hores sinó una major flexibilitat  678 
del temps de treball que els permeti adaptar-se millor a les seves necessitats 679 
professionals i personals. Per això, proposem avançar en la racionalització dels 680 
horaris laborals, apropant-nos a l’horari europeu, afavorint la compatibilitat entre els 681 
horaris escolars, laborals i familiars. També proposem l’establiment de la jornada 682 
laboral de còmput anual per motius familiars, així com l’horari flexible i el teletreball. 683 
En la mesura que ho permetin les activitats laborals i d’acord amb el agents socials, 684 
creiem que cal promoure les polítiques laborals que primin les jornades continuades.  685 
En aquesta línia, els horaris de l’Administració Pública poden constituir un motor per a 686 
la racionalització. També fóra bo posar en marxa projectes pilot d’abast sectorial. Per 687 
això, caldran nous comandaments empresarials menys jeràrquics que sàpiguen 688 
gestionar els recursos humans d’una forma més flexible i descentralitzada.  689 
 690 
4.2.4. Sector productiu 691 
El nostre sector productiu ha de continuar sent competitiu a nivell internacional El nostre sector productiu ha de continuar sent competitiu a nivell internacional El nostre sector productiu ha de continuar sent competitiu a nivell internacional El nostre sector productiu ha de continuar sent competitiu a nivell internacional 692 
i, sobretot, cal que es potenciï la figura de l’emprenedor.i, sobretot, cal que es potenciï la figura de l’emprenedor.i, sobretot, cal que es potenciï la figura de l’emprenedor.i, sobretot, cal que es potenciï la figura de l’emprenedor. En els últims anys, hom 693 
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detecta una manca d’il�lusió o com a mínim d’esperit de risc. Cal recuperar-la i 694 
estimular-la. Per això, proposem aprofundir en figures, entre d’altres, com institucions 695 
de capital risc, crèdits participatius, xarxes d’inversors privats disposats a oferir 696 
coneixement empresarial, experiència i suport financer a nous projectes, per tal de 697 
poder ajudar a finançar petites empreses i noves idees de negoci i, en aquest sentit, 698 
aspirem a què des de la societat, principalment des dels sistemes educatius i 699 
formatius i des de les entitats financeres, hi contribueixin encara més. Per altra Per altra Per altra Per altra 700 
banda, en la línia impulsada per la Unió Europea, cal pensar primer a petita banda, en la línia impulsada per la Unió Europea, cal pensar primer a petita banda, en la línia impulsada per la Unió Europea, cal pensar primer a petita banda, en la línia impulsada per la Unió Europea, cal pensar primer a petita 701 
escala, reconeixent el paper central de les petites i mitjanes empreses en la escala, reconeixent el paper central de les petites i mitjanes empreses en la escala, reconeixent el paper central de les petites i mitjanes empreses en la escala, reconeixent el paper central de les petites i mitjanes empreses en la 702 
nostra economia, exigint mesures quenostra economia, exigint mesures quenostra economia, exigint mesures quenostra economia, exigint mesures que facilitin el desenvolupament de la seva  facilitin el desenvolupament de la seva  facilitin el desenvolupament de la seva  facilitin el desenvolupament de la seva 703 
activitat i persegueixin la simplificació de la normativa i de les càrregues activitat i persegueixin la simplificació de la normativa i de les càrregues activitat i persegueixin la simplificació de la normativa i de les càrregues activitat i persegueixin la simplificació de la normativa i de les càrregues 704 
administratives que actualment suporten les empreses i tots aquells que volen administratives que actualment suporten les empreses i tots aquells que volen administratives que actualment suporten les empreses i tots aquells que volen administratives que actualment suporten les empreses i tots aquells que volen 705 
iniciar un nou projecte.iniciar un nou projecte.iniciar un nou projecte.iniciar un nou projecte.    706 
 707 
4.2.5. Societat del coneixement i pacte generacional 708 
CCCCatalunya hauria d’avançar cap una societat del coneixement, que és el motor atalunya hauria d’avançar cap una societat del coneixement, que és el motor atalunya hauria d’avançar cap una societat del coneixement, que és el motor atalunya hauria d’avançar cap una societat del coneixement, que és el motor 709 
del desenvolupament econòmic, dins d’un model de creixement sostenible i on del desenvolupament econòmic, dins d’un model de creixement sostenible i on del desenvolupament econòmic, dins d’un model de creixement sostenible i on del desenvolupament econòmic, dins d’un model de creixement sostenible i on 710 
es practiqui el recolzament mutu i solidari tant entre generacions com dins es practiqui el recolzament mutu i solidari tant entre generacions com dins es practiqui el recolzament mutu i solidari tant entre generacions com dins es practiqui el recolzament mutu i solidari tant entre generacions com dins 711 
d’una mad’una mad’una mad’una mateixa generació.teixa generació.teixa generació.teixa generació. Cal fer possible l’aprofitament de l’experiència vital i 712 
professional dels sèniors en feines compartides amb els més joves, reconeixent i 713 
potenciant una valoració positiva de la figura dels sèniors com a elements claus de 714 
formació del capital humà i social i de creació de coneixement. És a dir, hem hem hem hem 715 
d’assegurar la possibilitat de continuar voluntàriament la seva vida laborald’assegurar la possibilitat de continuar voluntàriament la seva vida laborald’assegurar la possibilitat de continuar voluntàriament la seva vida laborald’assegurar la possibilitat de continuar voluntàriament la seva vida laboral, tant 716 
per les capacitats adquirides al llarg de la seva trajectòria i que continuen sent vàlides 717 
en el present i en el futur, com per la vàlua de la transferència de coneixement a les 718 
generacions següents. Per això cPer això cPer això cPer això cal propiciar un pacte generacional profitós per a al propiciar un pacte generacional profitós per a al propiciar un pacte generacional profitós per a al propiciar un pacte generacional profitós per a 719 
tota la societat.tota la societat.tota la societat.tota la societat.        720 
    721 
Aquesta societat basada en el coneixement no s’ha d’entendre només reservada per 722 
als grans projectes sinó que s’ha d’aplicar a qualsevol tipus d’activitats, fins i tot les 723 
més quotidianes. La cultura de la feina ben feta ha de formar part tant del nostre 724 
present com del nostre futur, sigui quina sigui aquesta feina.   725 
 726 
4.2.6. Sanitat 727 
EEEEl sistel sistel sistel sistema sanitari catalàma sanitari catalàma sanitari catalàma sanitari català ha de seguir el model  ha de seguir el model  ha de seguir el model  ha de seguir el model d’interèsd’interèsd’interèsd’interès públic de qualitat públic de qualitat públic de qualitat públic de qualitat.... És 728 
evident que continuem defensant la col�laboració entre el sistema públic i el privat, 729 
com també ho és el fet que cal millorar-ne i molt l’actual sistema de finançament. El 730 
nou Estatut i el sistema de finançament que se’n deriva poden contribuir a millorar la 731 
situació actual, però tot i això també ens cal prendre responsabilitats en aquest àmbit.  732 
Cal una millor assistència primària, Cal una millor assistència primària, Cal una millor assistència primària, Cal una millor assistència primària, més esforç en relació als programes de més esforç en relació als programes de més esforç en relació als programes de més esforç en relació als programes de 733 
prevenció i iprevenció i iprevenció i iprevenció i informació, nformació, nformació, nformació, més metges especialistes i una major inversió en més metges especialistes i una major inversió en més metges especialistes i una major inversió en més metges especialistes i una major inversió en 734 
hospitals i en investigació. Com a contrapartida les persones hem de ser molt hospitals i en investigació. Com a contrapartida les persones hem de ser molt hospitals i en investigació. Com a contrapartida les persones hem de ser molt hospitals i en investigació. Com a contrapartida les persones hem de ser molt 735 
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més responsables a l’hora d’utilitzar els serveis sanitaris, no anant als més responsables a l’hora d’utilitzar els serveis sanitaris, no anant als més responsables a l’hora d’utilitzar els serveis sanitaris, no anant als més responsables a l’hora d’utilitzar els serveis sanitaris, no anant als 736 
hospitals quan no cal.hospitals quan no cal.hospitals quan no cal.hospitals quan no cal.  737 
 738 
4.2.7. Immigració 739 
Respecte a la immigracióimmigracióimmigracióimmigració no hem d’anar cap a prestacions passives sinó cercar la 740 
participació activa de la gent, dels treballadors que venen de fora. Cal un contracte Cal un contracte Cal un contracte Cal un contracte 741 
o compromís nou entre la població autòctona i la immigrada.o compromís nou entre la població autòctona i la immigrada.o compromís nou entre la població autòctona i la immigrada.o compromís nou entre la població autòctona i la immigrada. Els autòctons ens 742 
hem d’adaptar a aquesta nova realitat i els immigrants han d’acceptar les normes, les 743 
estructures democràtiques i la cultura i han de saber com és el lloc al qual han arribat. 744 
 745 
Pel que fa al procés de recepció d’immigrant i d’acollida, cal actuar en un doble eix. 746 
D’una banda, caldrà establir mesures que ordenin la rebuda d’immigració. Com a 747 
socialcristians no som partidaris de tancar fronteres i, encara menys, d’alçar noves 748 
barreres i generar discriminacions entre persones. El que volem és que l’immigrant El que volem és que l’immigrant El que volem és que l’immigrant El que volem és que l’immigrant 749 
esdevingui unesdevingui unesdevingui unesdevingui un compatriota més i això implica quelcom més que simple  compatriota més i això implica quelcom més que simple  compatriota més i això implica quelcom més que simple  compatriota més i això implica quelcom més que simple 750 
assignació de drets de ciutadaniaassignació de drets de ciutadaniaassignació de drets de ciutadaniaassignació de drets de ciutadania i una política de portes obertes i una política de portes obertes i una política de portes obertes i una política de portes obertes. Per això, . Per això, . Per això, . Per això, 751 
proposem proposem proposem proposem ffffer un pla d’acollida que reculli les er un pla d’acollida que reculli les er un pla d’acollida que reculli les er un pla d’acollida que reculli les característiques característiques característiques característiques de de de de la nostra la nostra la nostra la nostra 752 
societatsocietatsocietatsocietat, que haurà d’incloure coneixements, que haurà d’incloure coneixements, que haurà d’incloure coneixements, que haurà d’incloure coneixements, d, d, d, dretsretsretsrets i deures generals de la  i deures generals de la  i deures generals de la  i deures generals de la 753 
nostra convivència; i la limitació del contingent d’immigrants segons les nostra convivència; i la limitació del contingent d’immigrants segons les nostra convivència; i la limitació del contingent d’immigrants segons les nostra convivència; i la limitació del contingent d’immigrants segons les 754 
possibilitats realspossibilitats realspossibilitats realspossibilitats reals de cada moment de cada moment de cada moment de cada moment. . . .     755 
 756 
La integració en la nostra societat no ha de ser una imposició o una opció, ha de ser, 757 
senzillament, una necessitat. En aquest  sentit, només cal veure que els processos 758 
d’integració més reeixits es troben a ciutats mitjanes i, especialment, en pobles petits 759 
on la pressió social permet una ràpida integració. Això permet evitar situacions de 760 
mala integració o integració en fals que, a la llarga, generen molts problemes. Per 761 
això, també calen polítiques actives que eviten la formació de guetos i que es 762 
produeixi una marginació social, econòmica i laboral de facto. Per això és important 763 
construir les condicions per que l’ascensor social funcioni bé. En aquesta línia, el 764 
procés d’escolarització, garantint l’ús del català com a llengua vehicular, és un dels 765 
elements clau a l’hora de configurar les modalitats de sociabilització i inserció de les 766 
persones immigrants i dels seus fills i filles. A les aules, els fills dels immigrants han 767 
d’accedir a l’aprenentatge dels codis bàsics de la societat d’acollida i iniciar un procés 768 
de qualificació en tots els àmbits que els permeti una efectiva igualtat d’oportunitats. 769 
 770 
4.2.8. Sector públic i societat civil 771 
S’ha comentat en reiterades ocasions que el sector públic no ha d’arribar a tot, ja que 772 
per fer-ho caldria un esforç fiscal que faria insostenible la competitivitat i la presència 773 
al món de les nostres empreses. En aquest sentit eEn aquest sentit eEn aquest sentit eEn aquest sentit es cs cs cs considera adequada la onsidera adequada la onsidera adequada la onsidera adequada la 774 
col�laboració entre el sector públic i el sector privat per a la provisió de bcol�laboració entre el sector públic i el sector privat per a la provisió de bcol�laboració entre el sector públic i el sector privat per a la provisió de bcol�laboració entre el sector públic i el sector privat per a la provisió de bééééns i ns i ns i ns i 775 
de serveis públics ja que, segurament, aquesta es farà de forma més eficient a de serveis públics ja que, segurament, aquesta es farà de forma més eficient a de serveis públics ja que, segurament, aquesta es farà de forma més eficient a de serveis públics ja que, segurament, aquesta es farà de forma més eficient a 776 
través del sector privat.través del sector privat.través del sector privat.través del sector privat.    777 
 778 
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Amb tot hi ha determinades activitats en què aquesta col�laboració públicoprivada 779 
caldria que se centres en empreses i entitats de l’anomenat tercer sectorempreses i entitats de l’anomenat tercer sectorempreses i entitats de l’anomenat tercer sectorempreses i entitats de l’anomenat tercer sector. Les 780 
entitats sense afany de lucre, el voluntariat, les empreses d’economia social s’han de 781 
poder configurar com un element necessari més per tal de fer més viable i sostenible 782 
el benestar de les persones. Cal reconèixer i recolzar financerament i econòmica 783 
aquelles entitats que tenen provada experiència en actuacions socials i solidàries. En En En En 784 
aquest sentit, creiem necessari incrementar gradualment aquest sentit, creiem necessari incrementar gradualment aquest sentit, creiem necessari incrementar gradualment aquest sentit, creiem necessari incrementar gradualment les quantitats les quantitats les quantitats les quantitats 785 
assignades per mitjà de assignades per mitjà de assignades per mitjà de assignades per mitjà de l’l’l’l’assignació del percentatge de l’IRPFassignació del percentatge de l’IRPFassignació del percentatge de l’IRPFassignació del percentatge de l’IRPF per a finalitats  per a finalitats  per a finalitats  per a finalitats 786 
d’interès social, d’interès social, d’interès social, d’interès social, del 0,del 0,del 0,del 0,7 al 1%, i el traspàs de la seva gestió a les Comunitats 7 al 1%, i el traspàs de la seva gestió a les Comunitats 7 al 1%, i el traspàs de la seva gestió a les Comunitats 7 al 1%, i el traspàs de la seva gestió a les Comunitats 787 
Autònomes competents en matèria d’assistència social. Autònomes competents en matèria d’assistència social. Autònomes competents en matèria d’assistència social. Autònomes competents en matèria d’assistència social.     788 
 789 
DDDDestaestaestaestaquemquemquemquem la necessitat  la necessitat  la necessitat  la necessitat de promoure la inserció professional de les persones de promoure la inserció professional de les persones de promoure la inserció professional de les persones de promoure la inserció professional de les persones 790 
més desafavorides (en risc d’exclusió social, amb discapacitat, però també els més desafavorides (en risc d’exclusió social, amb discapacitat, però també els més desafavorides (en risc d’exclusió social, amb discapacitat, però també els més desafavorides (en risc d’exclusió social, amb discapacitat, però també els 791 
treballadors poc qualificats) mitjançant el desenvolupament de serveis socials i treballadors poc qualificats) mitjançant el desenvolupament de serveis socials i treballadors poc qualificats) mitjançant el desenvolupament de serveis socials i treballadors poc qualificats) mitjançant el desenvolupament de serveis socials i 792 
de l’economia social, així com potenciant nde l’economia social, així com potenciant nde l’economia social, així com potenciant nde l’economia social, així com potenciant noves fonts d’ocupació en resposta a oves fonts d’ocupació en resposta a oves fonts d’ocupació en resposta a oves fonts d’ocupació en resposta a 793 
les necessitats col�lectives.les necessitats col�lectives.les necessitats col�lectives.les necessitats col�lectives.        794 
 795 
4.2.9. Els mitjans de comunicació 796 
Els mitjans de comunicació també tenen la seva responsabilitat.Els mitjans de comunicació també tenen la seva responsabilitat.Els mitjans de comunicació també tenen la seva responsabilitat.Els mitjans de comunicació també tenen la seva responsabilitat. Cal una major 797 
implicació en la difusió d’uns valors personals i socials que fan avançar a la societat. 798 
Si la majoria de mitjans no han dubtat en defensar públicament valors com els de la 799 
defensa del medi ambient, de conductes més responsables de cara a determinats 800 
hàbits relacionats amb el tabaquisme, la conducció, l’alimentació, pensem que pensem que pensem que pensem que 801 
tamtamtamtambé se’ls pot demanar una major implicació en la difusió d’altres valors, com bé se’ls pot demanar una major implicació en la difusió d’altres valors, com bé se’ls pot demanar una major implicació en la difusió d’altres valors, com bé se’ls pot demanar una major implicació en la difusió d’altres valors, com 802 
ara la responsabilitaara la responsabilitaara la responsabilitaara la responsabilitat, l’esforç, la solidaritat, etc.t, l’esforç, la solidaritat, etc.t, l’esforç, la solidaritat, etc.t, l’esforç, la solidaritat, etc. que considerem importants  que considerem importants  que considerem importants  que considerem importants 803 
perquè la societat del benestar avanci amb garanties de continuïtat aperquè la societat del benestar avanci amb garanties de continuïtat aperquè la societat del benestar avanci amb garanties de continuïtat aperquè la societat del benestar avanci amb garanties de continuïtat a    llarg llarg llarg llarg 804 
termini.termini.termini.termini.    805 
 806 
4.2.10. La política que ens interessa: vocació de servei 807 
Cal un nou apropament de la política als veritables reptes socials, aspiracions i Cal un nou apropament de la política als veritables reptes socials, aspiracions i Cal un nou apropament de la política als veritables reptes socials, aspiracions i Cal un nou apropament de la política als veritables reptes socials, aspiracions i 808 
problemes, des del pluralisme, perquè la societat és plural i reforçant els valors problemes, des del pluralisme, perquè la societat és plural i reforçant els valors problemes, des del pluralisme, perquè la societat és plural i reforçant els valors problemes, des del pluralisme, perquè la societat és plural i reforçant els valors 809 
de la tolerància, el diàleg i el respecte.de la tolerància, el diàleg i el respecte.de la tolerància, el diàleg i el respecte.de la tolerància, el diàleg i el respecte. L’exercici de la política només té raó de ser 810 
com a activitat a favor de la ciutadania i, per tant, té el deure d’acostar la seva 811 
activitat als interessos de la societat, potenciant la transparència i els mecanismes de 812 
control. Hem de millorar la qualitat demHem de millorar la qualitat demHem de millorar la qualitat demHem de millorar la qualitat democràtica del nostre país per tal de ocràtica del nostre país per tal de ocràtica del nostre país per tal de ocràtica del nostre país per tal de 813 
superar la desafecció d’una part de la ciutadania en defensa de la construcció superar la desafecció d’una part de la ciutadania en defensa de la construcció superar la desafecció d’una part de la ciutadania en defensa de la construcció superar la desafecció d’una part de la ciutadania en defensa de la construcció 814 
d’una societat cohesionada i solidària, que potenciï els drets i responsabilitats d’una societat cohesionada i solidària, que potenciï els drets i responsabilitats d’una societat cohesionada i solidària, que potenciï els drets i responsabilitats d’una societat cohesionada i solidària, que potenciï els drets i responsabilitats 815 
de les persones.de les persones.de les persones.de les persones.   816 
 817 

4.3.4.3.4.3.4.3. La responsabilitat de les administracioLa responsabilitat de les administracioLa responsabilitat de les administracioLa responsabilitat de les administracions públiques. ns públiques. ns públiques. ns públiques.     818 
  819 
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Ja hem dit que ens cal un nou model: el de la Societat del Benestar. Volem que no 820 
només sigui reactiu, que també, sinó sobretot un sistema d’inversió que desenvolupi 821 
les capacitats de la gent. Hauríem de tenir un sistema més modern en el qual les 822 
Administracions Públiques proporcionessin infrastructures per a una societat i una 823 
economia que funcionen sense deixar de protegir a les persones. Això implica un 824 
exercici de responsabilitat i solidaritat col�lectiva. De fet, la cohesió social i el 825 
benestar col�lectiu estan íntimament lligats. 826 
 827 
Per això, cal iniciar una reforma en profunditat de l’Estat del benestar que tendeixi 828 
cap a la Societat del benestar. Aquest canvi passa Aquest canvi passa Aquest canvi passa Aquest canvi passa per apostarper apostarper apostarper apostar per un model com  per un model com  per un model com  per un model com 829 
el que hem descrit en parlar del model aleel que hem descrit en parlar del model aleel que hem descrit en parlar del model aleel que hem descrit en parlar del model alemany d’Economia Social de Mercat many d’Economia Social de Mercat many d’Economia Social de Mercat many d’Economia Social de Mercat 830 
(ESM)(ESM)(ESM)(ESM) que dóna sentit al lliure mercat, a través de vincular-lo a valors superiors 831 
d’estabilitat i benestar social. De fet, cap a aquesta línia tendeix actualment la Unió 832 
Europea que recull com a principis inspiradors del Model Social Europeu (MSE) els 833 
de l’ESM. És cert que no hi ha un Estat global; tanmateix, sí que podem parlar d’una 834 
societat global. És en aquest sentit, que cal fer més participativa a la societat en el 835 
manteniment del sistema.  836 
 837 
Així, l’estímul de polítiques actives i d’oferta que comportin una proporció més alta de 838 
persones treballant implicarà més ingressos per al conjunt de la societat en educació, 839 
protecció de la vellesa, salut, etc. Per exemple, la flexibilitat del mercat de treball és 840 
compatible amb una protecció eficient. No es pot aconseguir un alt nivell de creació 841 
d’ocupació sense un nivell de flexibilitat raonable del mercat de treball oferint alhora 842 
una protecció adequada als treballadors. Però també cal promoure, de veritat, Però també cal promoure, de veritat, Però també cal promoure, de veritat, Però també cal promoure, de veritat, 843 
l’envelliment actiul’envelliment actiul’envelliment actiul’envelliment actiu, és a dir, és a dir, és a dir, és a dir,,,,    d’d’d’d’una banda allargar la vida actiuna banda allargar la vida actiuna banda allargar la vida actiuna banda allargar la vida activa laboral de les va laboral de les va laboral de les va laboral de les 844 
persones i depersones i depersones i depersones i de l’altra limitar fortament la possibilitat d’ús de les jubilacions  l’altra limitar fortament la possibilitat d’ús de les jubilacions  l’altra limitar fortament la possibilitat d’ús de les jubilacions  l’altra limitar fortament la possibilitat d’ús de les jubilacions 845 
anticipadesanticipadesanticipadesanticipades.... També caldrà arbitrar mesures perquè el teixit productiu es readapti, 846 
així com donar suport als emprenedors en temps de crisi.  847 
 848 
Davant una conjuntura de crisi econòmica, el sector públic ha de constituir-se com  849 
actor actiu en la recerca de solucions que tinguin un impacte el més ampli possible en 850 
el conjunt de la societat, especialment en relació als sectors que presenten un alt 851 
grau de risc d’exclusió social. 852 
 853 
Actualment, gaudim, en general, de força benestar. Però, aquest benestar no arriba a 854 
tots els col�lectius que el necessiten, per això, cal que el puguem fer extensiu a les 855 
minories nombroses que ens envolten, especialment vídues i jubilats. Això ha de ser 856 
el pressupòsit de partida de qualsevol replantejament de l’Estat del benestar. La 857 
cohesió social és el fonament principal per garantir el nostre futur econòmic. 858 
 859 
En aquest nou context que es configura el paper de les administracions públiques és 860 
fonamental. No es tracta de desmantellar-les però si de millorar-ne l’eficiència a 861 
través d’un redimensionament de les seves tasques en els seus àmbits 862 
competencials, amb un finançament adequat.  863 
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 864 
Creiem que als poders públics els corresponen les tasques de foment, potenciació i, 865 
sobretot, transmissió de seguretat i claredat de projecte. Per això, hem reservat 866 
aquest subepígraf a tractar aquells aspectes que creiem que exigeixen polítiques de 867 
conjunt, sense un detall desagregat. 868 
 869 
En aquest sentit, considerem com a polítiques de conjunt iniciar polítiques de En aquest sentit, considerem com a polítiques de conjunt iniciar polítiques de En aquest sentit, considerem com a polítiques de conjunt iniciar polítiques de En aquest sentit, considerem com a polítiques de conjunt iniciar polítiques de 870 
suport a la família; que en permetin la formació de noves i que estimulin la suport a la família; que en permetin la formació de noves i que estimulin la suport a la família; que en permetin la formació de noves i que estimulin la suport a la família; que en permetin la formació de noves i que estimulin la 871 
natalitatnatalitatnatalitatnatalitat i la solidaritat amb els seus integrants de més edat i les persone i la solidaritat amb els seus integrants de més edat i les persone i la solidaritat amb els seus integrants de més edat i les persone i la solidaritat amb els seus integrants de més edat i les persones s s s 872 
dependentsdependentsdependentsdependents.... Per això, cal atorgar-los un tractament unitari a nivell de polítiques 873 
públiques. No és eficient fer polítiques de família i, en acabat, fer polítiques per a la 874 
gent gran, la joventut, etc. El que cal és una visió de les polítiques de família que sigui 875 
transversal. Per això, caldrà fer polítiques de discriminació positiva en favor de les 876 
famílies. És un acte de justícia reconèixer-los un paper preponderant en proporció a 877 
l’important contribució que fan en capital social.  878 
 879 
A més, l’acció en la millora del capital humà i social no ha de pretendre ser dirigista. 880 
S’ha de fonamentar en el principi de subsidiarietat, de manera que les institucions 881 
valuoses i insubstituïbles de la societat civil es puguin desenvolupar d’acord amb la 882 
seva lliure voluntat. El paper de les administracions públiques és el d’orientar, 883 
sobretot amb polítiques de foment, els objectius socialment desitjables i construir les 884 
millors condicions perquè les institucions socials actuïn amb plena llibertat.  885 
 886 
Per tant, el nou sistema de benestar social hauria de ser:  887 

1) eficient, és a dir, que impliqués una millor utilització dels recursos per part de 888 
les administracions i dels usuaris;  889 

2) transversal, que contempli unitàriament el cicle joves-grans;  890 
3) no intervencionista, promovent l’autonomia de les persones i dels centres i la 891 

seva gestió. 892 
 893 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. El paper de les administracions locals catalanes.El paper de les administracions locals catalanes.El paper de les administracions locals catalanes.El paper de les administracions locals catalanes.    894 
 895 
En els darrers anys, i sobretot quan parlem d’administració local, s’ha començat a 896 
desenvolupar el principi de subsidiarietat, que és especialment útil per enfortir les 897 
competències locals i per a adequar-les de forma flexible a la diversitat d’entitats que 898 
composen la nostra administració local. 899 
 900 
El principi de subsidiarietat té una doble dimensió: d’una banda, propugna que les 901 
competències públiques siguin atribuïdes o exercides per les instancies més properes 902 
als ciutadans. De l’altra, s’introdueix també el paràmetre de l’eficiència com a criteri 903 
de distribució de les competències públiques, convidant a fer que les exerceixi 904 
l’administració pública més eficient. 905 
 906 
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A més, el principi de subsidiarietat porta implícit el criteri d’intensitat en la intervenció, 907 
d’acord amb el principi de proporcionalitat, que pot ser rellevant a l’hora de 908 
determinar la intervenció que pot correspondre a cadascuna de les administracions 909 
implicades en els casos de concurrència o de compartició de competències. 910 
 911 
El principi de subsidiarietat permet flexibilitzar la intervenció dels diferents ens públics 912 
en l’exercici de les competències, partint de la base que els ens locals sempre hauran 913 
de disposar d’un nucli mínim de competències en el marc del seu cercle d’interessos, 914 
d’acord amb el principi d’autonomia. 915 
 916 
El principi d’eficiència, associat al de subsidiarietat, pot suposar un obstacle per 917 
ampliar de forma homogènia l’àmbit de competències de tots els municipis, consells 918 
comarcals, consorcis i mancomunitats, ja que no tots tenen la mateixa capacitat de 919 
gestió i d’accés al finançament. En relació al primer aspecte, és per aquest motiu 920 
que, especialment en un sistema d’atribució de competències basat en la flexibilitat 921 
que proporciona el principi de subsidiarietat, caldrà tenir en compte la capacitat de 922 
gestió de cadascuna de las entitats locals, amb l’objectiu d’aconseguir una 923 
descentralització òptima de les competències a favor dels ens més propers als 924 
ciutadans, però sense detriment de l’eficiència. 925 
 926 
Pel que fa al finançament, si realment creiem en el principi de subsidiarietat hem de 927 
dotar a aquestes administracions més properes al ciutadà, d’una banda, dels 928 
recursos necessaris, però de l’altra, de l’organització i el coneixement necessari per 929 
tal que aquest recursos es destinin a les necessitats reals de les persones en 930 
col�laboració molt estreta amb la societat civil. 931 
 932 
La nova dinàmica social i les noves realitats que es produeixen en la societat ha fet 933 
que apareguin nous problemes i noves demandes per part dels ciutadans que han 934 
acabat suposant la prestació de nous serveis per part dels Ajuntaments. Cal però que 935 
aquestes noves competències vinguin acompanyades dels recursos suficients de 936 
forma dinàmica. No podrem prestar serveis públics de qualitat si aquestes noves 937 
competències no venen acompanyades de més recursos econòmics i una major 938 
suficiència financera. Cal que les administracions locals augmentin el seu pes 939 
financer en el conjunt de les administracions públiques.  940 
 941 
Cal també reconèixer el finançament específic que necessita la ciutat de Barcelona, 942 
cap i casal de Catalunya, finançament reconegut a la Carta Municipal i que caldrà 943 
concretar i desplegar fins aconseguir un finançament just per a la ciutat. Caldrà 944 
també que les singularitats dels municipis siguin reconegudes formalment i 945 
s’estableixin fonts de finançament extraordinàries que no limitin l’autonomia local i 946 
que garanteixin la prestació de servies bàsics o dels serveis específics. 947 
 948 
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Només així podrem fer la transició de l’Estat del Benestar a una Societat del Benestar 949 
si garantim uns serveis propers i de qualitat que satisfacin les demandes dels 950 
ciutadans.  951 
 952 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. El paper de la Generalitat de Catalunya.El paper de la Generalitat de Catalunya.El paper de la Generalitat de Catalunya.El paper de la Generalitat de Catalunya.    953 
 954 
Ateses les competències que el nou Estatut d’Autonomia confereix a la Generalitat de 955 
Catalunya pensem que caldria garantir que disposarà dels recursos i de les 956 
competències suficients per fomentar la transició des d’un estat del benestar a una 957 
societat del benestar. AAAAixò vol dir que la Generalitat hauria de ixò vol dir que la Generalitat hauria de ixò vol dir que la Generalitat hauria de ixò vol dir que la Generalitat hauria de poder poder poder poder 958 
proporcionarproporcionarproporcionarproporcionar    els equipaments socials i culturals necessarisels equipaments socials i culturals necessarisels equipaments socials i culturals necessarisels equipaments socials i culturals necessaris    per tal de fer per tal de fer per tal de fer per tal de fer 959 
possible el desenvolupament i la responsabilitat de les persones i del conjunt possible el desenvolupament i la responsabilitat de les persones i del conjunt possible el desenvolupament i la responsabilitat de les persones i del conjunt possible el desenvolupament i la responsabilitat de les persones i del conjunt 960 
de la societat catalana.de la societat catalana.de la societat catalana.de la societat catalana.    961 
 962 
4.3.2.1. Finançament 963 
I el priI el priI el priI el primer mer mer mer i més important i més important i més important i més important que cal fer és que cal fer és que cal fer és que cal fer és desenvolupardesenvolupardesenvolupardesenvolupar un nou model de  un nou model de  un nou model de  un nou model de 964 
finançament finançament finançament finançament bilateralbilateralbilateralbilateral per a Catalunya, a partir de l’aplicació del que assenyala  per a Catalunya, a partir de l’aplicació del que assenyala  per a Catalunya, a partir de l’aplicació del que assenyala  per a Catalunya, a partir de l’aplicació del que assenyala 965 
l’Estatutl’Estatutl’Estatutl’Estatut, així com preveure una nova llei de cessió de tributs. No oblidem tampoc 966 
que, com preveu la Disposició addicional tercera d’aquest text, cal que es faci efectiu 967 
el compromís respecte a les inversions de l’Estat a Catalunya en el període 2007-968 
2013, cosa que implica l’abonament dels endarreriments dels 1.500 milions d’euros, 969 
que l’Estat té pendents de transferir a Catalunya, corresponents als anys 2007 i 2008. 970 
Paral�lelament, creiem necessari donar un fort impuls al traspàs de les 235 noves 971 
competències que atorga a Catalunya el nou Estatut, entre les quals cal incloure els 972 
serveis ferroviaris de rodalia i els regionals, els aeroports, l’atenció a la dependència, 973 
les beques, la immigració, les polítiques d’aigua, la gestió de la Seguretat Social, la 974 
justícia, etc., han de ser una prioritat per tal de fer realitat que la Generalitat de 975 
Catalunya assumeixi el rol que li correspon en la configuració del model social i 976 
econòmic al nostre país.   977 
 978 
4.3.2.2. Família 979 
Cal una política més ambiciosa a favor de les famílies nombroses i Cal una política més ambiciosa a favor de les famílies nombroses i Cal una política més ambiciosa a favor de les famílies nombroses i Cal una política més ambiciosa a favor de les famílies nombroses i 980 
monoparentals qumonoparentals qumonoparentals qumonoparentals que desenvolupe desenvolupe desenvolupe desenvolupiiii totes les mesures de suport en l’àmbit  totes les mesures de suport en l’àmbit  totes les mesures de suport en l’àmbit  totes les mesures de suport en l’àmbit 981 
competencial de Ccompetencial de Ccompetencial de Ccompetencial de Catalunya. atalunya. atalunya. atalunya.  A més,  A més,  A més,  A més, caldria ampliar el caldria ampliar el caldria ampliar el caldria ampliar el concepte de família concepte de família concepte de família concepte de família 982 
nombrosanombrosanombrosanombrosa tenint en compte, a més del nombre de fills, la convivència de la  tenint en compte, a més del nombre de fills, la convivència de la  tenint en compte, a més del nombre de fills, la convivència de la  tenint en compte, a més del nombre de fills, la convivència de la 983 
família amb familiars discapacitats que requereixen l’ajuda d’una altra persona família amb familiars discapacitats que requereixen l’ajuda d’una altra persona família amb familiars discapacitats que requereixen l’ajuda d’una altra persona família amb familiars discapacitats que requereixen l’ajuda d’una altra persona 984 
per a realitzar els actes essencials de la vper a realitzar els actes essencials de la vper a realitzar els actes essencials de la vper a realitzar els actes essencials de la vida.ida.ida.ida. En la concessió d’ajuts públics 985 
(beques, etc.) caldrà ponderar la situació familiar de manera que es valorarà de 986 
manera favorable el nombre de fills o filles de la família, el nombre de persones a 987 
càrrec que convisquin amb la família, i si és família monoparental. També és 988 
necessari un programa “d’Àpats en Companyia” per ajudar a dinamitzar les persones 989 
grans amb dificultats per restablir llaços socials i de convivència. Amb aquest servei 990 
s'ofereix a les persones grans amb dificultats la possibilitat de realitzar un àpat diari 991 
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amb altres persones que es troben en la mateixa situació amb l'objectiu de facilitar la 992 
seva relació amb l'entorn i propiciar una millora de la seva qualitat de vida. 993 
 994 
4.3.2.3. Assistència i dependència 995 
Per a fer compatible el desenvolupament professional dels membres actius de les 996 
famílies amb les necessitats dels infants i de les persones grans i/o depenents caldrà caldrà caldrà caldrà 997 
augmentar significativament el nombre de places de llars d’infants, estudiant la augmentar significativament el nombre de places de llars d’infants, estudiant la augmentar significativament el nombre de places de llars d’infants, estudiant la augmentar significativament el nombre de places de llars d’infants, estudiant la 998 
possibilitat de col�laboració públipossibilitat de col�laboració públipossibilitat de col�laboració públipossibilitat de col�laboració públicacacaca----privada amb la finalitat de garantir que totprivada amb la finalitat de garantir que totprivada amb la finalitat de garantir que totprivada amb la finalitat de garantir que toteeees s s s 999 
lllleeees s s s famíliesfamíliesfamíliesfamílies disposaran de plaça quan la necessitin. També caldrà garantir  disposaran de plaça quan la necessitin. També caldrà garantir  disposaran de plaça quan la necessitin. També caldrà garantir  disposaran de plaça quan la necessitin. També caldrà garantir 1000 
places de centres de dia places de centres de dia places de centres de dia places de centres de dia iiii l’accés a l’assistència  l’accés a l’assistència  l’accés a l’assistència  l’accés a l’assistència a domicili.a domicili.a domicili.a domicili. 1001 
 1002 
4.3.2.4. Ensenyament 1003 
En matèria d’ensenyamentd’ensenyamentd’ensenyamentd’ensenyament, per a Unió només és possible el model que garanteixi 1004 
els drets i llibertats a l'educació, especialment el dret a una educació de qualitat en 1005 
condicions d’equitat, el dret a la formació professional i a la formació permanent de 1006 
totes les persones i el dret a rebre l’ensenyament en català, com a llengua vehicular i 1007 
d’aprenentatge en l’ensenyament. Les famílies han de poder sol�licitar l’escola Les famílies han de poder sol�licitar l’escola Les famílies han de poder sol�licitar l’escola Les famílies han de poder sol�licitar l’escola 1008 
que triïn per als seus fills o filles des del dia del seu naixement. que triïn per als seus fills o filles des del dia del seu naixement. que triïn per als seus fills o filles des del dia del seu naixement. que triïn per als seus fills o filles des del dia del seu naixement. L’oferta escolar L’oferta escolar L’oferta escolar L’oferta escolar 1009 
s’ha d’adaptar a les famílies i no a l’inrevéss’ha d’adaptar a les famílies i no a l’inrevéss’ha d’adaptar a les famílies i no a l’inrevéss’ha d’adaptar a les famílies i no a l’inrevés.... En aquest sentit, i com s’ha comentat, 1010 
l’oferta pública d’escoles bressol i llars d’infants és manifestament insuficient. Per 1011 
això cal, de forma coordinada amb els ajuntaments, impulsar el model de concert en 1012 
aquest nivell educatiu. Amb les adequades condicions de servei i acreditacions 1013 
oportunes per tal de garantir-ne la qualitat, hem d’avançar cap a formes d’acord amb 1014 
la iniciativa social per tal garantir millor l’interès general. 1015 

Així mateix, reforçant el seu paper i poder de decisió en la gestió, els centres 1016 
d’ensenyament han de poder definir una part del currículum per ajustar el que cal 1017 
ensenyar a les necessitats i interessos del seu entorn immediat. La revolució 1018 
tecnològica duu a la revolució educativa. Per això, en ple segle XXI els centres 1019 
docents han de poder disposar dels mitjans tecnològics adequats, connexió a Internet 1020 
amb banda ampla, programari i ordinadors suficients que possibilitin, entre d’altres, 1021 
les pissarres electròniques. L’e-portafoli ha de ser una realitat en totes les nostres 1022 
escoles i per tots els alumnes. Es denomina e-portafoli a la tècnica d’avaluació 1023 
basada en l’’anàlisi del la feina feta dia a dia, des d’una perspectiva conjunta 1024 
instructor-estudiant, perquè a través de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la 1025 
Comunicació (TIC) avaluar els propis progressos, dificultats, etc. 1026 

Ens cal una major inversió en educació i en formació al llarEns cal una major inversió en educació i en formació al llarEns cal una major inversió en educació i en formació al llarEns cal una major inversió en educació i en formació al llargggg de la vida amb la  de la vida amb la  de la vida amb la  de la vida amb la 1027 
finalitat de garantirfinalitat de garantirfinalitat de garantirfinalitat de garantir que el 90% dels nostres joves  que el 90% dels nostres joves  que el 90% dels nostres joves  que el 90% dels nostres joves disposin, al menys, de disposin, al menys, de disposin, al menys, de disposin, al menys, de la la la la 1028 
titulació en educació secundàtitulació en educació secundàtitulació en educació secundàtitulació en educació secundària i que el nivellria i que el nivellria i que el nivellria i que el nivell mitjà de participació en la  mitjà de participació en la  mitjà de participació en la  mitjà de participació en la 1029 
formació continua sigui proper al 20%formació continua sigui proper al 20%formació continua sigui proper al 20%formació continua sigui proper al 20%, , , , actualment és del 10%actualment és del 10%actualment és del 10%actualment és del 10%, , , , de la poblade la poblade la poblade la població ció ció ció 1030 
adulta en edat de treballar. adulta en edat de treballar. adulta en edat de treballar. adulta en edat de treballar.     1031 
 1032 
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4.3.2.5. Pensions 1033 
Hem de continuar augmentant el topall d’ingressos de la prestació social de Hem de continuar augmentant el topall d’ingressos de la prestació social de Hem de continuar augmentant el topall d’ingressos de la prestació social de Hem de continuar augmentant el topall d’ingressos de la prestació social de 1034 
caràcter econòmic per a lcaràcter econòmic per a lcaràcter econòmic per a lcaràcter econòmic per a les vídueses vídueses vídueses vídues, així com complementar totes les pensions , així com complementar totes les pensions , així com complementar totes les pensions , així com complementar totes les pensions 1035 
que no arribin a l’Índex de Renda Suficiènciaque no arribin a l’Índex de Renda Suficiènciaque no arribin a l’Índex de Renda Suficiènciaque no arribin a l’Índex de Renda Suficiència    i garantir-ne el 100% com a renda 1036 
mínima de tota persona gran que visqui a Catalunya, superant les situacions injustes 1037 
que s’han posat de manifest en els darrers anys. Cal elaborar plans individuals 1038 
d’atenció integral per a totes les persones amb discapacitats, assignant un gestor 1039 
personal de referència (GPR) per fer efectiu un autèntic model de finestreta única. 1040 
Aquest gestor serà l’interlocutor amb tots els departaments de la Generalitat i d’altres 1041 
administracions implicades. A més a més, cal potenciar, en el seu cas, la vida 1042 
independent. En aquest sentit, pensem que caldria promoure diferents programes 1043 
pilot de “vida independent” en  els àmbits urbà i rural, per a persones amb diversitat 1044 
funcional. Cal potenciar el programa "viure en família", amb una prestació que permeti 1045 
viure en família a les persones dependents i per donar cobertura a totes les seves 1046 
necessitats. 1047 
 1048 
En una visió de futur, convindria incrementar els ajuts de la Renda Mínima d’Inserció, 1049 
reforçant el seu sentit com a eina que permeti la reinserció sociolaboral dels seus 1050 
beneficiaris. També caldria desenvolupar un Pla Nacional  per a la Inclusió Social a 1051 
Catalunya amb participació activa de tots els agents implicats i entitats 1052 
representatives, per a fer front a totes les formes de pobresa. 1053 
 1054 
4.3.2.6. Immigració 1055 
Pel que fa a la immigracióimmigracióimmigracióimmigració, pensem que cal gestionar el flux migratori d’acord amb 1056 
les possibilitats d’integració del país. Cal la participació activa del Govern català en la 1057 
determinació del contingent de treballadors estrangers, en la concessió dels permisos 1058 
inicials de treball, de temporada i per a estudiants, en la determinació de les 1059 
condicions que permetin obtenir el permís de residència permanent, en els processos 1060 
d’acolliment, de reagrupament familiar i en la determinació de l’arrelament. L’exercici 1061 
d’aquestes competències ha de permetre que la integració de les persones 1062 
immigrades a Catalunya es vinculi al coneixement de la llengua, a l’accés a 1063 
l’educació dels fills i al món laboral i el compliment efectiu de les normes 1064 
democràtiques de convivència com ara respectar la igualtat home-dona.  1065 
 1066 
4.3.2.7. Sanitat 1067 
En l’àmbit sanitari cal poder disposar dels recursos humans, dels equipaments En l’àmbit sanitari cal poder disposar dels recursos humans, dels equipaments En l’àmbit sanitari cal poder disposar dels recursos humans, dels equipaments En l’àmbit sanitari cal poder disposar dels recursos humans, dels equipaments 1068 
iiii de la tecnologia necessària per a una assistència sanitària  de la tecnologia necessària per a una assistència sanitària  de la tecnologia necessària per a una assistència sanitària  de la tecnologia necessària per a una assistència sanitària i dei dei dei de qualitat. qualitat. qualitat. qualitat. Això 1069 
vol dir, entre d’altres coses, una major inversió en infraestructura sanitària i en 1070 
investigació, en col�laboració amb el sector privat, i també disposar de competències 1071 
per tal de poder planificar a mig i llarg termini les necessitats del sistema i dels 1072 
recursos humans en aquest àmbit, el que significa poder decidir les especialitats i els 1073 
especialistes que es podran formar. Cal adquirir un compromís en ferm en relació a la 1074 
reducció de les llistes d’espera. Així mateix, s’ha de garantir els drets dels pacients de 1075 
forma efectiva. Això significa que cada persona ha de ser atesa segons el temps que 1076 
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necessiti. Creiem oportú que es creï la figura del Defensor del Pacient que vetlli pels 1077 
drets i la seva garantia. En el marc del procés de coresponsabilització social, s’han 1078 
de fomentar programes per a conscienciar als ciutadans de la salut mitjançant uns 1079 
hàbits saludables, per tal de prevenir en el possible l’adveniment de malalties 1080 
previsibles, així com una millor utilització dels recursos sanitaris que permeti un accés 1081 
més ràpid als serveis i assegurar l’equitat.  1082 
 1083 

4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. El paper de l’administració general de l’Estat.El paper de l’administració general de l’Estat.El paper de l’administració general de l’Estat.El paper de l’administració general de l’Estat.    1084 
 1085 
El paper de l’administració general de l’Estat ha d’estar reservat a una política de 1086 
suport i cobertura molt indirecte, atès que la principal tasca recau en les 1087 
administracions locals i la Generalitat. Ara bé, l’Estat manté una forta implicació, tant 1088 
en relació a la seva capacitat normativa, com pel que fa al seu poder de despesa en 1089 
l’àmbit social.  1090 
 1091 
4.3.3.1. Benestar 1092 

• UUUUna política de benestar a llarg termini significa augmentar la despesa na política de benestar a llarg termini significa augmentar la despesa na política de benestar a llarg termini significa augmentar la despesa na política de benestar a llarg termini significa augmentar la despesa 1093 
en ajut a la família passant del 0,5% del PIB actual a la mitjana de la UEen ajut a la família passant del 0,5% del PIB actual a la mitjana de la UEen ajut a la família passant del 0,5% del PIB actual a la mitjana de la UEen ajut a la família passant del 0,5% del PIB actual a la mitjana de la UE----1094 
15, vora el 2% del PIB. 15, vora el 2% del PIB. 15, vora el 2% del PIB. 15, vora el 2% del PIB.     1095 

• Des d’aquesta perspectiva, cal universalitzar la prestació de la Seguretat 1096 
Social per cada fill que es té a càrrec, augmentant la prestació fins a 1.000 € 1097 
l’any per cada fill d’entre 0 a 3 anys i a 600 € l’any per cada fill de 3 a 18 anys, 1098 
així com ampliar a totes les unitats familiars amb fills menors de 6 anys 1099 
l’aplicació de la deducció o cobrament avançat de 1.200 euros anuals, que 1100 
avui només cobra la mare treballadora amb fills menors de 3 anys.  1101 

• Des de la perspectiva fiscal, és necessari avançar en la aplicació del sistema 1102 
del splitting en l’IRPF; l’aplicació de deduccions en el tram estatal de l’IRPF per 1103 
a les despeses familiars en guarderies i per les assegurances mèdiques i 1104 
hospitalàries; l’augment en un 50% del mínims familiars per als fills i els avis 1105 
que es tenen a càrrec i l’automatisme entre les correccions de les tarifes i els 1106 
efectes de la inflació.  1107 

• En l’àmbit laboral, creiem que s’ha d’ampliar el permís de paternitat de dues a 1108 
quatre setmanes, facilitar una excedència voluntària, addicional a la baixa per 1109 
maternitat, cobrant el 50% del salari o bé el salari mínim, fins que el fill faci 1110 
l’any i posar en pràctica una política de conciliació familiar i laboral, juntament 1111 
amb els agents socials, que permeti una racionalització d’horaris laborals 1112 
seguint un model més europeu.  1113 

 1114 
4.3.3.2. Ensenyament 1115 
Unió aposta per un model educatiu de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats. 1116 
Per fer-ho possible, cal un Pacte d’Estat per a l’educació, que impliqui els polítics, la 1117 
societat i els professionals, amb uns efectes duradors. Un pacte quUn pacte quUn pacte quUn pacte que doni estabilitat e doni estabilitat e doni estabilitat e doni estabilitat 1118 
normativa, basat en els valors de la cultura de l’esforç, el respecte i la qualitat normativa, basat en els valors de la cultura de l’esforç, el respecte i la qualitat normativa, basat en els valors de la cultura de l’esforç, el respecte i la qualitat normativa, basat en els valors de la cultura de l’esforç, el respecte i la qualitat 1119 
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docent, que respecti l’autonomia dels centres i recuperi l’autoritat del mestre i docent, que respecti l’autonomia dels centres i recuperi l’autoritat del mestre i docent, que respecti l’autonomia dels centres i recuperi l’autoritat del mestre i docent, que respecti l’autonomia dels centres i recuperi l’autoritat del mestre i 1120 
que ha de permetre el desplegament d’un model català d’educació basat eque ha de permetre el desplegament d’un model català d’educació basat eque ha de permetre el desplegament d’un model català d’educació basat eque ha de permetre el desplegament d’un model català d’educació basat en n n n 1121 
aquestaquestaquestaquestssss valors. valors. valors. valors. En aquest Pacte, a més a més, s’ha d’incloure:  1122 

• La gratuïtat real de l’educació dels 3 als 18 anys. 1123 
• L’Estat també ha de participar en el finançament de l’educació de les criatures 1124 

de 0 a 3 anys.  1125 
• El traspàs de les beques a la Generalitat per evitar la discriminació actual dels 1126 

estudiants catalans. 1127 
• Redefinir la formació professional, incorporant-hi el contracte dual –treball i 1128 

formació– per combatre l’abandonament escolar. 1129 
• La necessària conciliació dels horaris laborals del pares amb els de les 1130 

escoles, perquè la família és la primera responsable de l’educació dels fills.  1131 
 1132 
4.3.3.2. Pensions 1133 
Pel que fa al sistema de pensions, ens proposem:  1134 

• RRRRevisar i actualitzar els Pactes de Toledo per augmentar les pensions evisar i actualitzar els Pactes de Toledo per augmentar les pensions evisar i actualitzar els Pactes de Toledo per augmentar les pensions evisar i actualitzar els Pactes de Toledo per augmentar les pensions 1135 
actualsactualsactualsactuals i garantir les pensions de les generacions que avui tenen 30, 40 i 50 1136 
anys i promoure polítiques de natalitat que contribueixin a afavorir la 1137 
sostenibilitat del sistema.  1138 

• En relació a les prestacions, les pensions de viduïtat s’han de determinar les pensions de viduïtat s’han de determinar les pensions de viduïtat s’han de determinar les pensions de viduïtat s’han de determinar 1139 
d’acord amb el 70% de la base regud’acord amb el 70% de la base regud’acord amb el 70% de la base regud’acord amb el 70% de la base reguladora, en lloc del 52% actual, amb ladora, en lloc del 52% actual, amb ladora, en lloc del 52% actual, amb ladora, en lloc del 52% actual, amb 1140 
la fita que cap pensió de viduïtat ha de quedar per sota dels 700 la fita que cap pensió de viduïtat ha de quedar per sota dels 700 la fita que cap pensió de viduïtat ha de quedar per sota dels 700 la fita que cap pensió de viduïtat ha de quedar per sota dels 700 € € € € 1141 
mensuals, així com que cap pensió de jubilació estigui per sota del mensuals, així com que cap pensió de jubilació estigui per sota del mensuals, així com que cap pensió de jubilació estigui per sota del mensuals, així com que cap pensió de jubilació estigui per sota del 1142 
Salari Mínim Interprofessional.Salari Mínim Interprofessional.Salari Mínim Interprofessional.Salari Mínim Interprofessional.  1143 

• En aquest sentit, s’ha de modificar el sistema de complements per a mínims de 1144 
les pensions a fi de garantir que les pensions mínimes establertes arribin al 1145 
màxim de gent possible.  1146 

• En relació a les pensions no contributives, s’han de calcular en funció dels 1147 
ingressos individuals de la persona i no de la unitat familiar. Tampoc no s’ha 1148 
de limitar la capacitat de la Generalitat per complementar-les i cal aplicar 1149 
l’índex d’inflació de Catalunya per actualitzar les pensions.  1150 

• Per tal d’impulsar el perllongament de la vida laboral, cal posar en marxa 1151 
incentius com ara permetre que la percepció d’una pensió sigui compatible 1152 
amb dur a terme feines a temps parcial, frenar les prejubilacions i impulsar una 1153 
llei contra la discriminació laboral per raons d’edat. 1154 

 1155 
PPPProposem seguir avançant cap a la determinació de les peroposem seguir avançant cap a la determinació de les peroposem seguir avançant cap a la determinació de les peroposem seguir avançant cap a la determinació de les pensions en base a nsions en base a nsions en base a nsions en base a 1156 
tota la vida laboral treballada i no només en base als sous dels últims anys.tota la vida laboral treballada i no només en base als sous dels últims anys.tota la vida laboral treballada i no només en base als sous dels últims anys.tota la vida laboral treballada i no només en base als sous dels últims anys. Les 1157 
prestacions han de ser proporcionals a les cotitzacions pagades, prenent en 1158 
consideració la totalitat de la carrera professional i no les rendes salarials dels últims 1159 
anys. En aquest sentit, resulta fonamental recuperar i millorar els estímuls fiscals a 1160 
l’estalvi a llarg termini, especialment per a ser destinat al sistema complementari de 1161 
pensions. Cal proposar un sistema de jubilació construït sobre tres fonaments:  1162 
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a) directament de la Seguretat social en funció de l’aportació feta;  1163 
b) un de caràcter privat i complementari basat en les polítiques d’estímul fiscal de 1164 

l’estalvi dirigides als plans personals i col�lectius de pensions;  1165 
c) prestacions a càrrec del pressupost general de l’Estat que permeti un nivell 1166 

suficient a totes aquelles persones a les quals la pensió de jubilació no els 1167 
permet  assolir el que es determini com a renda bàsica per viure (renda vital). 1168 

 1169 
Així mateix, a la Societat del benestar no té sentit el caire excloent del dret a la 1170 
prestació per jubilació, com ho és actualment. Avui només és possible la prestació si 1171 
no es treballa, és a dir, si el treballador es torna inactiu, si se l’exclou del sistema 1172 
productiu. Cal anar cap un sistema que ajudi a allargar la vida activa (com es fa, 1173 
encara que no acuradament, per exemple a través de l’increment de la prestació en 1174 
un 3% de la quantia per any addicional, fins al màxim del 15%, com s'ha fet en la 1175 
darrera reforma del sistema; o l’exoneració del pagament de les cotitzacions un cop 1176 
superada l'edat i el màxim d'anys de cotització a efectes de càlcul de la base 1177 
reguladora). Per això, proposem que es permeti compatibilitzar, en part, un cop 1178 
superat el màxim de càlcul la prestació de jubilació amb un sou. 1179 
 1180 
En una societat que cada cop tindrà un major grau d'envelliment no es pot permetre 1181 
deixar de banda a les persones que es jubilen del sistema productiu. No pot ser que 1182 
l'incentiu actual per percebre la prestació per jubilació sigui el fet de no treballar, el 1183 
que cal és allargar la vida activa. S'ha de posar l’accent no pas en la edat de S'ha de posar l’accent no pas en la edat de S'ha de posar l’accent no pas en la edat de S'ha de posar l’accent no pas en la edat de 1184 
deixar de treballar, sinó en els anys cotitzats (cosa que permet un millor deixar de treballar, sinó en els anys cotitzats (cosa que permet un millor deixar de treballar, sinó en els anys cotitzats (cosa que permet un millor deixar de treballar, sinó en els anys cotitzats (cosa que permet un millor 1185 
finançament) alhofinançament) alhofinançament) alhofinançament) alhora que cal evitar l'obligacióra que cal evitar l'obligacióra que cal evitar l'obligacióra que cal evitar l'obligació que deixin totalment la seva vida  que deixin totalment la seva vida  que deixin totalment la seva vida  que deixin totalment la seva vida 1186 
activa, com una obligactiva, com una obligactiva, com una obligactiva, com una obligació. En tot cas aquesta ha de ser una possibilitat, on la ació. En tot cas aquesta ha de ser una possibilitat, on la ació. En tot cas aquesta ha de ser una possibilitat, on la ació. En tot cas aquesta ha de ser una possibilitat, on la 1187 
decisió no sigui jubilardecisió no sigui jubilardecisió no sigui jubilardecisió no sigui jubilar----se i no treballar, sinó juse i no treballar, sinó juse i no treballar, sinó juse i no treballar, sinó jubilarbilarbilarbilar----se per haver cotitzat el se per haver cotitzat el se per haver cotitzat el se per haver cotitzat el 1188 
temps corresponenttemps corresponenttemps corresponenttemps corresponent i possibilitar que pugui treballar, si vol.  i possibilitar que pugui treballar, si vol.  i possibilitar que pugui treballar, si vol.  i possibilitar que pugui treballar, si vol. Novament la llibertat 1189 
d'elecció de la persona no ha de ser entre una o un altra cosa, quan pot desenvolupar 1190 
totes dues, cosa que beneficia al dret d'escollir de la persona, per una banda, i al 1191 
sistema donat que una persona legalment inactiva es permet passar a activa, i per la 1192 
qual cosa genera valor afegit, rendes i, per tant, també impostos.  1193 
 1194 
4.3.3.4. Els emprenedors i l’economia productiva 1195 
Els emprenedors, el teixit productiu, l’economia creativa i l’economia social de mercat 1196 
han de ser prioritats de l’actuació de l’Estat.  1197 

• És necessari continuar el procés de reducció de la fiscalitat que pesa sobre 1198 
l’activitat econòmica, amb la creació d’un tipus específic per les 1199 
microempreses en l’Impost sobre Societats.  1200 

• Cal impulsar l’estalvi afecte a activitats econòmiques, suprimint l’Impost sobre 1201 
el patrimoni i l’Impost sobre successions i donacions, de titularitat de l’Estat, 1202 
preveient l’oportuna compensació a les Comunitats Autònomes.  1203 

• En relació als emprenedors, l’ajornament durant dos anys dels impostos, 1204 
facilitar recursos financers, sense avals, configurant un règim fiscal que 1205 
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fomenti el business angels i les Real State Investment Trust (REIT), són 1206 
mesures que s’han d’emprendre amb urgència.  1207 

• Així mateix, tant des de la Generalitat de Catalunya com de l’Administració 1208 
General de l’Estat, s’han d’impulsar mesures que facin atractiva l’opció d’iniciar 1209 
projectes empresarials i de consolidar-los.  1210 

• Per això, cal reduir les càrregues administratives en un 50%, fent que el temps 1211 
necessari per crear una nova empresa no superi la setmana, establir una 1212 
finestreta única i promoure l’administració electrònica, estimular l’esperit 1213 
empresarial en els programes d’ensenyament, tot garantint la relativització del 1214 
fracàs i el dret a una nova oportunitat.  1215 

• Aprovat l’Estatut del Treball Autònom, cal desplegar-lo amb celeritat, avançant 1216 
en el reconeixement del treball a temps parcial i la jubilació a temps parcial, 1217 
així com en la revisió de la fiscalitat que afecta a aquest col�lectiu.  1218 

• Les cooperatives i les societats anònimes laborals han de ser una prioritat.  1219 
 1220 
4.3.3.5. El món laboral 1221 

• Les polítiques laborals han d’apuntar a la millora de la productivitat perquè, de 1222 
retruc, s’aconsegueixin creixements salarials més alts, per damunt de l’IPC.  1223 

• Hem de prioritzar la lluita contra la precarietat laboral, especialment entre els 1224 
joves i la gent que perd la feina.  1225 

• En aquest sentit el contracte indefinit ha de ser el contracte més habitual al 1226 
món laboral. l donar més seguretat al treballador mitjançant una bona 1227 
formació.  1228 

• S’ha de reforçar la formació continuada per a tots els treballadors, 1229 
especialment per als qui treballen en sectors amb risc de perdre la feina.  1230 

• Cal oferir més seguretat als treballadors en els processos de recol�locació.  1231 
• Cal garantir itineraris individuals en la recerca d’una feina i fer que la 1232 

col�laboració entre els sector públics i els privats sigui més estreta, si es 1233 
produeix una deslocalització o un atur de llarga durada.  1234 

• La dona ha de ser la principal receptora de les polítiques actives en el mercat 1235 
de treball.  1236 

 1237 
4.3.3.6. Immigració 1238 
Pel que fa a immigració, la cohesió social ha de ser sempre una prioritat. L’arribada 1239 
d’un gran nombre de persones procedents d’altres països, en els darrers anys, 1240 
requereix polítiques públiques d’integració i de control de fluxos. Per això caldria 1241 
facilitar l’arribada de la immigració legal de caràcter temporal amb visats de múltiples 1242 
entrades, orientada a facilitar l’accés de treballadors estrangers a sectors productius 1243 
que exigeixen en determinats períodes de temps un ús intensiu de mà d’obra, com 1244 
l’agricultura i el turisme. Així, també es potenciarien formes d’immigració cíclica com a 1245 
alternativa a la residència que pot formar part d’una gestió més intel�ligent i menys 1246 
costosa en termes socials de les necessitats de treballadors estrangers. 1247 
 1248 
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4.4.4.4.4.4.4.4. Revisió del finançament. Revisió del finançament. Revisió del finançament. Revisió del finançament.     1249 
    1250 
Disposar de més recursos no és l’única solució. Cal que entre tots en fem una 1251 
utilització mes eficient. En aquest sentit, cal una revisió total del nostre sistema fiscal, 1252 
des dels fets imposables fins a les  deduccions i bonificacions per adaptar-lo a les 1253 
noves necessitats que són: potenciació de les famílies, de la societat civil  i sobretot 1254 
potenciació de les empreses i dels emprenedors, doncs ja hem vist que una 1255 
economia que funciona és la base per al manteniment de la societat del benestar. A 1256 
diferència de l’Estat del Benestar, pel qual les administracions públiques assumeixen 1257 
gran part de la despesa, en la Societat del Benestar el model fiscal ha de permetre a 1258 
les persones, a les famílies, a la societat en conjunt, facilitar l’elecció de les seves 1259 
opcions, fent més eficient i menys costosa la despesa. 1260 
 1261 
També cal una reforma a fons dels sistema de la seguretat social, tant des del punt 1262 
de vista de les cotitzacions com de les prestacions, i també de les politiques 1263 
pressupostàries ja que sovint es mantenen ajuts que potser al llarg dels anys han 1264 
perdut el seu sentit i de l’altra se n’han creat de nous sense prou visió integradora 1265 
que doni coherència entre les finalitats volgudes i els recursos que s’hi esmercen. Un 1266 
exemple pot ser la prestació d’auxili per defunció, actualment de l’ordre de 30 euros, 1267 
destinada a compensar una part ínfima de les despeses de sepeli. 1268 
 1269 
Finalment, i com també s’ha explicat al llarg de la ponència cal una major implicació 1270 
de les persones, de les famílies i del conjunt de la societat civil. Si aquesta xarxa 1271 
funciona amb responsabilitat, solidaritat i visió de futur moltes de les despeses que 1272 
avui semblen inevitables i creixents poden quedar en bona part contrarestades.  1273 
 1274 
A nivell de Catalunya, cal no oblidar que un dels aspectes cabdals és la configuració 1275 
del nou sistema de finançament. Si bé és cert que, en general, a tots els països 1276 
europeus l’Estat del benestar passa per dificultats; a Catalunya, en tots els sentits, el 1277 
problema és encara més greu atesa la insuficiència de recursos generada pel 1278 
sistema de finançament. 1279 
 1280 
5555. . . . CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS....    1281 
 1282 
Com el propi títol indica una de les conclusions més important de la ponència es 1283 
tornar a situar a les persones, les famílies i al conjunt de la societat civil en el lloc 1284 
central que els correspon, limitant l’acció de l’estat o administració, fet que comporta 1285 
necessàriament la recuperació de valors personals i col�lectius que tenen una 1286 
incidència positiva gran en el conjunt de la societat. L’Estat no ha de substituir a la 1287 
família, el que cal és que les ajudi. 1288 
 1289 
La recuperació d’aquests valors s’aconsegueix, fonamentalment, a través de la 1290 
potenciació de la família, ja que aquesta és una autentica escola de valors, per això la 1291 
volem ajudar amb polítiques actives i de reconeixement social. 1292 
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 1293 
Volem que les persones tornin a recuperar el protagonisme i la responsabilitat en la 1294 
majoria d’aspectes relacionats amb el  benestar i que la major part de les prestacions 1295 
i serveis relacionats siguin proveïts per l’acció de la societat civil, entesa en un sentit 1296 
ampli, sempre tenint en compte l’ interès públic. 1297 
 1298 
El paper de l’Estat o administració ha de ser, majoritàriament, el de proporcionar les 1299 
infrastructures necessàries per al funcionament de la societat  i de l’economia, sense 1300 
oblidar la darrera garantia en casos d’exclusió, i portant a terme un paper més actiu 1301 
que reactiu. 1302 
 1303 
En aquest sentit les línies d’acció més significatives que es proposen són: 1304 
 1305 

• Creiem necessària la recuperació de certs valors individuals que tenen una 1306 
influencia positiva en d’altres de socials i col�lectius i que són imprescindibles 1307 
per assolir una autèntica societat del benestar. En aquest sentit considerem 1308 
que la família és una escola de valors i motor de la Societat del Benestar però 1309 
les polítiques al seu favor són la gran assignatura pendent a l’Estat espanyol. 1310 

 1311 
• Considerem que les persones no precisen d’un paternalisme estatal passat de 1312 

moda, sinó del reconeixement de llurs drets humans i de la recuperació de la 1313 
pròpia responsabilitat per fer front a les dificultats i riscs de la vida. Cal 1314 
reconèixer-hi el paper de l’Estat en la protecció dels més necessitats; però 1315 
també de les famílies, les comunitats i el teixit social conegut com el tercer 1316 
sector. Aquesta acció social cal que impliqui al ciutadà, tot fomentant una 1317 
responsabilitat compartida (a través de la participació en la societat civil). 1318 

 1319 
• La família, si s’entén i s’aplica el principi de subsidiarietat, és el motor de la 1320 

nova societat del benestar. És una escola de valors: la solidaritat, l’altruisme, 1321 
el respecte, l’esforç, s’aprenen abans a la família que a l’escola. La família és 1322 
garantia de futur. 1323 

 1324 
• L’Estat del Benestar no es pot convertir en l’estat de la comoditat, ni en l’estat 1325 

de la renúncia de la responsabilitats, ni en la renúncia de l’esforç de la gent. 1326 
 1327 

• Per a la recuperació de valors en el conjunt de la societat cal la participació de 1328 
tothom: de les persones, de les famílies, de les escoles, dels àmbits laborals i 1329 
professionals, dels partits polítics, de les universitats, de les entitats sense 1330 
afany de lucre i els mitjans  de comunicació. 1331 

    1332 
• En un primer nivell, aquesta responsabilitat passa per recuperar el paper 1333 

central de la família i del que anomenem la societat civil. Considerem una 1334 
prioritat apostar per mesures de suport a les famílies, potenciant-ne el model 1335 
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que assoleixi d’una manera més eficient la generació del capital social i, en 1336 
definitiva, ens apropi més al Bé Comú. 1337 

 1338 
• Volem que premiï la cultura de l’esforç, el respecte i la qualitat docent, tot 1339 

recuperant l’autoritat del mestre; i que es garanteixi a tothom el dret a 1340 
l’educació i a la llibertat d’ensenyament; dret que es desenvolupa en dos 1341 
sentits: d’una banda, l’efectiva llibertat d’elecció de centre docent i projecte 1342 
educatiu; i, de l’altra, la de creació i direcció de centre, amb el corol�lari d’un 1343 
finançament equitatiu. 1344 

 1345 
• Creiem que cal apostar per polítiques que tinguin en compte la conciliació 1346 

laboral, personal i familiar. Cal un acord social per a les famílies que impliqui 1347 
una nova cultura del temps i del treball. 1348 

 1349 
• El nostre sector productiu ha de continuar sent competitiu a nivell internacional 1350 

i, sobretot, cal que es potenciï la figura de l’emprenedor. 1351 
 1352 

• Cal propiciar un pacte generacional profitós per a tota la societat.  1353 
 1354 

• El que volem és que l’immigrant esdevingui un compatriota més i això implica 1355 
quelcom més que simple assignació de drets de ciutadania i una política de 1356 
portes obertes. Per això, proposem fer un pla d’acollida que reculli les 1357 
característiques de la nostra societat, que haurà d’incloure coneixements, 1358 
drets i deures generals de la nostra convivència; i la limitació del contingent 1359 
d’immigrants segons les possibilitats reals de cada moment.  1360 

 1361 
• Es considera adequada la col�laboració entre el sector públic i el sector privat 1362 

per a la provisió de béns i de serveis públics ja que, segurament, aquesta es 1363 
farà de forma més eficient a través del sector privat. 1364 

 1365 
• Hi ha determinades activitats en què aquesta col�laboració público-privada 1366 

caldria que se centres en empreses i entitats de l’anomenat tercer sector. Les 1367 
entitats sense afany de lucre, el voluntariat, les empreses d’economia social 1368 
s’han de poder configurar com un element necessari més per tal de fer més 1369 
viable i sostenible el benestar de les persones. 1370 

 1371 
• Creiem necessari incrementar gradualment les quantitats assignades per mitjà 1372 

de l’assignació del percentatge de l’IRPF per a finalitats d’interès social, del 0,7 1373 
al 1%, i el traspàs de la seva gestió a les Comunitats Autònomes competents 1374 
en matèria d’assistència social. 1375 

 1376 
• Cal iniciar una reforma en profunditat de l’Estat del benestar que tendeixi cap a 1377 

la Societat del benestar. Aquest canvi passa per apostar per un model com el 1378 
que hem descrit en parlar del model alemany d’Economia Social de Mercat 1379 
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(ESM) que dóna sentit al lliure mercat, a través de vincular-lo a valors 1380 
superiors d’estabilitat i benestar social. 1381 

 1382 
• Cal promoure, de veritat, l’envelliment actiu, és a dir, d’una banda allargar la 1383 

vida activa laboral de les persones i de l’altra limitar fortament la possibilitat 1384 
d’ús de les jubilacions anticipades. 1385 

 1386 
• Considerem com a polítiques de conjunt iniciar-ne polítiques de suport a la 1387 

família; que en permetin la formació de noves i que estimulin la natalitat i la 1388 
solidaritat amb els seus integrants de més edat i les persones dependents. 1389 

 1390 
• Hem de continuar augmentant el topall d’ingressos de la prestació social de 1391 

caràcter econòmic per a les vídues, així com complementar totes les pensions 1392 
que no arribin a l’Índex de Renda de Suficiència. 1393 

 1394 
• Una política de benestar a llarg termini significa augmentar la despesa en ajut 1395 

a la família passant del 0,5% del PIB actual a la mitjana de la UE-15, vora el 1396 
2% del PIB.  1397 

 1398 
• Des de la perspectiva fiscal, és necessari avançar en la aplicació del sistema 1399 

del splitting en l’IRPF, contemplant la fiscalitat en la seva vessant familiar, en 1400 
comptes de la personal, donat que la realitat són els pressupostos familiars i 1401 
no pas el pressupost personal de cadascú dels seus membres. 1402 

 1403 
• Caldrà augmentar significativament el nombre de places de llars d’infants, 1404 

estudiant la possibilitat de col�laboració pública-privada amb la finalitat de 1405 
garantir que totes les famílies disposaran de plaça quan la necessitin. També 1406 
caldrà garantir places de centres de dia i l’accés a l’assistència a domicili. 1407 

 1408 
• En matèria d’ensenyament, cal un pacte que doni estabilitat normativa, basat 1409 

en els valors de la cultura de l’esforç, el respecte i la qualitat docent, que 1410 
respecti l’autonomia dels centres i recuperi l’autoritat del mestre i que ha de 1411 
permetre el desplegament d’un model català d’educació basat en aquest 1412 
valors. 1413 

 1414 
• Les famílies han de poder sol�licitar l’escola que triïn per als seus fills o filles 1415 

des del dia del seu naixement. L’oferta escolar s’ha d’adaptar a les famílies i 1416 
no a l’inrevés. 1417 

 1418 
• Les pensions de viduïtat s’han de determinar d’acord amb el 70% de la base 1419 

reguladora, en lloc del 52% actual.  1420 
 1421 

• Proposem seguir avançant cap a la determinació de les pensions en base a 1422 
tota la vida laboral treballada i no només en base als sous dels últims anys. 1423 
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S'ha de posar l’accent no pas en la edat de deixar de treballar, sinó en els anys 1424 
cotitzats (cosa que permet un millor finançament) alhora que cal evitar 1425 
l’obligació que deixin totalment la seva vida activa, com una obligació. En tot 1426 
cas aquesta ha de ser una possibilitat, on la decisió no sigui jubilar-se i no 1427 
treballar, sinó jubilar-se per haver cotitzat el temps corresponent i possibilitar 1428 
que pugui treballar, si vol. 1429 


