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INTRODUCCIÓ

S ón ja tres dècades de governs nacionalis-
tes o socialistes, són ja tres dècades de les 
mateixes polítiques. Des del govern i l’opo-

sició, CiU i PSC s’han alternat per oferir als catalans 
les mateixes paraules, i les mateixes decepcions. 
És hora d’un govern diferent, responsable, millor.
Aquestes eleccions són de vital importància si 
vols un govern que lluiti contra la crisi econòmica 
i que torni als ciutadans més poder de decisió. Per 
tal que els ciutadans recuperin la fe en la política, 
necessitem un govern que confi ï en els ciutadans.
El futur és a les teves mans. Utilitza’ns per créixer. 
Utilitza’ns per fer de Catalunya una societat amb 
un potencial sense límits. Catalunya ha de superar 
les barreres que el nacionalisme i el tripartit li han 

imposat.
Els catalans estem patint els governs de les priori-
tats equivocades. El govern tripartit a Catalunya i el 
de Zapatero a Espanya han oblidat que la política 
és treballar per als ciutadans.
Tenim un govern que malbarata subvencions amb els 
seus amics, que incrementa la regulació i la burocrà-
cia i que es mostra inefi cient a l’hora de tractar els 
problemes reals dels catalans. No preferiries un go-
vern que tornés el poder i la llibertat als ciutadans? 
No preferiries un govern transparent? No preferiries 
acabar d’una vegada per totes amb la corrupció? Un 
govern que gastés millor els diners de tots?
Tenim un govern que ofereix una pèssima imat-
ge de Catalunya: la desprestigia i l’enfronta amb 
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la resta d’Espanya. Un govern inestable, que es 
contradiu, que està més preocupat per les seves 
lluites internes que pels ciutadans. No preferiries 
un govern del qual et sentissis orgullós? Un govern 
més preocupat per la sanitat i l’educació que per 
l’última ocurrència dels seus socis?
La taxa d’atur s’ha disparat a Catalunya fins a 
quasi el 18%. L’assistència als menjadors socials 
s’ha multiplicat des que governa Montilla. Mentre 
el conseller Saura mira cap a una altra banda, la 
inseguretat amenaça els nostres carrers. Cada 
vegada ens preocupa més l’incert futur que espe-
ra els nostres fills. No preferiries un govern que 
lluités contra la pobresa creant llocs de treball i 
una economia més forta? Un govern per al qual la 

seguretat fos una prioritat superior a la recapta-
ció? Un govern per al qual la sostenibilitat fos un 
principi i no un eslògan?
A Catalunya fan falta més emprenedors i sobren 
moltes empreses públiques. Ajuda’ns a fomentar 
les inversions i la creació de llocs de treball. Aju-
da’ns a tornar-te el poder.
Només el Partit Popular és garantia de compliment, 
només nosaltres hem fet allò que havíem promès 
quan hem governat. Només el Partit Popular sap 
que el ciutadà és la persona més important en una 
democràcia. Per això hem fet un programa en qual 
tu ets el més important.
Si ho prefereixes, si penses com nosaltres, 
aquest és el teu programa. Aquest és el teu Partit.
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N ecessitem una Catalunya forta i plural. Ca-
talunya necessita obrir un nou cicle polític. 
Necessita estabilitat institucional i canvis 

en les prioritats de la Generalitat. No podem conti-
nuar amb governs que es dediquin més a separar 
Catalunya amb la resta d’Espanya que a crear una 
economia competitiva que acabi amb les actuals 
i desorbitades taxes d’atur. Ha arribat el moment 

d’acabar amb els enfrontaments i les desconfi ances. 
És hora que la classe política catalana s’enfronti a 
les seves responsabilitats i es decideixi a treballar 
per a tots els catalans, perquè el món globalitzat no 
espera. Les oportunitats s’escapen mentre l’actu-
al Govern perd el temps buscant enemics i obrint 
debats innecessaris.
No podem esperar. Hem de recuperar-nos. Hem de 

EL NOSTRE PROJECTE
 PER A CATALUNYA
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créixer. Catalunya ha de tornar a liderar el creixement 
econòmic, social i cultural a Espanya. Per aquest 
motiu, un govern responsable, que ens torni el prestigi 
perdut i la confi ança, és més necessari que mai. I 
aquest govern depèn de tots nosaltres. Tenim els 
recursos i les competències per generar un nou marc 
que faciliti a les empreses i a les famílies catalanes 
tornar a créixer en llibertat.

Els catalans patim un greu crisi econòmica que ha des-
truït centenars de milers de llocs de treball mentre que 
el govern català no ha estat a l’altura de les circumstàn-
cies. La seva negació de la crisi, primer, i la seva mala 
gestió, després, han provocat la destrucció d’una part 
important del nostre teixit industrial i que moltes famí-
lies estiguin en una situació de precarietat econòmica i 
inestabilitat laboral que mai abans no havien patit.



DE LA CRISI AL CREIXEMENT, 
EL CAMÍ DE LA LLIBERTAT
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EMPRESES EN CRISI

LA FALTA DE LIQUIDITAT HA PROVOCAT QUE L’ABSÈNCIA DE CRÈDIT I LIQUIDITAT 

S’HAGI CONVERTIT EN EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LES EMPRESES CATALANES. 

FAMÍLIES EN CRISI

ARRIBAR A FINAL DE MES S’HA CONVERTIT EN TOT 

UN REPTE PER A CENTENARS DE MILERS DE FAMÍLIES. 

L’optimisme cec dels governs de Zapatero i Montilla 
van provocar que la crisi hagi estat més dura i que els 
instruments necessaris per superar-la encara no esti-
guin en marxa. A Catalunya, aquesta falta de previsió 
s’ha traduït en el fet que els instruments fi nancers de 
la Generalitat han estat clarament insufi cients. Les 
empreses no poden aconseguir el crèdit que necessi-
ten, fet que provoca el seu tancament en molts casos 
i deixa milers de treballadors al carrer.
PIMES i autònoms s’han vist especialment debilitats 
en l’actual situació. La realitat és que 270.000 autò-
noms han tancat el negoci i molts d’ells no reben cap 
prestació. Tant els uns com els altres es troben amb 
un panorama desesperançador: els socialistes volen 

seguir apujant els impostos i CiU ha anunciat que no 
pensa baixar-los.
Aquesta situació perjudica tots i cadascun dels cata-
lans, ja que els problemes de les empreses catalanes 
són problemes per a tots els ciutadans: la falta de 
crèdit, les pujades d’impostos, l’excés de regulacions, 
el malbaratament del Govern, les seves carències de 
model econòmic i la inestabilitat de les seves políti-
ques provoquen que es destrueixin llocs de treball, 
que les famílies no arribin a fi nal de mes i que tota 
una generació de joves catalans no tingui l’oportuni-
tat de construir-se un futur millor. Un atur juvenil del 
40% mostra la desesperança de la generació mes 
preparada.

Un de cada cinc catalans està en una situació de 
pobresa o en greu risc d’estar-hi. Si no s’aconse-
gueix tornar a crear treball de qualitat, els catalans 
continuarem tenint greus difi cultats per afrontar la 
tornada al col·legi dels nostres fi lls, per pagar la hi-
poteca, per fer front als pagaments ordinaris d’una 
família o a qualsevol imprevist.
La crisi econòmica ha tingut una incidència espe-
cial en els sectors financers i de la construcció. I 

les famílies ho han notat durament: les execucions 
hipotecàries s’han disparat un 60,6% el 2009. 
Aquest drama es tradueix en què 18.053 famíli-
es catalanes van perdre l’habitatge durant l’any 
passat.
En aquest sentit, la legislatura del segon Tripartit ha 
estat especialment dura per a les famílies catalanes 
que han vist com, en el primer trimestre de l’any, la 
desocupació ja afectava 676.200 catalans.
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L’excés de regulació i les tuteles polítiques no no-
més aixequen murs al creixement, sinó que creen 
frustració i retrocés, ja que asfixien les legítimes 
aspiracions de les empreses i la societat. La soci-
etat civil ha de tornar a ser el motor de Catalunya. 
Ha de tornar a liderar la modernitat d’Espanya.
Els ciutadans tampoc no poden seguir sent trac-
tats com a menors. Apostem per un model polític 
que permeti als ciutadans viure amb més llibertat 
i desenvolupar les seves pròpies potencialitats. 
Volem que les famílies tinguin més capacitat de 
decisió, per escollir lliurement quin tipus d’edu-
cació volen per als seus fills o quin metge els ha 
d’atendre. Un govern que aposti per la llibertat 
també fomentarà a la societat els valors de la 
responsabilitat, l’esforç i l’autoexigència. Sense 
llibertat no hi ha justícia, ni solidaritat, ni igualtat. 
Per aquest motiu, entenem que el respecte per la 
llibertat i els drets individuals ha de ser el principi 
que guiï el nou govern català.
Perquè defensem la llibertat, també defensem la 
pluralitat. Les nostres senyes d’identitat són les de 
Catalunya i les que compartim amb la resta d’Espa-
nya. La naturalitat amb què els catalans conviuen 
amb el català i el castellà també s¡ha de traslladar 
a les institucions polítiques i les administracions 
públiques. Els catalans han de tenir dret a escollir 
la llengua amb la qual relacionar-se amb el seu 

entorn, amb la seva administració, a la seva escola. 
Les llengües són riquesa. No les convertim en ar-
mes de discriminació. L’exigència del català no pot 
ser un llast per atraure estudiants i professionals 
amb talent, ni de la resta d’Espanya, ni de la resta 
del món. De fet, al castellà i al català hi hauríem 
d’afegir l’ús de l’anglès en tots els àmbits de la Ge-
neralitat que puguin atraure empreses, inversions i 
talent estranger.
Una cultura plural i competitiva ens exigeix uns 
continguts de qualitat i una dimensió internacional. 
L’oferta cultural no pot, així, ser dirigida ni estar 
subordinada al poder polític. Així, el Govern ha de 
garantir la llibertat d’expressió i creació, tant en 
català com en castellà, dels intel·lectuals i artistes, 
sense que pateixin cap tipus de discriminació per 
motius lingüístics o polítics. Serà bàsic incentivar 
el patrocini i el mecenatge per atraure el fi nança-
ment privat a les obres culturals, així com introduir 
incentius fi scals al consum cultural particular 
d’associacions i d’empreses.
Tots aquests principis només podran ser aplicats 
amb una nova forma de governar. Totes les admi-
nistracions de Catalunya hauran d’incorporar els 
valors del bon govern que afavoreixi l’interès públic. 
La burocràcia, la lentitud i l’opacitat han de trans-
formar-se en agilitat, efi càcia, efi ciència i qualitat 
dels serveis. Les subvencions han d’estar limitades 

EL NOSTRE MODEL: 
UNA SOCIETAT OBERTA I UNA NOVA MANERA DE GOVERNAR

L’ÈXIT D’UNA SOCIETAT MODERNA ES MESURA PER LA SEVA CAPACITAT D’OBERTURA AL MÓN I LA 

SEVA CAPACITAT D’ADAPTAR-SE ALS CONTINUATS CANVIS. NOMÉS LA LLIBERTAT INDIVIDUAL I UNA 

SOCIETAT CIVIL DINÀMICA PERMETEN SER UNA SOCIETAT COMPETITIVA EN EL MÓN ACTUAL.  
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a aquelles activitats que realment ho necessitin i 
no s’han d’utilitzar mai per crear dependència o per 
frenar el creixement de sectors privats. Així doncs, 
hi haurà d’haver una avaluació clara del benefi ci i 
dels resultats de l’ús dels recursos públics.
Governar amb polítiques reals, ambicioses i 
eficaces ens permetrà sortir enfortits de la crisi i 
situar Catalunya en el lideratge d’Espanya, del sud 
d’Europa i del Mediterrani, generant les màximes 
oportunitats perquè els catalans puguin millorar 
la seva qualitat de vida. Aquesta nova manera 
de governar a Catalunya ens permetrà tornar el 
prestigi i la confiança a les institucions polítiques 
i garantir el respecte pel marc de convivència 
establert a la Constitució i l’Estatut.
I aquesta nova manera de governar també fomen-
tarà que Catalunya recuperi els seus valors de 
referència. La societat catalana s’ha fonamentat 
tradicionalment en els valors de l’esforç, la res-
ponsabilitat i la competitivitat. Lamentablement, 
l’ètica que ens caracteritzava s’ha anat erosionant 
durant els últims anys. El sentit de la responsa-
bilitat individual ha degenerat en la mesura en 
què ho han fet el reconeixement de l’esforç, de 
la capacitat, de l’autoexigència, del respecte als 
altres, de l’honestedat i de la solidaritat. Enfortir 
una societat oberta, plural i respectuosa és una 
responsabilitat de tots.
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Els emprenedors han estat la base de la nostra 
economia i han de tornar a ser el futur de Cata-
lunya. És imprescindible donar-los el màxim de 
suport des del Govern perquè puguin potenciar la 
productivitat, innovar i competir en aquest món 
globalitzat.
Així, el Partit Popular pretén fomentar un entorn 
favorable per a la creació d’empreses: un marc 
legal i fi scal propici. Menys regulacions i més 
efi caces. Menys impostos i més incentius. Hem de 
desenvolupar els instruments fi nancers necessaris, 
així com unes infraestructures que ens permetin 
connectar-nos amb els principals centres econò-
mics del món.

Un entorn així només necessitarà una clau més 
per crear treball: la recuperació de la cultura 
emprenedora. Educació i formació són elements 
vitals per a la recuperació econòmica i per desen-
volupar un creixement sostenible. Hem de basar 
la nostra economia en la innovació, el talent i la 
investigació científica amb resultats productius si 
volem ser competitius. Només el coneixement pot 

ENTORN EMPRENEDOR: 
MÉS FORMACIÓ, MÉS PRODUCTIVITAT

L’IMPACTE DE LA CRISI ECONÒMICA ÉS MAJOR A CAUSA DE LA BAIXA PRODUCTIVITAT, QUE ENS 

RESTA COMPETITIVITAT. NOMÉS SORTIREM DE LA CRISI AMB MÉS PRODUCTIVITAT, ÉS A DIR, AMB 

MÉS FORMACIÓ I MÉS ADEQUADA, AMB UNA APOSTA CLARA PER UN MODEL D’ALT VALOR AFEGIT 

QUE INVERTEIXI EN I+D+I AMB MÉS INTERNACIONALITZACIÓ DE LA NOSTRA ECONOMIA.

Tinc idees, estic preparada per em-
prendre. Per què no trobo a ningú 
que em doni suport?
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garantir el futur de la nostra economia, ja que el 
desenvolupament de noves tecnologies, la diversi-
fi cació de les àrees de negoci i l’obertura de nous 
mercats exteriors poden estar en perill si no ens 
enfrontem a la crisi amb un canvi estratègic profund.
No són paraules el que fa falta, són polítiques 
responsables i valentes. Una aposta per una millor 
educació exigeix una política que prioritzi l’esforç, 
l’excel·lència i la llibertat. No ens podem permetre 
un govern que exigeixi a les escoles que igualin 
en la mediocritat. Per aquest motiu, és necessari 
que els professors tinguin la suficient autoritat per 
educar en les millors condicions i que es fomenti 
una cultura de l’esforç que premiï l’excel·lència. 
De la mateixa manera, hem d’oferir als nostres 
fills les màximes oportunitats amb una educa-
ció trilingüe i que faciliti l’obertura de les seves 
ments al món. Els nostres fills han de tenir les 
màximes oportunitats sense veure’s limitats per 
una educació que distorsioni la realitat en què 
vivim. El coneixement de la història, la literatura i 

la geografia catalana, espanyola i internacional és 
fonamental en aquest sentit.
La formació, per la seva banda, va molt lligada al 
mercat de treball. Hem de garantir una major fle-
xibilitat laboral que millori la relació entre treball 
i formació al llarg de tota la vida, ja que si és més 
adequada a les realitats econòmiques tornarem a 
la sendera de la recuperació de la productivitat.
Tot i així, tota flexibilització també ha d’anar 
acompanyada d’una major seguretat. El concepte 
que proposem en aquest programa és el de fle-
xiseguretat. Una major seguretat implica que els 
treballadors estaran més incentivats per invertir 
en formació, ja que veuen com els seus esforços 
del present es veuran efectivament recompensats. 
La crisi ha provocat que sigui molt difícil trobar 
feina en sectors amb poc valor afegit, amb la qual 
cosa és necessari que els treballadors es formin 
per canviar d’activitat i aconseguir millors feines. 
És, doncs, necessària una política activa de for-
mació i de retenció del talent ja creat. 
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La baixada d’impostos ha d’anar acompanyada 
també de mesures serioses que redueixin les des-
peses de l’Administració. Una economia dinàmica 
necessita un govern que gasti menys i funcioni 
millor i una administració més àgil i ràpida. Per 
aquest motiu, proposem una retallada de l’estruc-
tura política i de la despesa pública mitjançant una 
reducció de conselleries i alts càrrecs. Volem unes 
administracions que entrin en una era postburo-
cràtica, amb menys regulacions i sense compe-
tències duplicades. Hem d’implantar un model 
d’administració reduïda, ràpida i transparent, que 
tingui com a valors l’agilitat, l’efi càcia i l’efi ciència 
en la prestació de serveis públics de qualitat, en 
la resolució de problemes dels ciutadans i en la 
gestió dels recursos. 

No pot ser que diverses administracions regulin 
sobre la mateixa matèria en un mateix territori, 
ni pot ser que per crear una empresa un català 
trigui 47 dies i hagi d’acudir a 10 finestretes. 
Racionalitzar la despesa de les administracions 
públiques catalanes ens permetrà reduir la des-
pesa i augmentar la qualitat, al mateix temps que 
facilitarà la vida a les empreses i a les famílies, 
que s’enfrontaran a menys tràmits burocràtics i 
més barats.

UNA ALTRA MANERA DE FER POLÍTICA: 
IMPOSTOS I MÉS LLIBERTAT

EL PARTIT POPULAR ÉS L’ÚNIC QUE PER EXPERIÈNCIA I CREDIBILITAT ASSEGURA ALS CATALANS 

QUE PODRÀ BAIXAR ELS IMPOSTOS A LES FAMÍLIES I A LES EMPRESES. PER AQUEST MOTIU, EN ELS 

NOSTRES PLANS DE GOVERN APOSTEM PER BAIXAR ELS IMPOSTOS A LES FAMÍLIES CATALANES 

I PROMOURE LA REDUCCIÓ DE L’IVA, ENTRE D’ALTRES QUE ANUNCIEM EN AQUEST PROGRAMA. 

LA POLÍTICA FISCAL HA DE SEGUIR UN MODEL RACIONAL QUE INCENTIVI UNA ECONOMIA DE 

CREIXEMENT I SOSTENIBILITAT.

Per què tinc la sensació d’estar pagant 
impostos de primera i d’estar rebent ser-
veis públics de tercera?
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Totes aquestes mesures ajudaran a fomentar 
una cultura emprenedora i també una cultura de 
la llibertat. Creiem que l’Administració ha envaït 
massa espais de la societat. Els serveis públics no 
només haurien de ser més eficients, sinó que tam-
bé haurien d’arribar a tothom amb una garantia 
de qualitat independentment de la seva titularitat. 
Així, l’Administració ha de centrar-se a assegurar 
la qualitat, l’equitat i la llibertat dels catalans per 
escollir l’opció que considerin millor, incorporant 
el sector privat en la prestació de serveis de millor 
nivell i menor cost. La nova forma de governar Ca-
talunya que proposem permetrà una societat amb 
més iniciativa i capacitat de decisió en els seus 
àmbits personals, familiars i professionals.
Per aquest motiu, volem una transformació en els 
serveis públics amb una major implicació dels 
emprenedors socials i del tercer sector. Per tant, 

oferim als catalans una major llibertat a l’hora 
d’escollir, un major control sobre les seves pròpies 
vides. L’Administració ha de facilitar la vida a les 
famílies i les iniciatives als emprenedors. Volem 
una Administració facilitadora, no limitadora.
Així es completarà el nostre model de llibertat, el 
model que el Partit Popular proposa i que es fona-
menta en una major qualitat de vida dels catalans 
derivada d’un major poder adquisitiu (més treball 
i menys impostos) i un major poder de decisió 
(menys regulacions i més oportunitats); però 
també en una protecció i defensa de les llibertats 
més elementals: la llibertat dels pares per escollir 
l’educació i la llengua dels seus fills, la llibertat 
per escollir la llengua amb la qual es vol desenvo-
lupar un negoci o algú es vol dirigir a l’administra-
ció, la llibertat per expressar-se lliurement sense 
que aquest fet suposi una limitació.
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QUALITAT DE VIDA: 
MENYS DELINQÜÈNCIA I MÉS BENESTAR

LA QUALITAT DE VIDA DELS CATALANS I LES SEVES FAMÍLIES DEPÈN DE LA SEVA LLIBERTAT I DE 

LA SEVA SEGURETAT. VOLEM QUE LA SOCIETAT CATALANA SIGUI UNA SOCIETAT FAMILIARMENT 

RESPONSABLE. PER AQUEST MOTIU, LES FAMÍLIES SÓN LA NOSTRA PRIORITAT I, COM HEM 

ASSENYALAT, APOSTEM PER BAIXAR-LOS ELS IMPOSTOS, PER FOMENTAR UN ENTORN ECONÒMIC 

QUE CREÏ LLOCS DE TREBALL I PER FER UNA ADMINISTRACIÓ QUE ESTIGUI AL SEU SERVEI. I, TAMBÉ 

PER AQUEST MOTIU, VOLEM UNS SERVEIS PÚBLICS ADEQUATS A LES NECESSITATS DE LES FAMÍLIES, 

QUE ELS DONIN LA MAJOR LLIBERTAT POSSIBLE, I UNA SEGURETAT MÀXIMA PER A LES PERSONES I 

LES SEVES PROPIETATS.

En totes les polítiques de la Generalitat s’ha d’in-
corporar la perspectiva de la família. Així doncs, és 
necessari implantar una política integral de família 
de caràcter universal. No només hem de reconèi-
xer i impulsar els drets de les famílies, sinó que 
també hem de proporcionar-los carteres de serveis 
adaptades a les seves necessitats i ajudes com-
plementàries a aquelles famílies que tinguin altres 
persones al seu càrrec. En aquesta línia, s’ha de 
crear un talonari de serveis socials per facilitar 
l’elecció entre tots els serveis.

El nostre objectiu és que Catalunya convergeixi amb 
Europa en polítiques familiars. Per aquest motiu, és 
necessari que des de tots els àmbits es faciliti la 
conciliació de la vida familiar i laboral. Una societat 
familiarment responsable és aquella que permet 
als pares estar més temps amb els seus fi lls. De la 
mateixa manera, els serveis socials han d’oferir més 
oportunitats a les persones més vulnerables amb 
una atenció digna, sufi cient i sostenible.
Volem donar suport a la classe mitjana catalana, que 
paga el doble per tot i no rep els serveis que mereix. 
Per aquest motiu, i més en aquesta època de forta 
crisi econòmica, els serveis socials s’han d’estendre 
també a les persones amb rendes mitjanes. S’han de 
modifi car els criteris d’accés per tal que les circum-
stàncies personals i familiars tinguin més pes en el 
conjunt de barems i, així, evitar injustícies. Hem de 
frenar la destrucció de la classe mitjana que s’està 
produint amb l’actual crisi. També hem d’aplicar 
d’una vegada la Llei de dependència amb efi càcia: 
les persones que ho necessiten i les seves famílies 
han de ser ateses a temps.
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Tampoc hi haurà llibertat ni benestar si no s’asse-
gura un dels principals eixos del nostre programa: 
la seguretat. La seguretat dels catalans i dels seus 
béns requereix una política de tolerància zero amb la 
delinqüència. Una Administració ferma i efi caç i una 
policia amb prestigi. Són molts els fronts des d’on 
podem atacar la inseguretat, des de la prevenció del 
delicte fi ns a la persecució del delinqüent. S’ha de 
frenar la inseguretat des del primer moment, des de 
l’incivisme fi ns als petits delictes. No podem seguir 
sent permissius amb la reincidència.
Per aquest motiu, l’augment de la presència poli-
cial és essencial perquè els nostres carrers siguin 
més segurs. La Generalitat ha de canviar les seves 
prioritats: ara està més preocupada per atendre 
bé els delinqüents. Nosaltres volem que s’atengui 
millor les víctimes. També és necessari, per a una 
major seguretat, dotar la Justícia amb més recursos 
humans i materials perquè pugui actuar amb més 
celeritat i efi càcia.
La immigració tampoc no serà un límit per al 

benestar i seguretat dels catalans. Hem d’apostar 
per una immigració legal i ordenada que respecti 
les normes de convivència i els nostres costums. 
Integrar els immigrants en el nostre sistema de 
valors, exigint responsabilitat en el compliment 
dels seus deures, facilitarà que la societat no es 
fragmenti per motius ètnics, culturals o religiosos. 
Mantenint el dret de totes les persones als serveis 
socials bàsics, hem d’establir com a requisit per 
accedir a determinats ajuts socials la residència 
de llarga duració.
En definitiva, són molts els àmbits als quals ens 
hem d’enfrontar alhora: una reforma fiscal, una 
reforma en l’educació, una reforma laboral que 
aporti major flexibilitat i major seguretat i una 
reforma de l’administració, entre d’altres; però 
només un govern amb les prioritats clares, amb 
propostes serioses i caracteritzat per la respon-
sabilitat podrà portar a terme les reformes que 
els catalans necessiten. Aquest és el programa 
d’aquest govern.



RECUPERAR 
LA NOSTRA ECONOMIA
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CONVERTIR LA CRISI EN UNA OPORTUNITAT

CATALUNYA ES TROBA IMMERSA EN UNA CRISI DE GRAN PROFUNDITAT. EL PIB 

HA EXPERIMENTAT UNA CAIGUDA IMPORTANT, MÉS INTENSA QUE LA QUE S’HA 

PRODUÏT EN EL CONJUNT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA. 

A diferència del que ha succeït a l’economia de 
la zona euro, el retrocés de la demanda interna 
ha estat la causa principal, produït sobretot per la 
disminució de la inversió i del consum de les llars.
A més, han caigut els pilars sobre els quals se sus-
tentava la generació de riquesa i treball, el teixit 
productiu es destrueix i la confi ança dels empre-
saris i les famílies en el futur disminueix, fet que 
frena les iniciatives i la presa de decisions.

A Catalunya només sortirem realment d’aquesta 
etapa de recessió si som capaços de recuperar 
la competitivitat de la nostra economia. El primer 
que s’ha de fer és ajudar les empreses a accedir 
al finançament, mantenir els llocs de treball i ser 
més competitius, en especial aquelles empreses 
amb la capacitat de fabricar i exportar productes.
És necessari portar a terme reformes estructurals 
orientades a la millora de la productivitat, canviar 
el patró de creixement de la nostra economia, fa-
cilitar els canvis en els factors que condicionen la 
nostra competitivitat com ara la innovació, les in-
fraestructures, la internacionalització de la nostra 
economia o la qualitat del treball per possibilitar 
un creixement estable capaç de crear ocupació.
És prioritari facilitar l’accés al crèdit, que és el 
principal problema que estan patint les empreses 
catalanes, especialment les PIMES. S’ha d’actuar 
directament per atenuar la insuficiència del crèdit 
a través de noves línies que puguin aportar liqui-
ditat i facilitar la capitalització empresarial, amb 
instruments de finançament i de capital, a través 
de la col·laboració público-privada.
El model econòmic s’ha de basar en el talent, 
la innovació, la productivitat, en la celeritat en 
incorporar als productes els avenços científics i 

tècnics, així com també ha d’impulsar el desenvo-
lupament de sectors emergents o generadors de 
treball, com els vinculats als serveis intensius en 
coneixement, la biomedicina i la biotecnologia, i 
els d’atenció a les persones, com la dependència.
És necessari també reduir els impostos a les famí-
lies i a les empreses com a pas clau per potenciar 
l’economia catalana, ja que repercuteix sobre 
l’activitat econòmica, i per dinamitzar l’economia i 
incrementar la confiança dels agents econòmics.
A més, cal practicar una política d’austeritat redu-
int les despeses innecessàries i l’estructura de la 
Generalitat i gestionant millor el pressupost.

Com a petita empresària vull crear ocupa-
ció, però el govern només pensa en posar 
traves burocràtiques i més impostos.
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10 REFORMES NECESSÀRIES PER A LA NOSTRA ECONOMIA

TENIM UN FULL DE RUTA PER A L’ECONOMIA I LA SOCIETAT CATALANES PER ALS PRÒXIMS QUATRE 

ANYS. I EL COMPLIREM. DEU REFORMES QUE NECESSITA CATALUNYA PER TORNAR A SER LÍDER A 

ESPANYA I SITUAR-SE COM LA GRAN ÀREA D’INFLUÈNCIA EN EL SUD D’EUROPA I PER TORNAR A 

CRÉIXER CREANT TREBALL, GENERANT LES MÀXIMES OPORTUNITATS I MILLORANT LA QUALITAT DE 

VIDA DELS CATALANS.

Promourem un 
entorn favorable 
per a la competiti-
vitat de les em-
preses. Disposar 
d’un marc legal i 
fi scal propici per a 
l’activitat emprene-
dora, amb el mínim 
de regulació i de 
traves necessàries, 
crear infraestruc-
tures i eines de 
suport, desenvolu-
par instruments de 
fi nançament ade-
quats als empre-
nedors i crear una 
bona base cultural 
i formativa per a 
la generació de 
nous emprenedors. 
Acabarem amb 
l’intervencionisme 
de la Generalitat 
en l’economia i 
implicarem més la 
societat civil amb 
un nou model de 
relació público-
privat.

Implantarem una 
administració 
pública reduïda, rà-
pida i transparent, 
que faciliti l’acti-
vitat econòmica i 
s’ajusti als temps 
i necessitats dels 
emprenedors. Ini-
ciarem un procés 
de desregulació 
i simplifi cació de 
la normativa de la 
Generalitat.

Apostarem pels mi-
llors professionals 
de Catalunya, de 
la resta d’Espanya 
i internacionals, 
suprimint obstacles 
que frenen la seva 
decisió de venir a 
Catalunya, com ara 
la imposició del 
català.

Facilitarem l’accés 
al fi nançament 
de les empreses, 
els autònoms i 
els professionals. 
Promourem la 
reducció de des-
peses derivades 
de la morositat i de 
l’aplaçament del 
deute tributari.Ha-
remos de la nueva 
industria la clave 
para la recupera-
ción económica, 
favoreciendo una 
industria potente 
y prestigiada, más 
productiva e inter-
nacionalizada. 

Farem de la nova 
indústria la clau per 
a la recuperació 
econòmica, afavo-
rint una indústria 
potent i amb presti-
gi, més productiva i 
internacionalitzada. 
Crearem la base 
per a la implantació 
de noves indús-
tries d’alt valor 
afegit, facilitant 
la inversió en 
I+D+i i la connexió 
entre universitats 
i empreses per 
aplicar el coneixe-
ment en la millora 
dels productes i 
per incrementar la 
productivitat i la 
competitivitat.

1 2 3 4 5
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Impulsarem una 
educació i una 
formació de 
qualitat i trilingüe 
basada en l’es-
forç, l’excel·lència 
i la llibertat, que 
ofereixi als nostres 
fi lls les màximes 
oportunitats en 
una societat global 
com l’actual per 
formar els millors 
professionals de 
la societat del 
coneixement, 
amb universitat 
excel·lents, líders 
a Europa i una 
Formació Professi-
onal adaptada a la 
realitat del sistema 
productiu.

Portarem a terme 
una gran reforma 
fi scal de Catalunya 
que baixi els im-
postos a les famí-
lies, als autònoms 
i a les empreses, 
per incrementar 
l’activitat eco-
nòmica, ser més 
competitius, crear 
llocs de treball, 
facilitant que els 
diners estiguin a 
les butxaques de 
les famílies i no 
pas del govern.

Combatrem el 
dèfi cit públic, reta-
llant les despeses 
públiques inneces-
sàries i gestionant 
amb efi càcia i rigor 
econòmic. Redui-
rem l’administració 
de la Generalitat 
en un terç i, així, 
dedicarem gran 
part del pressu-
post a resoldre els 
problemes dels 
ciutadans. 

Dirigirem una polí-
tica d’infraestruc-
tures que tingui 
com a objectius el 
creixement eco-
nòmic i l’equilibri 
territorial per estar 
hipercomunicats 
internament i 
externa amb in-
fraestructures vi-
àries, ferroviàries, 
marítimes i aèries 
i amb una xarxa 
telemàtica potent 
que ens perme-
ti ser el centre 
logístic i innovador 
del sud d’Europa 
i del Mediterrani. 
Garantirem un 
subministrament 
energètic sufi cient 
que redueixi els 
costos de consum 
a les famílies i a 
les empreses i la 
nostra dependèn-
cia exterior.

Promourem una 
autèntica reforma 
laboral que creï 
treball i que acabi 
amb un mercat de 
treball que expulsa 
milions de treballa-
dors cada cop que 
hi ha crisi econò-
mica i que perju-
dica especialment 
als millor formats, 
com als joves i a 
les dones.

6 7 8 9 10
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 CATALUNYA EMPRENEDORA

CATALUNYA ÉS UNA COMUNITAT DINÀMICA QUE COMPTA AMB UN TEIXIT EMPRESARIAL MOLT 

DIVERSIFICAT DE PETITES I MITJANES EMPRESES I DE TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE 

CONTRIBUEIXEN, AMB EL SEU TREBALL I AMB L’ASSUMPCIÓ DE RISCOS, A LA CREACIÓ DE TREBALL I 

A LA BONA MARXA DE LA NOSTRA ECONOMIA.

Els emprenedors són la base econòmica de Ca-
talunya, tenen potencial per empènyer, innovar 
i influir positivament en la nostra economia. 
Generen llocs de treball, transformen idees en 
productes i atrauen talent i transmeten valors.
Cal promoure un entorn favorable per a la crea-
ció d’empreses. Disposar d’un marc legal i fiscal 
propici per a l’activitat emprenedora, amb el mí-
nim de traves necessàries, crear infraestructu-
res i eines de suport, desenvolupar instruments 
de finançament adequats als emprenedors i 
crear una bona base cultural i formativa per a la 
generació de nova emprenedoria.
Catalunya té la tradició i el potencial per con-
vertir-se en una de les comunitats globals per 
als emprenedors sempre que sigui capaç de 
promoure una actitud emprenedora i facilitar 
la seva activitat sense ingerències, suprimint 
els obstacles a la mobilitat geogràfica i fent a 
Catalunya atractiva per a la formació, retenció i 
atracció de talent.

Més liquiditat: reanimar l’economia

Actuarem efi caçment per atenuar la insufi cièn-
cia del crèdit a través de noves línies que puguin 
aportar liquiditat. S’ha de facilitar la capitalització 
empresarial, amb instruments de fi nançament i 
capital, a través de la col·laboració público-privada, 
i millorarem la liquiditat de les empreses amb la re-
ducció dels terminis de cobrament de les empreses 
creditores de les administracions, ampliant a curt 
termini les fórmules de confi rming i reduint pro-
gressivament a 30 dies els terminis de cobrament.
El nostre pla per reanimar l’economia i introduir 
liquiditat es basarà en els següents punts:

Liderarem un gran acord amb les caixes d’estalvi • 
catalanes per trobar noves fórmules que millorin 
la liquiditat i el crèdit a les empreses, autònoms i 
professionals.
Crearem, a través de l’ICF, i d’acord amb les • 
entitats fi nanceres, un fons de cobertura del risc 
derivat del fi nançament ordinari (actiu circulant) 
de les PIMES, per garantir la seva liquiditat i evitar 
insolvències, i en el pitjor dels casos, el tancament 
de l’empresa.
Crearem, a través de l’ICF, avals públics per • 
fi nançar la inversió i el funcionament de projectes 
viables de microempreses i PIMES.
Promourem conjuntament amb l’Estat avalar, a • 
través de l’ICO i de l’ICF, fi ns al 75% dels crèdits a 
PIMES de fi ns a 1,5 milions d’euros.



29SOLUCIONS PER A LA CRISI

PROGRAM
A ELECTORAL 2010

Obrirem una línia de crèdit de l’ICF per fi nançar • 
una part del cost que suporten les empreses 
catalanes en processos d’innovació tecnològica 
i en l’accés al mercat internacional impulsant 
un sistema de fi nançament mitjançant préstecs, 
avals i suport al capital-risc.
Pactarem un Pla de Finançament per a les PIMES • 
i microempreses amb un sistema fi nancer àgil i 
operatiu facilitant línies de descompte dels efec-
tes comercials.
Reduirem a un màxim de 40 dies hàbils a l’any • 
2011 i de 30 a partir de 2012 el termini de paga-
ment de la Generalitat i les empreses públiques 
als seus proveïdors, amb l’objectiu d’ajudar les 
PIMES  i els autònoms a millorar la seva liquiditat.
Facilitarem els processos de reclamació d’impa-• 
gaments de l’administració pública.

A més, promourem davant de l’Estat:
El compliment estricte dels pagaments fi xats per • 
llei i la instauració de processos més àgils per a la 
reclamació de deutes impagats de l’administració 
pública.
Reduir els terminis de cobrament de les empreses • 
creditores de les administracions.
La rebaixa dels tipus d’interès de demora en línia • 
amb la reducció del tipus d’interès ofi cial
L’agilització i simplifi cació de la devolució mensu-• 
al de l’IVA.
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Menys impostos  per a més empreses

Cal rebaixar els impostos a les empreses i PIMES 
per tal que afrontin la seva falta de liquiditat, generin 
més activitat econòmica i puguin, així, crear més 
riquesa i llocs de treball. I ho farem impulsant un 
sistema fi scal més just, senzill i efi caç.
Per tot això:

Reduirem l’Impost sobre Transmissions Patrimoni-• 
als i Actes Jurídics Documentals per a les PIMES.
Introduirem deduccions a la quota de l’IRPF per • 
afavorir l’autoocupació.
Reduirem la complexitat del sistema fi scal que • 
afecta les empreses simplifi cant al màxim la 
gestió dels impostos que siguin competència de la 
Generalitat.

I instarem el govern central a:
Reduir el tipus general de l’Impost sobre Socie-• 
tats, especialment a les PIMES, i a la revisió dels 
límits en la quota per inversió en I+D+i
Modifi car el règim del pagament de l’IVA perquè • 
els autònoms i les PIMES no paguin l’IVA per les 
factures que no hagin estat cobrades.
Afavorir el fraccionament del pagament dels tributs • 
a autònoms i PIMES durant la crisi econòmica.
Tornar a situar l’IVA general al 16 % i el reduït al 7 %.• 
Aplicar un tipus súper reduït d’IVA (4%) al sector • 
turístic.
Aplicar un tipus d’IVA reduït a determinats serveis • 
intensos de mà d’obra.
Suprimir el recàrrec de l’Impost sobre les vendes • 
minoristes de determinats hidrocarburs.
Possibilitarem la capitalització del 100% de la • 
prestació d’atur per aquells aturats que iniciïn una 
activitat autònoma.
Bonifi carem amb el 50% en les quotes a la Se-• 
guretat Social els autònoms que contractin el seu 
primer treballador.

Menys burocràcia i regulacions, 
les imprescindibles

Hem de reduir l’excessiva regulació administrativa i 
les traves que incrementen els costos econòmics de 
les empreses i perjudiquen la seva competitivitat, ja 
que les situen en una posició desfavorable respecte 
a d’altres països amb regulacions més senzilles i 
menys costoses.
Vivim un continuat procés d’integració econòmica 
a la Unió Europea, però paradoxalment les diferents 
administracions de tots els nivells no deixen de 
sumar i sumar regulacions i procediments admi-
nistratius que compliquen encara més la vida als 
ciutadans i empreses. En nombroses ocasions les 
polítiques dels diferents ens públics promouen 
regulacions que difi culten la unitat de mercat d’una 
manera innecessària.
Per això:

Simplifi carem al màxim tots els processos admi-• 
nistratius tant per crear una empresa com per a la 
gestió del dia a dia de l’activitat empresarial. Per 
això farem efectiva la fi nestreta única empresarial 
que unifi qui tots els procediments administratius 
per als emprenedors
Desenvoluparem les potencialitats de l’adminis-• 
tració electrònica aplicades a les empreses.
Retallarem la burocratització a què es veuen sot-• 
meses les empreses a Catalunya un 30%
Impulsarem el principi de creixement zero regu-• 
latori: no hi haurà més regulacions si abans no 
s’elimina, almenys, la mateixa quantitat que es vol 
afegir.
Iniciarem un procés de desregularització de la • 
normativa autonòmica que afecta les empreses 
per eliminar duplicitats i normes innecessàries.
Ens comprometem a no imposar cap norma ni • 
regularització nova sense analitzar amb seguretat 
el seu impacte econòmic en les empreses, els 
seus costos i benefi cis.
Fomentarem el règim de comunicació per sobre • 
del règim d’autorització.
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Tornar a fer de Catalunya 
una societat d’emprenedors

Només podem recuperar la nostra tradició emprene-
dora si tornem a fer de Catalunya una terra atractiva 
per al talent i podem formar, retenir i atraure pro-
fessionals altament qualifi cats en tots els nivells de 
responsabilitat econòmica, docent, social o política 
i promovem i facilitem l’actitud emprenedora i 
l’activitat dels emprenedors sense ingerències ni 
intromissions.
Així doncs, hem de posar les coses més fàcils als 
empresaris i a tots aquells que vulguin arriscar els 
seus diners, amb les seves idees, per crear més tre-
ball, més productes, més serveis i, en defi nitiva, més 
riquesa per a una societat que ho necessita. A més, 
volem fer de Catalunya una terra d’emprenedors, i 
per aconseguir-ho hem de començar des de joves 
promovent una actitud emprenedora que redueixi la 
por al risc i als canvis.

Promourem l’actitud emprenedora començant • 
per un major reconeixement públic i continuat 
amb polítiques que incentivin la creació i premiïn 
l’esforç dels emprenedors. 
Introduirem al currículum educatiu d’educació se-• 
cundària i el batxillerat la formació emprenedora.
Donarem suport als emprenedors i afavorirem • 
les activitats empresarials, amb noves línies 
d’assessorament tècnic i ajuda econòmica a les 
persones que decideixin posar en marxa el seu 
propi projecte empresarial, mitjançant bonifi caci-
ons en les quotes de la seguretat social i línies de 
microcrèdits per als emprenedors sense trajectò-
ria empresarial i creditícia.
Suprimirem els obstacles a la mobilitat geogràfi ca • 
d’emprenedors, treballadors i professionals per 
imposició del català, com a requisit o mèrit pre-
ferent per accedir a treballs en administracions, 
empreses o organismes públics.
Impulsarem programes d’iniciativa empresarial i • 
autoocupació per a professionals aturats.
Oferirem un assessorament continuat als nous • 
empresaris sobre constitució i posada en marxa 
de la seva empresa.

Un marc més favorable per als 
nostres treballadors autònoms

Els treballadors autònoms són el motor econòmic del 
país. Més de 600.000 homes i dones que s’han conver-
tit en la peça clau de la nostra estructura econòmica ho 
han fet amb situacions de clar desavantatge respecte 
a d’altres actors econòmics: amb una menor protecció 
social i menys facilitats per portar a terme les seves 
activitats econòmiques.
Per això posarem en marxa una política favorable als 
treballadors autònoms que els ajudi a iniciar la seva 
activitat, a mantenir-la, a reconvertir-se i a rebre una 
prestació en cas de cessament d’activitat. Volem un 
marc millor per als nostres autònoms. Per això:

Crearem una Finestreta contra la Crisi dirigida • 
especialment als treballadors autònoms amb 
difi cultats per oferir-los un ampli assessorament, 
facilitar-los els canals més adequats per a la seva 
solució i oferir-los un servei d’estudi de nous 
mercats o noves activitats que puguin ajudar-los a 
mantenir la seva empresa.
Aprovarem una Llei del Treball Autònom que • 
inclourà una major protecció per als treballadors 
autònoms i que crearà un marc estable per als 
autònoms catalans, amb l’establiment de les 
ajudes per a l’inici de l’activitat i la millora del 
fi nançament.
Establirem noves bonifi cacions en la quota de la • 
Seguretat Social durant dos anys per a totes les 
persones que es donin d’alta per primer cop al 
Règim Especial de Treballadors Autònoms i per als 
autònoms que contractin el primer treballador.
Garantirem que els autònoms no vegin incre-• 
mentats els seus costos de producció en els seus 
àmbits principals: tributari, administratiu i sòl 
industrial.
Demanarem al Govern de l’Estat l’ajustament del • 
règim de mòduls dels autònoms a la caiguda de 
l’activitat de l’economia, permetent transitòria-
ment que els autònoms que tributen a través de 
mòduls puguin fer-ho per estimació directa si així 
ho desitgen.
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Una economia internacionalitzada

L’exportació és fonamental per disminuir el dèfi cit 
exterior i generar ocupació estable, especialment 
la de productes manufacturats de valor. Cal in-
crementar les polítiques de suport, especialment 
les de fi nançament, actuant en una doble vessant: 
garantir la disponibilitat dels recursos associats a la 
fabricació del producte i, per altra banda, disminuir 
les seves despeses fi nanceres, minimitzant els 
diferencials de tipus d’interès que s’apliquin, les 
comissions bancàries i les assegurances de canvi 
requerides. Un fi nançament preferencial que priorit-
zarà les organitzacions que disposin de productes 
exportables, assumint riscos per maximitzar el 
número d’empreses exportadores.
Per donar suport a la internacionalització de les 
empreses catalanes:

Elaborarem un Pla de suport a la internacionalit-• 
zació de les PIMES que inclogui, entre d’altres, 
l’impuls a la cooperació entre empreses, siste-
mes d’informació de mercat i empreses potenci-
als i àrees d’aterratge a l’exterior.
Potenciarem l’exportació de productes d’alt valor • 
afegit incentivant la innovació en els processos i 
els productes de les empreses.
Donarem suport fi nancer als projectes d’implan-• 
tació productiva a l’exterior, amb la condició que 
mantinguin les estructures d’alt valor afegit aquí, 
com el disseny, la logística, la tecnologia o la seu 
central.
Doblarem el pressupost d’ACC1Ó per enfortir i fi -• 
nançar les empreses catalanes a l’estranger, per 
ajudar a obrir i consolidar mercats d’estrangers.

Apostarem per la internacionalització de les • 
empreses catalanes a les regions més competiti-
ves com la Xina, l’Índia, el sud-est asiàtic, Brasil 
i Rússia.
Augmentarem el pressupost destinat a donar • 
suport als projectes d’internacionalització d’em-
preses per augmentar la base exportadora.

Per altra banda, cal atraure els emprenedors estran-
gers a Catalunya i suprimir els obstacles a la mobilitat 
geogràfi ca per incorporar aquests emprenedors i 
executius d’alt nivell oferint-los facilitats d’integració 
a ells i a les seves famílies. Per això és necessari 
internacionalitzar Catalunya potenciant el trilingüisme 
a l’administració en lloc d’anar cap a un monolin-
güisme que només posa barreres entre Catalunya i 
Espanya i amb la resta del món. No és estrany, doncs, 
que els emprenedors es queixin de la falta d’incentius 
fi scals per al capital que decideix invertir a Catalunya, 
de la difi cultat d’accedir a la informació que neces-
siten, que en la majoria dels casos es troba només 
en català, i de la falta de col·legis internacionals de 
prestigi amb una educació trilingüe. 
Per això:

Introduirem progressivament l’ús de l’anglès en • 
tots els àmbits de la Generalitat.
Oferirem a les famílies la possibilitat d’escolaritzar • 
els seus fi lls en col·legis on no s’exigeixi el català.
Atraurem els millors col·legis estrangers de presti-• 
gi per facilitar a les famílies l’escolarització dels 
seus fi lls.
Facilitarem el contacte i la participació dels • 
emprenedors estrangers amb la societat civil 
catalana perquè puguin intercanviar experiències i 
aprofi tar sinergies positives.
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UNA NOVA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A CATALUNYA LA INDÚSTRIA TÉ UN PES CLAU. CAL REFORÇAR LA INDÚSTRIA SI VOLEM GENERAR 

OCUPACIÓ DE QUALITAT I FER FRONT AL CANVI DE MODEL PRODUCTIU. LES POLÍTIQUES 

D’INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ EMPRESARIAL I DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA, AIXÍ COM LES 

D’INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES, CONSTITUEIXEN UN FACTOR DETERMINANT PER 

COMPETIR EN UNA ECONOMIA GLOBALITZADA.

La indústria és el motor de l’economia catalana 
i per tant serà clau per començar la recupera-
ció econòmica de Catalunya. La indústria més 
tradicional i de baix contingut tecnològic es va 
substituint lentament per una de nova que aplica 
el procés productiu, la innovació i les noves 
tecnologies.
És fonamental avançar cap a una indústria potent 
i de prestigi que sigui la base per a la implantació 
de noves indústries d’alt valor afegit, facilitant la 
connexió de la investigació i el coneixement amb 
la premsa i el món productiu per aplicar el conei-
xement en la millora dels productes i incrementar 
la productivitat i la competitivitat.

Per a tot això, es requereix desenvolupar un entorn 
que faciliti a la indústria l’adaptació a les exigènci-
es dels mercats globals, que tingui la capacitat de 
rendibilitzar el coneixement generat en els centres 
tecnològics, universitaris i d’investigació, així com 
de facilitar la incorporació de doctors i professio-
nals altament qualifi cats.
Hem de millorar tots els factors de competitivitat 
vinculats a la indústria, afavorint la transferència de 
coneixement i innovació al món productiu, canviant 
el fi nançament de la I+D+i i facilitant l’entrada 
dels productes industrials catalans en els mercats 
internacionals.
Per aquest motiu:

 Desplegarem el Pla Director d’Indústria a Cata-• 
lunya per actuar a favor de la reindustrialització 

i la transformació del nostre teixit productiu per 
guanyar competitivitat.
Impulsarem una política industrial transversal • 
des de la Generalitat que elabori estratègies de 
modernització i internacionalització i aposti pels 
sectors clau de l’economia catalana.
Incentivarem l’aplicació de les innovacions • 
tecnològiques que millorin l’efi ciència energètica 
del nostre sector industrial. 
Establirem un marc regulador que permeti adap-• 
tar les estructures i la producció a les necessi-
tats conjunturals dels mercats.
Potenciarem l’especialització de les empreses • 
industrials sense renunciar a les activitats tradi-
cionals.
Promourem la bonifi cació, durant els dos primers • 
anys de contractació, de les quotes de la Segu-
retat Social dels doctors i professionals altament 
qualifi cats.
Millorarem el sistema de formació professional • 
per donar resposta a les demandes de mà d’obra 
i de tècnics qualifi cats. 
Afavorirem la internacionalització de les em-• 
preses industrials catalanes i l’obertura a nous 
mercats comercials.
Garantirem que les taxes i els preus públics • 
de serveis que afectin a l’activitat industrial no 
s’incrementin per sobre de l’IPC.
Aprovarem un Pla Renovi-Maquinària per a les • 
PIMES industrials per a la substitució de la ma-
quinària obsoleta de més de deu anys.
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La globalització econòmica, el desenvolupament 
de les noves tecnologies, la diversifi cació de les 
àrees de negoci, l’obertura de nous mercats, però 
sobretot, la situació de crisi econòmica ens obliga a 
impulsar des de l’administració polítiques d’intel·-
ligència econòmica i competitiva que generin la 
formació de qualitat perquè el nostre teixit em-
presarial pugui prendre les decisions de manera 
òptima i recuperar, així, la sendera del creixement 
econòmic sostingut i sostenible. 
El coneixement ha de ser el motor de la nostra eco-
nomia, i per això hem de construir la intel·ligència 
econòmica i competitiva com la palanca de canvi 
que permeti fer evolucionar el nostre model eco-
nòmic en una economia basada en el coneixement, 
la diferenciació, la productivitat i l’excel·lència per 
aconseguir plena competitivitat. 
Per això és prioritari incentivar i potenciar projectes 
innovadors, de més valor afegit, en els diferents 
sectors de l’activitat econòmica i industrial, sobre-
tot en aquells que poden generar llocs de treball de 
perfi ls professionals d’alt nivell, com en els sec-
tors de tecnologies de la informació, audiovisuals, 
biomedicina o I + D.
Per això, és necessari:

Situar Catalunya com a territori d’excel·lència, • 
innovació i invenció per incrementar l’atracció 
d’inversions alienes i talent.
Augmentar i incentivar la inversió en I+D+i per • 

arribar al 4 % del PIB el 2015.
Atraure empreses i inversions estrangeres i ar-• 
ribar a acords amb parcs científi cs i tecnològics 
per facilitar l’atracció d’empreses internacionals.
Portar a terme una política activa d’atracció d’in-• 
versions industrials i de serveis d’alt contingut 
tecnològic a Catalunya.
Potenciar la cultura científi ca, enfocada a la gene-• 
ració de coneixement i fomentarem la innovació, 
garantint que el resultat científi c es tradueixi en un 
increment de la producció en la nostra economia.
Impulsar un pla de vocacions científi ques amb • 
ajudes a l’excel·lència i beques per a l’estudi a 
l’estranger.
Impulsar un Pla específi c per promoure la inte-• 
gració dels investigadors joves a les universitats 
i el món professional.
Potenciar les trobades empresarials per enfortir • 
el nostre teixit industrial.
Potenciar la creació de centres d’I+D+i de • 
dimensions més grans i amb més capacitat 
investigadora.
Incrementar la col·laboració entre empreses i • 
universitats perquè confl ueixin espais tècnics 
i ofi cines vinculades als diferents sectors amb 
formació universitària i continuada, centres d’in-
vestigació i transferència de tecnologia, serveis 
d’incubació d’empreses, espais de residència 
temporal d’estudiants, professors i emprenedors.

Visió 2020: Impulsar la innovació i el coneixement per convertir 
Catalunya en una gran regió logística del sud d’Europa

VISIÓ 2020
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Incorporar al Consell Català de la Recerca ex-• 
perts de relleu acadèmic i empresarial, escollits 
amb criteris de mèrit, experiència i capacitat, 
nomenats pel Parlament de Catalunya.

Crear un entorn i una cultura innovadores: 
universitats + empreses

Catalunya afronta els reptes de l’economia del conei-
xement que exigeix empreses fortes que puguin 
competir en un mercat global, amb la qual cosa és 
bàsic crear un entorn que faciliti que les empreses 
puguin incrementar o recuperar la productivitat 
facilitant la transmissió de coneixement als equips 
humans i als processos productius. És fonamental 
gestionar bé la innovació perquè els avenços tècnics 
i científi cs arribin a les empreses, especialment a 
les PIMES, i s’apliquin de forma efi caç i efi cient per 
millorar la productivitat.
La situació econòmica actual exigeix un nou tipus 
d’efi ciència, constituïda sobre tecnologies que per-
metin a les empreses aconseguir estalvis en costos, 
millorar la productivitat i augmentar la capacitat 
d’innovació.
Per altra banda, el nostre potencial en investigació 
és enorme, però no s’està concretant en una major 
productivitat. La crisi econòmica exigeix, més que 
mai, que els esforços investigadors adquireixin un 
sentit productiu. 
Per això cal facilitar que la investigació que realitzen 
les universitats i centres tecnològics s’apliqui a les 
empreses, per això és fonamental una major conne-
xió i relació entre les empreses i les universitats.
Per altra banda, cal incrementar l’esforç perquè les 
empreses puguin innovar i facilitar l’accés de les 
PIMES als ajuts i als parcs d’innovació perquè puguin 
resoldre les seves necessitats respecte a nous pro-
ductes, serveis o processos. 

Per tornar a crear ocupació neces-
sitem millorar la nostra educació i 
invertir més en Investigació, desen-
volupament i innovació.

SOLUCIONS PER A LA CRISI
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Per aquest motiu, ajudarem les empreses a innovar:

Ajudar les empreses a innovar i a incrementar • 
la formació del seu personal perquè puguin ser 
competitives en un mercat global molt més ampli 
i exigent.
Establir incentius per afavorir la transferència de • 
la innovació i la investigació al món productiu per 
competir en bones condicions.
Promoure la generació de tecnologia a Catalunya, • 
per superar la dependència tecnològica que tenim 
amb l’estranger. 
Realitzar canvis en la distribució d’ajuts públics • 
i el fi nançament de la I+D+i, perquè arribin més 
a les empreses via préstecs reemborsables amb 
criteris de qualitat.
Promoure el disseny com a factor clau de compe-• 
titivitat en els processos productius, per facilitar 
l’entrada dels productes industrials en els mercats 
internacionals.
Concedir ajuts específi cs perquè les PIMES puguin • 
registrar les patents sorgides dels seus processos 
d’innovació.
Impulsar canvis en les organitzacions empresari-• 
als perquè ajustin les seves estructures incremen-
tant el talent dels equips humans i aportant als 
mercats productes i serveis diferenciats gràcies a 
la innovació i al disseny, optimitzant els processos 
productius.
Incentivar les aliances empresarials per accedir • 
als mercats globals.

Potenciar la transferència de persones i coneixe-• 
ment des de les universitats i els centres tecnolò-
gics a les empreses.
Contractar doctors amb exempció de la quota de • 
la seguretat social.
Establir un sistema unifi cat d’accés a ajuts pú-• 
blics i instruments fi nancers específi cs per a la 
I+D+i, de tal manera que s’agilitzin les tramita-
cions i s’incrementi l’efi ciència en la seva gestió.
Establir convenis plurianuals amb altres centres • 
tecnològics que els permetin disposar d’un fi nan-
çament fi x per garantir el desenvolupament de 
línies estratègiques d’I+D+i.
Incrementar de manera substancial els recursos • 
destinats a estimular la investigació, desen-
volupament i innovació (I+D+i) en les empre-
ses, facilitant l’accés de les PIMES a aquests 
estímuls.
Aplicar polítiques actives de captació de talent. • 
Agilitzarem els tràmits per fomentar la seva 
incorporació i donar facilitats per al moviment 
d’entrada i de sortida de les persones que, amb 
capacitat en l’àmbit del coneixement, reforçarien 
la competitivitat del sistema educatiu.
Facilitar crèdits reemborsables en condicions més • 
favorables per millorar la capacitat fi nancera de 
les empreses per renovar tecnològicament els 
seus actius productius, per a la millora de la seva 
capacitat exportadora o la millora de la productivi-
tat i competitivitat de l’empresa.
Potenciar el sector de la biociència.• 
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IMPULSAR ELS NOSTRES SECTORS PRODUCTIUS ESTRATÈGICS

SORTIR DE LA CRISI, TORNAR A SER EL MOTOR ECONÒMIC D’ESPANYA ÉS FONAMENTAL PER 

ENFORTIR TOTS AQUELLS SECTORS PRODUCTIUS QUE HAN VERTEBRAT L’ECONOMIA CATALANA: 

COMERÇ, TURISME I AGRICULTURA.

Per competir en un món globalitzat hem de tenir 
també una estructura econòmica local forta i com-
petitiva. Per això estem al costat de totes aquelles 
petites i mitjanes empreses, comerços familiars, 
agricultors i pescadors catalans perquè puguin 
competir en les millors condicions i contribuir al 
creixement del teixit socioeconòmic català. Hem 
de facilitar-los l’activitat econòmica, garantint la 
seguretat i lluitant contra la competència deslle-
ial, els negocis il·legals i la inseguretat. Al mateix 
temps, baixarem els impostos i facilitarem l’associ-
acionisme.
Una Catalunya forta i competitiva comença pels 
petits comerços i les petites empreses.

Comerç: 
la competència de la proximitat

El petit comerç és fonamental en l’economia cata-
lana. El prestigi de la seva atenció al client, la seva 
proximitat i la qualitat dels seus productes i serveis 
ha de ser potenciat amb una més estreta col-
laboració entre les administracions i les associacions 
de comerciants.
Catalunya s’ha consolidat com un model comercial de 
proximitat, en el qual la tradició de la petita empresa 
familiar ha evolucionat cap a petites i mitjanes em-
preses de distribució comercial més especialitzades, 
competitives i modernes. Aquest tipus de comerç, 
a més d’atendre les necessitats dels consumidors 
més propers, possibilita el desenvolupament de la 
ciutat, revitalitza les zones històrico-culturals i millora 
la qualitat de vida dels ciutadans. El nostre model 
comercial està basat en la petita i mitjana empresa, 
integrades dins dels nuclis urbans de les ciutats. 
Aquest sector comercial s’està adaptant a les noves 
circumstàncies i als nous hàbits de consum per 
satisfer millor les demandes de la població. Per això 
volem impulsar unes polítiques de suport al comerç 
que contribueixin a la seva modernització i a possibi-
litar el seu accés i aplicació a les noves tecnologies 
de la informació. Cal millorar i consolidar l’oferta 
comercial aproximant-la al màxim als consumidors.
Per aquest motiu:

Aprovarem una nova Llei del Comerç que reguli • 
els equipaments comercials segons els acords a 
què va arribar la Taula de Comerç de Catalunya.
Garantirem la llibertat dels comerços de retolar en • 
català i castellà, sense sancions.
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No podem abandonar als nostres co-
merciants. Necessitem comerços més 
propers, forts, segurs i moderns.
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Potenciarem els eixos comercials a cel obert • 
mitjançant l’impuls de plans de dinamització que 
garanteixin un equilibri dels diferents formats 
comercials entre els grans distribuïdors i el petit i 
mitjà comerç en el marc de la lliure i lleial compe-
tència, que fomentin l’associacionisme territorial i 
que racionalitzin la prestació de serveis conjunta-
ment entre els seus membres. 
Fomentarem un urbanisme comercial que els • 
ajudi a consolidar-se, millorant els accessos, 
l’aparcament, les voreres adequades, la neteja 
i la seguretat; limitant les revisions del planeja-
ment urbanístic que introdueixin la possibilitat de 
qualifi cació de sòl susceptible d’admetre usos 
comercials; i promovent una política d’ordenació 
de l’oferta comercial que afavoreixi la competèn-
cia i eviti la creació de situacions de concentració 
excessiva d’oferta.
Impulsarem la gestió integral dels centres-ciutats • 
de consorcis público-privats, planifi cant i progra-
mant les seves pròpies actuacions de millora i 
promoció dels centres-ciutat.
Reforçarem el comerç urbà, afavorint les instal-• 
lacions del comerç a la trama urbana, a través 
de l’establiment d’una línia específi ca d’incentius 
econòmics.
Fomentarem l’especialització del petit comerç • 
com a via principal per al desenvolupament futur 
del sector, promovent la qualitat com a element 
de competitivitat, centrant-nos en els aspectes 
estratègics més importants: atenció personalitza-
da al client, qualitat del servei i proximitat. 
Aprovarem un nou Pla de Dinamització Comercial • 
que garanteixi un equilibri dels diferents formats 

comercials entre els grans distribuïdors i el petit i 
mitjà comerç en el marc de la lliure i lleial compe-
tència, que fomentin l’associacionisme territorial i 
que racionalitzin la prestació de serveis conjunta-
ment entre els seus membres.

Aquest sector comercial s’està adaptant a les noves 
circumstàncies i nous hàbits de consum per satisfer 
millor les demandes de la població. Per això volem 
impulsar unes polítiques de suport al comerç que 
contribueixin a la seva modernització i a possibilitar 
el seu accés a les noves tecnologies de la infor-
mació. Cal millorar i consolidar l’oferta comercial 
aproximant al màxim els consumidors.
Per això:

Crearem una venda única que faciliti la relació • 
entre els comerciants i la Generalitat.
Reduirem la regulació i establirem incentius eco-• 
nòmics perquè els catalans puguin obrir negocis a 
les seves ciutats
Ajudarem a la renovació i remodelació dels locals • 
mitjançant microcrèdits.
Promourem la professionalització del comerç • 
mitjançant plans de formació específi cs continu-
ats dirigits a millorar la formació del personal, per 
garantir una formació continuada i adaptada a les 
necessitats, així com afavorir l’especialització en 
l’àmbit comercial amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de l’atenció al públic i la presència del local.
Fomentarem l’especialització del petit comerç • 
promovent la qualitat i l’atenció al client com a 
aspectes estratègics.
Facilitarem la incorporació de les noves tecno-• 
logies al petit comerç, especialment el comerç 
electrònic.
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Donarem suport a la modernització i a la reestruc-• 
turació de les activitats artesanals.
Promourem la reinstauració de la fi gura de l’apre-• 
nent.
Permetrem als representants dels diferents • 
sectors que fi xin els dies festius en els quals està 
permès obrir.
Donarem suport i ajudarem els comerços afectats • 
per les obres que perjudiquin el desenvolupament 
de la seva activitat per compensar les pèrdues 
econòmiques.

Volem que els nostres comerciants treballin amb 
seguretat. Per aquest motiu és necessari:

Elaborar plans Específi cs de Seguretat contra els • 
robatoris a comerços.
Incrementar la presència policial al carrer, per • 
recuperar la consideració de zones segures dels 
carrers més comercials.
Promoure la coordinació entre jutjats, l’acumu-• 
lació de causes penals dels reincidents perquè 
siguin acumulades i donar-los la consideració de 
delicte.
Crear un fons de comerç, dotat de recursos • 
provinents de multes i sancions municipals per 
destinar-lo a la reparació dels danys ocasionats 
com a conseqüència de la celebració i concentra-
cions que causin desperfectes en els establiments 
comercials.

Fomentar l’execució de plans d’autoprotecció • 
per als comerços i incrementarem la vigilància 
de policies de proximitat al carrer, per reforçar la 
seguretat dels comerços i els comerciants.

Treballarem per evitar la competència deslleial.

Exigir que el comerç regentat per estrangers • 
assumeixi les mateixes obligacions fi scals que el 
comerç dels autòctons, per desenvolupar l’activi-
tat econòmica en igualtat de condicions.
Analitzar el cost de producció i el canal de distri-• 
bució de les botigues de productes estrangers per 
evitar la producció de l’efecte “dumping” (vendre 
per sota del cost).
Incrementar el control de les importacions massi-• 
ves per evitar l’entrada de productes que es ven-
guin sense les degudes garanties, homologacions, 
mesures de seguretat, fi ltres mediambientals, i 
que a vegades han generat problemes de toxicitat 
(joguines).
Incrementar les inspeccions i impulsarem mesures • 
per evitar i eradicar la vinculació de les botigues en 
tallers il·legals de treballadors estrangers, sotme-
sos a condicions de treball sovint infrahumans per 
mantenir les produccions a baix cost. 
Prohibir la venda ambulant de productes pirates o • 
d’imitacions de marques nacionals o estrangeres, 
que generen inseguretat i pèrdues milionàries al 
sector, a més de donar una mala imatge de la ciutat.
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Turisme: 
Catalunya, una imatge de qualitat al món

El turisme és una de les principals fonts d’ingressos 
de Catalunya. Es tracta d’un sector econòmic que 
encara té un gran potencial per explotar. El nostre 
objectiu és atraure el turisme de qualitat i cultural a 
Catalunya. Per això millorarem la imatge de Cata-
lunya a l’exterior, perquè se’ns concebi com una 
comunitat oberta i sense barreres.
Hem de posicionar Catalunya com una marca 
turística de qualitat si volem atraure un turisme de 
qualitat, augmentant la diversitat de la nostra oferta 
turística, afavorint la professionalització dels nostres 
treballadors, mantenint els nostres avantatges com-
petitius a nivell internacional impulsant, al mateix 
temps, polítiques d’innovació, i fi delitzant els turistes 
que ens visiten per primer cop perquè tornin amb 
nosaltres un any més.
Per això:

Elaborarem un Pla estratègic de Catalunya 2011-• 
2016 per promoure el turisme de qualitat i crear 
un marc adequat per incrementar l’oferta turística 
familiar i cultural, que complementi el turisme de 
sol i platja, evitant l’arribada de “turisme incívic”.
Establirem acords amb els principals operadors • 
del mercat turístic a nivell internacional per rea-
litzar accions comercials i promoció conjunta de 
l’oferta turística catalana en els principals mercats 
emissors.
Donarem suport a l’especialització i la diferenci-• 
ació dels productes turístics, factor clau per a la 
nostra competitivitat davant d’uns consumidors 
que són cada cop més exigents.
Millorarem la formació específi ca dels recursos • 
humans de cadascuna de les àrees i funcions del 
sector turístic per adaptar-los a les autèntiques 
necessitats de les empreses i negocis turístics.
Establirem un sistema de certifi cació similar a • 
l’ISO que assenyali els establiments i empreses 
que apostin per la qualitat i la professionalització.
Promourem les destinacions turístiques catala-• 
nes en els mercats de proximitat especialment 
entre el nostre principal mercat que és la resta 

d’Espanya i el turisme veí de França i reclamarem 
al Govern de l’Estat remoure els obstacles que 
difi culten l’obtenció de visats per als turistes que 
no formen part de l’espai comunitari o de l’espai 
Schenguen, especialment dels turistes provinents 
del mercat rus i de l’antiga Europa de l’Est.
Fomentarem els plans d’excel·lència, dirigits a • 
destinacions amb un reconeixement ja consoli-
dat, i els plans de dinamització creats per a les 
destinacions emergents i amb una gran riquesa 
cultural, per poder donar resposta als nous hàbits 
de la demanda turística i facilitar el manteniment 
i la millora de la competitivitat de les empreses 
turístiques, especialment les localitzades a des-
tinacions consolidades. En l’elaboració d’aquests 
plans hauran d’estar-hi implicats els diversos 
nivells de l’Administració i el conjunt del sector.
Incentivarem la creació de nous productes a partir • 
dels recursos naturals, culturals i històrics, en 
els àmbits del turisme cultural, el turisme rural i 
de natura, les activitats esportives i recreatives a 
l’aire lliure, el turisme nàutic, etc., per aconseguir 
diversifi car, especialitzar i diferenciar la nostra 
oferta, i per poder captar nous segments de 
demanda.
Establirem acords i convenis amb els principals • 
operadors del mercat turístic a nivell internacional 
per realitzar accions comercials i promoció con-
junta de l’oferta turística catalana en els principals 
mercats emissors.
Impulsarem la millora de les infraestructures ne-• 
cessàries per donar una millor qualitat a l’activitat 
turística, la millora de les senyalitzacions turísti-
ques i dels accessos als ports.

Però a més, hem de suprimir les traves burocrà-
tiques i l’excés de regulació i impostos que té el 
nostre sector turístic per poder-lo fer més competitiu 
davant del món. Per això:

Simplifi carem i reduirem la normativa catalana que • 
afecta els diferents sectors vinculats a l’activitat 
turística que frena i difi culta la seva activitat.
Simplifi carem els tràmits administratius que es • 
preveuen a la Llei de Prevenció i Control Ambiental 
de les Activitats, quan es tracti de fer canvis dins 
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de les instal·lacions i unifi carem criteris entre les 
administracions locals, per no duplicar controls 
que creïn despeses innecessàries als establiments 
hotelers. 
Suprimirem qualsevol mesura que pugui suposar • 
una ecotaxa per al turisme, i instarem el Govern de 
l’Estat a rebaixar l’IVA al 4% en el sector turístic. 
Dotarem de subvencions o línies de crèdit assequi-• 
bles per al sector privat perquè pugui fer front a la 
crisi econòmica i millorar l’accés a la informació 
sobre les línies de crèdit a l’empresa turística que 
es concedeixen a Catalunya, tant en les línies 
de crèdit de les administracions competents en 
matèria de turisme com en les que atorguen les 
entitats privades.
Establirem un sistema de certifi cació, similar a un • 
ISO, que assenyali els establiments i empreses que 
apostin per la qualitat i la professionalització.

Tot i que el turisme és la base de les economies de 
molts municipis de Catalunya, aquesta realitat no 
es veu refl ectida en les fi nances locals. Les limi-
tacions fi nanceres dels municipis turístics restrin-
geixen la seva capacitat per millorar els diversos 
components i les condicions de la competitivitat. 
Els municipis estan obligats a presentar uns serveis 
públics a la població fl otant i això no es veu refl ectit 
en l’actualitat amb el fi nançament local, ja que no 
existeixen fonts d’ingressos propis específi cs ni les 
subvencions ni les participacions en els ingressos 
de l’Estat i de la Generalitat que tinguin en compte 
la població real assistida, sinó que només conside-
ren la població censada.
Per això incrementarem les dotacions econòmiques 
destinades a sufragar les despeses que l’activitat 
turística genera en els municipis turístics i, a més, 
cal impulsar diferents instruments de col·laboració 
amb aquests municipis a l’hora de prestar serveis 
públics específi cs, com el transport o la cura del 
medi ambient.

Sector Agrícola

El sector agrari català té una importància estratègica 
que va més enllà del sufi cient subministrament ali-
mentari per a la població perquè, a més, té la funció 
de preservació del medi ambient i manté la vertebra-
ció del territori.
Tots els índexs ofi cials de l’activitat assenyalen amb 
claredat l’alarmant crisi que viu el sector agrari: l’in-
cessant retrocés de la renda agrària, l’increment del 
deute del sector que supera ja la renda que genera, 
l’índex de l’atur agrari que és major que l’atur gene-
ral, la pèrdua de pes del PIB agrari respecte del total 
i la falta de relleu generacional assenyalen clarament 
l’enfonsament del sector.
És necessari impulsar mesures per modernitzar i 
millorar l’activitat productiva agrària, suprimint els 
obstacles que impedeixen l’autèntica transformació 
de l’agricultura i aconseguint la plena equiparació 
de les condicions de vida i de treball del món rural i 
del món urbà, ampliant les oportunitats de les dones 
i els joves, conjuntament amb les seves organit-
zacions i associacions, incloent-hi les de caràcter 
cooperatiu.
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Per aquest motiu:
Elaborarem un Pla Estratègic d’Ajut a l’agricultura • 
i l’alimentació.
Complirem les resolucions adoptades pel Par-• 
lament de Catalunya a data 14 d’abril de 2010, 
sobre el sector agrari.
Revisarem la Llei de Contractes de Cultiu per • 
donar major llibertat a les parts per establir les 
clàusules en les quals s’obliguen, suprimirem 
l’obligatorietat de registrar els contractes, desvin-
cularem de la llei els contractes de custòdia del 
territori que es refereixen a fi nalitats no agràries, 
així com les edifi cacions que tenen per objectiu 
l’habitatge.
Potenciarem el desenvolupament de serveis • 
agraris i les empreses de serveis per activitats 
complementàries agràries mitjançant una llei que 
les reguli equiparant-les fi scalment a les empre-
ses que ofereixen serveis. 
Donarem suport a les cooperatives catalanes amb • 
l’objectiu de donar valor als productes autòctons 
i augmentar la renda dels agricultors productors 
potenciant la presència sufi cient dels productes 
cooperatius amb marca pròpia en el lineal de la 
distribució, promovent la intercooperació tant 
a nivell autonòmic com nacional, fomentant i 
divulgant una marca pròpia del món cooperatiu 
i fomentant les seccions de crèdit i implantant 
mecanismes per garantir els seus dipòsits.
Treballarem per mantenir una Política Agrària Co-• 
muna forta oposant-nos a qualsevol temptativa de 
cofi nançament dels ajuts directes que reben els 
nostres agricultors, rebutjant qualsevol reducció o 
modulació dels ajuts directes i impulsant que els 
acords de l’Organització Mundial del Comerç i els 
acords bilaterals de la Unió Europea amb tercers 
països no facin recaure tot el pes de la negociació 
en el capítol agrícola.
Promourem un Estatut de l’Empresa Familiar • 
Agrària, potenciant i garantint el futur de les ex-
plotacions familiars agràries. Per això, promourem 
la supressió de les traves fi scals que difi culten 

la transmissió hereditària de pares a fi lls de les 
explotacions familiars agràries.
Fomentarem la modernització del sector agrari • 
català i dels sectors de la distribució d’aliments 
per garantir la viabilitat de les explotacions agràri-
es i abaratir els costos de la distribució.
Agilitzarem els procediments de pagament d’ajuts • 
i subvencions als afectats per sinistres (inundaci-
ons, calamarsades, etc.) perquè puguin rebre amb 
puntualitat els imports corresponents.
Derogarem les càrregues i despeses derivades de • 
la Xarxa Natura 2000 als agricultors afectats.
Bonifi carem els interessos de les línies de crèdits • 
ISO concedides al sector agrari.
Potenciarem i millorarem el sistema d’asseguran-• 
ces com a sistema de garantia de renda mínima i 
gestió de riscos.
Replantejarem la gestió del Canal Segarra-• 
Garrigues amb la fi nalitat de revisar els criteris 
ornitològics que han determinat l’excessiva 
superfície ZEPA, delimitant un Pla d’usos i gestió, 
indemnitzant els propietaris afectats i garantint 
la concentració parcel·lària. Reduirem, a més, el 
preu de l’aigua del Canal Segarra-Garrigues de 12 
cèntims a un límit màxim de 9 cèntims el metre 
cúbic. 
Implantarem un major control dels productes • 
que s’importin de tercers països que no són 
membres de la UE perquè compleixin amb les 
mateixes obligacions que s’imposen  als nostres 
agricultors. 
Millorarem el compliment de la llei de defensa • 
de la competència i la llei del comerç per impedir 
pràctiques abusives i deslleials, cercant un equili-
bri de les normes que regulen la competència i les 
que regulen el sector agroalimentari. 
Fomentarem el comerç de proximitat de produc-• 
tes agraris, ramaders i forestals i potenciarem 
PRODECA per promocionar a l’exterior els produc-
tes agroalimentaris catalans mitjançant un millor 
coneixement dels seus serveis per part de les 
empreses agroalimentàries catalanes.
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Modernitzar el nostre sector pesquer

El sector pesquer és un altre àmbit de l’economia 
que necessita ajut en la seva modernització. Els nos-
tres objectius són protegir els seus recursos, renovar 
el sector, millorar els equipaments portuaris, donar 
suport a la indústria conservera i crear noves línies 
de comercialització dels productes. Per això:

Impulsarem la modernització del nostre sector • 
pesquer mitjançant:

La modernització i reconversió de la fl ota • 
pesquera catalana, incrementant els ajuts 
destinats tant a l’adquisició de noves embarca-
cions com a la modernització o retirada de les 
actuals. 
La modernització i renovació de les instal-• 
lacions i dels locals dels gremis de pescadors 
perquè puguin gaudir d’uns espais amplis, 
moderns i actualitzats per desenvolupar les 
seves activitats. 
L’ampliació de la línia d’ajuts destinada a la • 
innovació tecnològica aplicada a les diferents 
activitats del sector pesquer.

· Impulsarem el desenvolupament de l’aqüicultu-• 
ra, facilitant la introducció de noves produccions 
com el llenguado, el pop o la tonyina, augmen-
tant la producció de les explotacions existents 

i posant en marxa un programa específi c de 
modernització i millora de la competitivitat de 
les instal·lacions aqüícoles existents a Catalunya 
que contemplarà una línia específi ca d’ajuts 
econòmics destinats a inversions en les instal-
lacions existents.
Fomentarem la pesca artesanal fent les gesti-• 
ons necessàries perquè la fl ota litoral catalana 
pugui tenir la consideració de pesca artesanal, de 
manera que s’asseguri la continuïtat futura de la 
percepció dels fons estructurals comunitaris que 
puguin destinar-se a la pesca.
Incrementarem la quantia dels ajuts compensa-• 
toris durant l’època de parada biològica i potenci-
arem la diversifi cació d’activitats fent compatible 
l’activitat pesquera i els ajuts amb la realització 
d’altres activitats relacionades amb el medi 
marítim.
Facilitarem l’accés al mercat de treball de nous • 
pescadors eliminant els excessius requisits que 
impedeixen l’agilitat necessària en les noves 
incorporacions.
Potenciarem i millorarem les estructures represen-• 
tatives del sector pesquer a través de la potenciació 
dels gremis de pescadors, que han de convertir-se 
en l’autèntica via per canalitzar les necessitats i les 
aspiracions del sector a Catalunya.
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INFRAESTRUCTURES, INVERSIONS PRIORITÀRIES

LES INFRAESTRUCTURES SÓN CLAU PER AL PROGRÉS DE CATALUNYA I PER A LA SEVA 

ECONOMIA, JA QUE ÉS UNA DE LES ÀREES MÉS DINÀMIQUES D’ESPANYA, AMB UN FORT PROCÉS 

D’INTERNACIONALITZACIÓ, ON HI TRANSITEN UN VOLUM IMPORTANT DE MERCADERIES AMB ORIGEN 

A D’ALTRES ZONES D’ESPANYA I AMB DESTINACIÓ ALS PRINCIPALS MERCATS EUROPEUS.

El desenvolupament econòmic i social de Catalu-
nya depèn, en bona part, de crear les condicions 
de competitivitat apropiades per generar nova 
activitat econòmica i incrementar la productivitat 
de les empreses, i això requereix, entre d’altres 
coses, disposar d’una dotació adequada d’infraes-
tructures i serveis de transport.
Hem d’aprofi tar les àmplies possibilitats logísti-
ques que tenim per convertir Catalunya en una 
gran àrea logística del sud d’Europa i de l’àrea Me-
diterrani amb capacitat d’atracció i fi xació d’em-
preses, per això hem d’estar hipercomunicats, tant 
les persones i els productes com el coneixement.

Cal reforçar les connexions de Catalunya amb les 
Comunitats de l’Euroregió, amb les quals hi ha una 
forta i intensa relació comercial i econòmica, en 
benefi ci del conjunt: cal reforçar les connexions al 
corredor de l’Ebre i del Mediterrani, i de forma espe-
cial amb França, i la resta d’infraestructures viàries, 
marítimes, aèries i terrestres, conjuntament, amb 
una xarxa telemàtica potent.
Desgraciadament, Catalunya pateix un greu dèfi cit 
d’infraestructures acumulat en el temps, que incideix 
molt negativament en la nostra competitivitat econò-
mica, i ens col·loca en una posició de desavantatge 
respecte dels nostres competidors.
L’àmbit on es localitza el major nombre d’infraestruc-
tures pendents, especialment viàries i ferroviàries, és 
a la regió metropolitana de Barcelona (quart cinturó, 
túnel d’Horta, etc.). Aquí cal afegir-hi la urgent ampli-
ació i millora del servei ferroviari de Rodalies.
Pel que fa al conjunt de la xarxa viària de Catalunya, 
requereix un reforçament general, que consolidi una 
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estructura en malla, que integri una sèrie d’eixos 
paral·lels i perpendiculars a la costa, fonamentals 
per donar servei a la demanda de mobilitat de viat-
gers i mercaderies al nostre territori.
L’oferta ferroviària de passatgers actual durant l’hora 
punta és insufi cient i en molts trams està conges-
tionada. Les saturacions més generalitzades es 
produeixen a les entrades a Barcelona.
A Catalunya encara està pendent disposar d’una 
xarxa completa i efi cient de transport de mercaderies 
per ferrocarril, amb accessos als ports i als centres 
logístics.
També és imprescindible millorar les infraestructu-
res de telecomunicacions, especialment les que fan 
referència a la banda ampla i a la telefonia mòbil.
Millorar les infraestructures energètiques i hidràu-
liques, per assegurar un subministrament sufi cient, 
de qualitat i a preus competitius per a consumidors i 
empreses.

Acabar amb el col·lapse 
de la xarxa viària catalana

Per això, ens comprometem a:
Ampliar i completar la construcció del quart • 
cinturó (B40) com a autovia perimetral de la Regió 
Metropolitana de Barcelona dissenyada amb 
capacitat i prestacions sufi cients.
Desdoblar la C-35 entre Sant Celoni i Massanet de • 
la Selva.
Executar el desdoblament de l’Eix Transversal i • 
donar-li continuïtat cap a la Costa Brava.
Finalitzar el desdoblament de l’N-II (A—2) al seu • 
pas per les comarques de Girona.
Finalitzar el desdoblament de l’N-340 entre Tarra-• 
gona i Barcelona.
Articular un cinquè cinturó aprofi tant els trams • 
Girona-Manresa (C-25), Manresa-Igualada (C-37), 
Igualada-Valls (C-241) i Valls fi ns a Tarragona 
(N-240).
Executar els accessos viaris als Ports de Barcelo-• 
na i Tarragona.
Convertir en autovia de l’Eix Occidental de Catalu-• 
nya: Amposta-Lleida (C12) i Lleida-Aran (N-230).
Finalitzar el desdoblament de l’Eix del Llobregat • 
entre Berga i Túnel del Cadí.
Millorar les comunicacions amb Aragó.• 
Crear aparcaments segurs per a transportistes a • 
la xarxa viària catalana.
Suprimir la limitació de velocitat de 80km/h i • 
velocitat variable a l’àrea de Barcelona.
Reduir les restriccions al transport de mercaderies • 
per carretera que existeixen actualment els caps 
de setmana.
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Millorar la mobilitat dels ciutadans 
en transport públic

El compromís del Partit Popular amb una mobilitat 
ràpida, fi able i sostenible fa que una de les nos-
tres prioritats sigui garantir una xarxa de transport 
públic de qualitat que faciliti els desplaçaments dels 
ciutadans, especialment perquè aquells que utilitzen 
el transport públic per anar a treballar destinin el 
menor temps possible al viatge i tinguin seguretat.
El govern tripartit va assumir la cessió de Rodalies 
en unes condicions lamentables que impliquen que 
qualsevol millora l’haurà de pagar la Generalitat. 
El PPC considera imprescindible desenvolupar les 
següents actuacions:

Xarxa Ferroviària de passatgers
Incrementar el nombre de vies destinades a • 
Rodalies en els corredors d’accés a Barcelona per 
poder millorar les freqüències de pas.
Construir l’Eix Orbital Ferroviari.• 
Impulsar serveis de Rodalies semidirectes entre • 
els municipis de major població amb l’objectiu de 
reduir els temps de viatge. 
Accelerar l’arribada de Rodalies a les terminals • 
aeroportuàries.
Establir nous serveis de Rodalies a les àrees de • 
Girona i Tarragona en primer terme i posterior-
ment a Lleida.
Connectar els aeroports de Girona i Reus amb la • 
xarxa ferroviària.
La renovació progressiva de les unitats més anti-• 
gues de la fl ota de FGC.
La millora del servei de FGC de les Línies Llobre-• 
gat (Manresa) i Anoia (Igualada).

Ferrocarrils de la Generalitat i Metro
Accelerar la fi nalització de la L9 del metro i la • 
connexió dels centres de Barcelona amb l’aero-
port amb la circulació conjunta de les L2 i L9 cap 
a l’aeroport.
Recuperar el projecte de la línia 12 de metro pel • 
Baix Llobregat.
Prolongar la L3 cap al Baix Llobregat.• 
Construir un anell ferroviari del Vallès que con-• 
necti els municipis del Vallès entre si, de forma 
similar al Metro Sur de Madrid.
Impulsar l’arribada del Metro a municipis del • 
Maresme Sud.
Prolongar la línia del Tibidabo de FGC cap al Vallès • 
amb un nou túnel ferroviari sota la muntanya del 
Tibidabo.
Connectar els Ferrocarrils de la Generalitat amb • 
el Metro per aconseguir una bona connectivitat 
general, amb la fi nalitat d’efectuar un sol trans-
bordament per accedir a qualsevol punt del centre 
de Barcelona.
No fer passar el tramvia pel centre de la Diagonal • 
de Barcelona.

No podem tornar a paralitzar Cata-
lunya. Les infraestructures són pri-
oritàries per a ser més competitius i 
tornar a créixer econòmicament.
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Completar el corredor ferroviari 
mediterrani de mercaderies

El transport de mercaderies per ferrocarril és la 
gran assignatura pendent del nostre sistema de 
transport. La majoria de mercaderies actualment 
són transportades per la xarxa viària, fet que 
contribueix decisivament al col·lapse. Si volem 
avançar l’objectiu de convertir Catalunya en la 
porta logística del sud d’Europa estem obligats a 
fer una gran inversió en infraestructures viàries i 
ferroviàries que impedeixin el col·lapse del territori. 
Hem de tenir en compte que el creixement del tràfi c 
de mercaderies que possibilitarà les ampliacions 
dels Ports de Barcelona i Tarragona ha de permetre 
que les mercaderies tinguin sortida ràpida cap a 
d’altres destinacions sense quedar atrapades en el 
col·lapse viari o ferroviari que actualment patim.
Per altra banda, per poder ser competitius, és neces-
sari que les mercaderies circulin, en la mesura del 
possible, de forma segregada dels passatgers. Si no, 
els passatgers sempre acaben desplaçant les merca-
deries a horaris i velocitats no competitives amb altres 
mitjans de transport.
Per això considerem prioritària la construcció d’un 
corredor ferroviari per a mercaderies d’ample in-
ternacional en tot el litoral mediterrani que connecti 
els ports de tot el litoral espanyol amb Europa i que 

permeti, al mateix temps, la sortida de les mercaderi-
es tant dels nostres ports com de les nostres fàbriques 
cap a Europa. En un primer terme caldrà construir una 
via dedicada a mercaderies entre Barcelona i Figueres.
Igualment, per desenvolupar el transport de mercade-
ries per ferrocarril creiem necessari:

Impulsar el Corredor del Mediterrani perquè sigui • 
un eix ferroviari d’altes prestacions des d’Algesi-
res fi ns a la frontera francesa, amb doble plata-
forma: una exclusiva per a mercaderies i una altra 
d’alta velocitat per a passatgers, totes dues d’am-
ple internacional i segregades de les infraestruc-
tures ferroviàries dels ferrocarrils metropolitans.
Garantir la connexió de les mercaderies amb els • 
principals ports i plataformes logístiques intermo-
dals situats al llarg del seu recorregut per incre-
mentar la competitivitat econòmica.
Promoure la construcció de l’Eix Transversal • 
Ferroviari
Promoure la recuperació de les connexions • 
directes de mercaderies des de Barcelona amb el 
Cantàbric, sense passar per Madrid, que RENFE 
ha suprimit.
Establir nodes per a la intermodalitat entre ferro-• 
carril i camions.
Incrementar les dimensions de les terminals ferro-• 
viàries de mercaderies i de les platges de vies que 
permetin articular combois de major dimensió.
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Convertir els ports mediterranis en 
la porta logística d’entrada a Europa

Les ampliacions dels ports de Barcelona i Tarragona 
han de permetre arribar a l’objectiu que Catalunya es 
converteixi en la porta logística del sud d’Europa. Per 
això cal fi nalitzar les obres d’ampliació del Port de 
Barcelona –que estan molt endarrerides–  i les del 
Port de Tarragona.
 És necessari potenciar el concepte d’autopistes del 
mar a través dels ports de Barcelona i Tarragona.
Per això, ens comprometem a:

Completar i agilitzar les obres de la terminal • 
ferroviària de mercaderies i els accessos ferrovi-
aris del Port de Barcelona que permetin la sortida 
dels trens de mercaderies des del port fi ns a la 
frontera francesa amb ample europeu.
Executar els accessos viaris al Port de Barcelona • 
de manera que l’activitat del port no col·lapsi els 
accessos de Barcelona.
Executar les obres del Pla Director del Port de • 
Tarragona, amb l’ampliació del Moll d’Andalusia.
Executar la Zona d’Activitats Logístiques del Port • 
de Tarragona.
Garantir la sortida ferroviària en ample internacio-• 
nal de les mercaderies del Port de Tarragona i els 
seus accessos viaris.
Potenciar el Transport Marítim de Curta Distància • 
(TMCD).
Potenciar la diversifi cació d’activitats dels ports de • 
Vilanova, Palamós i Mataró.

Convertir el Prat en un aeroport de connexió 
internacional i privatitzar la gestió dels aero-
ports catalans

Cal convertir l’aeroport del Prat en un gran aeroport 
de connexió intercontinental i connectar-lo amb els 
centres estratègics més importants del món, con-
vertint-lo en el major aeroport del sud d’Europa. Així 
mateix, cal potenciar el desenvolupament integrat a 
la xarxa d’aeroports catalans, aprofi tant els nínxols 
del mercat i la competitivitat entre ells.
Hem d’avançar cap a la gestió privada en els aero-
ports.
Per això considerem necessari:

Promoure la participació de les institucions econò-• 
miques i les administracions catalanes en la presa 
de decisions de l’aeroport de Barcelona i priva-
titzar la seva gestió per millorar la seva activitat 
aeroportuària.
Promoure l’increment de les 28 connexions • 
intercontinentals actuals per enllaçar amb països 
asiàtics i amb les principals destinacions ameri-
canes.
Confi gurar Barcelona com a porta ibèrica per a • 
l’operació amb els mercats emergents de l’Europa 
de l’Est i l’Orient Mitjà. 
Potenciar les connexions de Barcelona amb • 
els principals aeroports de la xarxa domèstica i 
europea afegint noves freqüències, destinacions i 
companyies aèries per disposar d’un dels aero-
ports més accessibles d’Europa.
Promoure i facilitar la implantació de nous ope-• 
radors de serveis aeroportuaris i noves activitats 
econòmiques al servei de la indústria aèria, logís-
tica i turística completant la ciutat aeroportuària 
amb hotels, ofi cines, una rambla comercial, una 
zona logística i altres serveis.
Dissuadir i evitar la concentració de companyies • 
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de baix cost a l’aeroport de Barcelona.
Accelerar l’arribada tant de Rodalies com de les • 
línies 9 i 2 a l’aeroport de Barcelona.
Accelerar la construcció dels accessos a la T1 • 
del nou ramal de Rodalies i de la línia 9 de Metro, 
així com la connexió ferroviària amb un ramal a 
l’aeroport de Girona. 
Desenvolupar el sector de la càrrega aèria amb • 
nous espais logístics en els aeroports de Reus, 
Alguaire, Girona i Òdena-Igualada.

Garantir la sufi ciència energètica

El grau d’abastiment energètic propi total de Catalu-
nya suposa menys d’una quarta part de la demanda. 
En termes absoluts signifi ca un valor molt baix. En-
tenem que és del tot necessària la disminució a curt 
termini de la dependència energètica de Catalunya.
En temps de crisi, com l’actual, tant els ciutadans 
com les empreses han de tenir energia sufi cient a 
preu assequible, amb la qual cosa han donar prioritat 
a la generació d’energia que pugui fer front a les 
puntes de demanda estacional i garantir un preu que 
sigui competitiu per a les empreses.
Catalunya ha viscut esdeveniments en els últims 
anys que han posat de manifest tant l’envelliment de 
les línies elèctriques en algunes zones, com les co-
marques gironines, com la falta de línies elèctriques 
que donin servei a l’augment en el consum energètic 
de Catalunya.
Per això, ens comprometem a:

Realitzar un nou Pla de l’Energia de Catalunya, • 
que inclogui una planifi cació a curt, mitjà i llarg 
termini tant de la demanda com de la generació 
i distribució de l’energia, conforme a la realitat 
actual.

Construir noves centrals elèctriques i planifi car la • 
construcció de noves línies i millora de la xarxa 
elèctrica existent a Catalunya, amb objectius con-
formes a la instal·lació de noves centrals energèti-
ques i conforme a les noves demandes previstes.
Accelerar la construcció de la línia d’alta tensió • 
Bescanó-França, necessària tant per resoldre el 
dèfi cit de capacitat del nord de Catalunya, com 
per complir els compromisos comunitaris d’inter-
connexió.
Comptar amb l’energia nuclear amb l’objectiu • 
de cercar la millor combinació possible de fonts 
energètiques per garantir el subministrament 
present i futur per produir electricitat a preus 
competitius i reduir la nostra dependència energè-
tica amb l’exterior.
Disminuir els terminis de millora, renovació i nova • 
construcció en les línies d’alta tensió. Per això 
és necessària la millora dels tràmits administra-
tius competència de la Generalitat de Catalunya 
necessaris per a l’aprovació i construcció de les 
línies previstes en la planifi cació vigent, tant en 
les línies principal i secundària, gestionades per 
REE, com en les de distribució, gestionades per 
empreses privades.
Fomentar les instal·lacions d’autogeneració en • 
edifi cis institucionals, zones d’equipaments so-
cials, hospitals etc., així com en les zones urba-
nístiques de nou desenvolupament. Inclusió en la 
planifi cació urbanística i d’ordenació del territori.
Garantir l’alimentació de les noves línies ferrovi-• 
àries i en particular les del tren d’Alta Velocitat, 
que necessita subministrament d’alta garantia 
d’alta qualitat, requisits que no es compleixen en 
l’actualitat amb les línies actuals.
Connectar les conques hidrogràfi ques.• 



RECUPERAR
LA TEVA ECONOMIA FAMILIAR
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POSAR CATALUNYA EN MARXA

AL PARTIT POPULAR SEMPRE HEM DIT QUE LA MILLOR POLÍTICA SOCIAL ÉS LA POLÍTICA QUE 

GENERA OCUPACIÓ. ÉS HORA DE POSAR-NOS A TREBALLAR. ÉS HORA QUE CATALUNYA ES POSI EN 

MARXA, CREIXI I CREÏ LLOCS DE TREBALL. LES DADES SOBRE L’ATUR A CATALUNYA NO PODER SER 

MÉS CLARES: FRACÀS TOTAL DEL GOVERN DEL TRIPARTIT, UN GOVERN QUE HA PORTAT A L’ATUR A 

MÉS DE 400.000 CATALANS, ESPECIALMENT A LES DONES. EL PARTIT POPULAR HO HA DIT SEMPRE: 

LA MILLOR POLÍTICA SOCIAL ÉS LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ.

La situació actual a Catalunya contrasta clarament 
amb els governs del Partit Popular a Espanya. El 
nostre sempre ha estat un partit que ha tingut 
clar un objectiu fonamental: la plena ocupació. I 
sempre que hem governat hem tendit cap aquest 
objectiu. Vam crear 4,5 milions de llocs de treballs 
nets en dues legislatures. Semblava que a Espanya 
i a Catalunya ens havíem de conformar amb unes 
xifres altes d’atur de per vida, amb l’atur estruc-
tural més alt de tot Europa. Però no és així. Ho 
vam demostrar. I ho podem tornar a demostrar a 
Catalunya si com decisius: el nostre model econò-
mic crea ocupació.

És necessària una aposta ràpida i ferma per una 
política d’ocupació que creï llocs de treball, que ajudi 
a la formació dels treballadors i a la cerca activa de 
treball. Si volem una població amb majors nivells 
de vida i poder adquisitiu, la creació de treball és la 
prioritat número u.
L’ambició reformista del Partit Popular serà molt 
necessària ara per sortir de la situació de destrucció 
i precarietat laboral en la qual ens trobem. Reformar 
per millorar: la formació, la intermediació, la creació 
de llocs de treball, i també la conciliació de la vida 
laboral amb la vida familiar.
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Tornarem a crear ocupació

El paper de la política no serà només retallar 
despeses i regulacions, apartar-se i esperar que 
l’economia creixi per si sola. La política encara té un 
paper a jugar. Hem d’ajudar els emprenedors. Hem 
d’atraure inversions. Que racionalitzem i reduïm les 
regulacions, que tornem el poder als ciutadans i a 
les empreses, no signifi ca que la política econòmica 
no tingui importància. Segueix sent bàsica. Hem de 
despertar l’esperit emprenedor a cada jove del país. 
Hem de fomentar activament el millor entorn perquè 
els empresaris puguin tornar a contractar.
Actuarem en dos fronts. Per una banda, realitzarem 
les reformes que la nostra economia necessita, do-
nant suport als emprenedors i empresaris i reforçant 
els nostres sectors productius. I, a més, actuarem 
decididament sobre el mercat i el seu funcionament. 
Hem de millorar el nostre servei públic d’ocupació. 
Avui dia tan sols s’intervenen menys del 3 per cent 
de les col·locacions. Així, reformarem profundament 
el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) perquè sigui 
efectiu i efi cient promovent la incorporació d’entitats 
privades en la intermediació laboral, en l’orientació, 
la formació, el reclutament, la protecció i la recol-
locació dels treballadors.
I ho farem de la següent manera:

Ordenar, programar i executar les accions ocu-• 
pacionals que derivin de les polítiques actives 
d’ocupació, realitzant el seguiment i el control.
Oferir i prestar serveis d’informació i orientació • 

laboral integral als treballadors, tant en situació 
laboral activa com en atur, i a les empreses.
Enfortir el paper de les ETT i intensifi car la col-• 
laboració público-privada entre el SOC i aquestes 
entitats per permetre una millor recol·locació dels 
treballadors aturats.
Racionalitzar i controlar, a priori i a posteriori, la • 
despesa pública en subvencions i en formació 
ocupacional, per tal que compleixi els requisits i 
s’apliqui correctament.
Gestionar els programes de formació ocupacio-• 
nal i continuada, garantint la coordinació amb la 
formació professional reglada.

També hem de posar sobre la taula el debat de la ne-
cessària fl exibilització del nostre mercat de treball per 
evitar que quan creixem ho fem amb treball precari 
i quan estiguem en crisi ho solucionem amb acomi-
adaments massius. D’aquesta manera, impulsarem 
des de la Generalitat un debat a nivell nacional per 
fl exibilitzar el mercat laboral. Hi ha moltes opcions i 
el debat és llarg. No s’ha de reduir la protecció social 
dels treballadors, però és necessari un repartiment 
més equitatiu de la protecció per a tots i facilitar la 
contractació. El camí és la fl exiseguretat nòrdica i 
centreeuropea.
Per aquest motiu, promourem les reformes legisla-
tives necessàries per incentivar la contractació de 
treballadors a temps parcial, així com també afavori-
rem la contractació a temps indefi nit. També instarem 
les reformes legislatives necessàries per simplifi car 
les diferents modalitats de contractació.



56 SOLUCIONS PER A LA CRISI

PR
OG

RA
M

A 
EL

EC
TO

RA
L 

20
10

Treball de qualitat

En un món globalitzat no podem competir amb els 
països emergents amb uns sous baixos. Hem de 
competir amb treballs qualifi cats, amb capital humà, 
amb uns treballadors més formats. No només es 
tracta de tornar a la sendera de la creació d’ocu-
pació. Es tracta també d’aconseguir que els nous 
treballs estiguin a l’altura de les qualifi cacions dels 
treballadors.
L’actual generació de joves està més preparada que 
qualsevol de les anteriors. Tot i així, l’atur entre els 
joves és molt alt i aquells que troben feina sol ser en 
un lloc mal remunerat i amb uns requisits molt per 
sota de les qualifi cacions. Si volem una societat que 
doni prioritat a l’excel·lència i l’esforç en l’educació, 
que ofereixi igualtat d’oportunitats i que sigui justa 
amb els mèrits de cada persona, no podem permetre 
que només es creïn llocs de treball poc qualifi cats.
La revolució industrial que hem proposat facilitarà 
la creació de llocs a l’altura del que es mereixen 
els nostres joves. Com més diversifi cació i com 
més competència existeixi, millors seran els salaris 
i les condicions de treball. És per això que hem de 
facilitar al màxim la tasca dels emprenedors. És per 
això que hem de ser ambiciosos i apostar per una 
economia d’alt valor afegit.
Per això triplicarem els recursos per a polítiques ac-
tives d’ocupació, que actualment només representen 
un 0,5 per cent del PIB en tot el país, mentre que en 
països com Dinamarca són l’1,5 per cent, realitzant 
una avaluació externa dels programes de formació 
existents perquè compleixin amb l’objectiu de reci-
clar els treballadors de sectors en crisi cap a sectors 
de futur i augmentant considerablement el nombre 
d’Escoles Taller, Cases d’Ofi ci i Tallers d’Ocupació.

Suport a les famílies afectades per la crisi

Si hi ha un grup de població que necessita que 
les polítiques d’ocupació tinguin un efecte urgent, 
aquest és el de les milers de famílies catalanes que 
tenen tots els seus membres sense feina. Aquesta 
és una situació terrible i el govern no pot quedar-se 
amb els braços plegats.
Impulsarem la col·laboració entre el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i les ETT privades. Una col·laboració 
més estreta entre l’Administració i el sector privat 
facilitarà la creació de llocs de treball per aquelles 
persones que estiguin sustentant una família en una 
situació de pobresa. Ens preocuparem especialment 
de promoure l’ocupació en tots aquells col·lectius 
que estiguin en risc d’exclusió social, fomentant la 
creació d’empreses d’inserció laboral.

Impulsar ajuts per als estudis dels fi lls de treba-• 
lladors aturats. Cap estudiant no ha d’abandonar 
els seus estudis per manca de recursos dels seus 
progenitors.
Agilitzar els tràmits dels Expedients de Regulació • 
d’Ocupació. Si es presenta la suspensió del con-
tracte de treball amb acord, facilitar el cobrament 
immediat de la prestació d’atur que se’n derivi.
Promoure modifi cacions normatives per dotar la • 
nostra negociació col·lectiva d’una major fl exi-
bilitat, amb la fi nalitat de poder adequar-la a les 
circumstàncies especials produïdes per la crisi 
econòmica.
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Invertir en la teva formació com a professional

L’ocupació de qualitat només es crearà i es mantin-
drà si els treballadors estan adequadament formats. 
La formació és el teu futur. Per això, invertirem en la 
teva formació. Invertint en capital humà augmenta-
rem les possibilitats d’èxit econòmic de Catalunya. 
Una formació que aposti per l’excel·lència posarà 
Catalunya a la primera línia econòmica d’aquest 
món globalitzat. No competirem amb salaris baixos. 
Competirem amb un alt nivell de coneixements.
Sense formació l’economia no serà mai sostenible 
i els llocs de treball estaran en una situació de risc 
permanent. Avui dia un ordinador que no tingui 
accés a Internet serveix de poca cosa. I un ordinador 
amb Internet però sense una persona que tingui 
els coneixements mínims per utilitzar-lo tampoc no 
serveix de res. Per tant, serà igual que tinguem les 
millors infraestructures, serà igual que tinguem la 
banda ampla d’Internet més ràpida. Sense persones 
formades, no hi ha futur.
El principal repte en aquest camp el tenim amb els 
aturats. Cal impulsar la formació entre ells, com-
plementant els programes d’ocupació. Duplicarem, 
doncs, els recursos per a la formació d’aquells que 
busquen feina, per tal que s’adaptin a les qualifi -
cacions requerides pels sectors emergents o més 
necessitats de mà d’obra.
La Formació Professional també adquireix una gran 
importància per al nostre projecte. Hem de millorar 
la seva qualitat, i fer-la més accessible, amb més 
programes de beques de mobilitat. També és interes-
sant que avancem en la implantació d’un sistema de 
pràctiques professional i l’alternança entre treball i 
FP. Facilitarem, també, que les empreses s’impliquin 
en la formació.
També establirem la Formació Ocupacional per 
aquells que estiguin desocupats, amb tutories per-
sonalitzades i accions de formació que segueixin les 

necessitats de coneixements i habilitats requerides a 
cada territori.
El Partit Popular creu que una bona formació està 
molt lligada també a les noves tecnologies i al conei-
xement de llengües estrangeres. Per això afavorirem 
els programes d’e-learning i l’ús de les noves tecno-
logies de la informació i comunicació en el procés de 
formació. I ho facilitarem amb una tarifa plana per a 
tots aquells que vulguin formar-se en línia.
També potenciarem l’estudi d’idiomes per als treba-
lladors de qualsevol edat.

Promoure que la preparació dels treballadors • 
respongui a les seves pròpies necessitats 
ocupacionals, implementant mecanismes que 
permetin una major personalització de la for-
mació i introduint una major llibertat d’elecció 
formativa.
Establir un xec individualitzat de formació per • 
a cada treballador. Es crearà un compte de for-
mació associat al seu número de cotització a la 
Seguretat Social que mostri la formació rebuda 
al llarg  de la seva carrera professional. Aquest 
xec es nodrirà de la quota de formació profes-
sional i dels Pressupostos Generals de l’Estat. 
Convertirem el dret a la formació professional 
en el treball en un verdader dret del treballador.
Establir bonificacions al 100% de les quotes de • 
la Seguretat Social, incloent-hi les d’accidents 
de treball i malalties professionals, en la con-
tractació d’aturats que substitueixen treballa-
dors en formació. Així afavorirem l’exercici del 
dret de formació.
Promoure les beques de transport de la Gene-• 
ralitat perquè els treballadors que estiguin per-
cebent el subsidi d’atur o que ja l’hagin esgotat 
tinguin cobertes totes les despeses que hagin 
d’efectuar per a la utilització del transport pú-
blic per a la realització de cursos de formació, i 
que no els suposi cap despesa addicional.
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Més oportunitats per als joves

La desocupació juvenil ha arribat a nivells insupor-
tables: un 40%. D’aquesta manera, no hi ha forma 
que els nostres joves puguin desenvolupar el seu 
projecte de vida, independitzar-se o començar una 
nova família. És necessari potenciar l’accés dels 
joves al mercat laboral com la mesura més efectiva 
per assegurar la seva emancipació i el seu projecte 
de vida. Per això:

Prioritzar la millora de les condicions i de la situa-• 
ció laboral dels joves a Catalunya. 
Valorar especialment, en els concursos públics, • 
aquelles empreses que tinguin plantilles com-
postes en un 25% per menors de 30 anys amb 
contracte indefi nit. Especialment en PIMES.
Fomentar l’ocupació parcial per part dels estu-• 
diants universitaris a través de la creació de la 
“Beca universitària Compatible” (BUC), per la 
qual s’estableixin convenis entre la Generalitat i 
empreses privades per tal d’afavorir la inserció la-
boral dels estudiants en la seva etapa acadèmica. 
Crear la “Fira Universitària del Treball”, que serà • 
un fòrum anual d’ocupació entre totes les univer-
sitats públiques i privades catalanes, en la qual 
les empreses puguin donar a conèixer els seus 
serveis, així com les universitats i els alumnes co-
nèixer les diferents opcions que ofereix el mercat 
laboral. 
Dignifi car la Formació Professional establint • 
guies per a empreses en les quals es mostrin les 
habilitats i possibilitats dels joves amb estudis en 
mòduls de formació professional tant de grau mig 
com superior. 
Establir programes específi cs de formació i inser-• 
ció laboral per a joves en sectors estratègics. 
Regular els convenis de pràctiques per a estu-• 
diants per garantir que els becaris que aporten 
rendiment rebin una mínima quantia econòmica i 
limitar el nombre de becaris que podria tenir una 
empresa. 

Reduir els riscos laborals

Realitzarem una política decidida per reduir els 
riscos i els accidents laborals. Per això:

Impartirem més formació i de millor qualitat als • 
delegats de prevenció de les empreses.
L’Administració Autonòmica assumirà la despesa • 
de les obligacions derivades de la gestió preventi-
va de riscos laborals a les empreses de menys de 
sis treballadors, com el pla de prevenció de riscos 
laborals, l’avaluació de riscos, la planifi cació de 
l’activitat preventiva, i les mesures d’emergència.
Modifi cació de la Llei de Prevenció de Riscos La-• 
borals i del Reglament dels Serveis de Prevenció 
per facilitar el compliment de les obligacions deri-
vades de la gestió preventiva de riscos laborals a 
les petites i mitjanes empreses.
Atesa la transcendència del tema, i la complexi-• 
tat en el compliment de les responsabilitats que 
exigeix la legislació vigent, l’administració haurà 
d’ajudar les petites empreses en el compliment 
d’aquestes exigències en matèria preventiva, 
sobretot en els aspectes burocràtics, ja que la 
legislació no distingeix entre grans i petites em-
preses a efecte de disposar de la documentació 
preventiva exigida normativament.
Promoure la cultura preventiva en general i la dels • 
riscos laborals en l’àmbit educatiu en particular, 
especialment en la formació professional i els 
cicles formatius.
Portar un major seguiment de les actes de cons-• 
titució dels comitès de seguretat i salut laboral, 
i del nombre de delegats de prevenció a les 
empreses.
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MÉS DINERS A LA TEVA BUTXACA, 
MENYS A LA DEL GOVERN

VOLEM MILLORAR LES CONDICIONS DE VIDA DELS CIUTADANS, FER-LOS MÉS LLIURES, AMB MÉS 

CAPACITAT DE DECISIÓ I MÉS PODER ADQUISITIU. ELS DINERS SEMPRE ESTAN MILLOR EN MANS 

DELS CIUTADANS QUE EN MANS DE L’ADMINISTRACIÓ.

PER AIXÒ REDUIREM ELS IMPOSTOS A LES FAMÍLIES, PERQUÈ PUGUIN DISPOSAR DE MÉS DINERS, 

INCREMENTAR EL CONSUM I DINAMITZAR L’ECONOMIA. CREIEM QUE AMB LA CRISI ECONÒMICA 

AQUESTES SERAN LES ELECCIONS DEL PODER ADQUISITIU.

Reduirem els impostos de la teva família

Aprofi tarem la capacitat normativa que té la Genera-
litat per baixar els impostos a les famílies:

IRPF
Derogar la Llei 24/2010, de 22 de juliol, mitjan-• 
çant la qual s’incrementa l’escala autonòmica de 
l’IRPF amb efectes a 1 de gener de 2011. 
Suprimir els límits en les deduccions perquè les • 
persones de renda mitjana també se’n puguin 
benefi ciar.
Reduir en dos punts el tipus aplicable al tram • 
autonòmic de l’IRPF a efectes 1 de gener de 2011.
Augmentar el mínim personal i familiar de les • 
quanties establertes a la Llei de l’IRPF.
Introduir la deducció del 30% de la quota íntegra • 
de les despeses de la unitat familiar per a la con-
tractació de cobertura mèdica per asseguradores 
de salut privades.
Incorporar una deducció en la quota íntegra de • 
despeses d’escolarització obligatòria i despeses 
de guarderia.
Incorporar una deducció del 30% de la quota • 
íntegra per a les despeses destinades a l’ajut 
domèstic per atendre persones dependents.
Augment de la desgravació per naixement en el • 
tram autonòmic de l’IRPF.
Establiment de deduccions fi scals per fi ll en • 

gradació segons el nombre de fi lls en el tram 
autonòmic de l’IRPF.
Aplicar deduccions a la quota íntegra per a des-• 
peses de residències de persones grans i disca-
pacitats.

Impost de Successions
Eliminar l’Impost de Successions i Donacions • 
mitjançant l’aplicació de la bonifi cació del 100 % 
de la quota integral als grups I i II de parentesc.

IVA
Oposar-nos a les apujades d’impostos del govern • 
central, especialment a l’apujada de l’IVA.
Promoure davant del Govern de l’Estat una • 
rebaixa de l’IVA general i de l’especial i instar la 
Comissió Europea que permeti un IVA reduït per a 
productes bàsics i serveis socials.

Transmissions Patrimonials 
i Actes Jurídics documentats

Reduir l’Impost de Transmissions Patrimonials • 
del 8 al 6%, especialment a les transmissions de 
primer habitatge habitual per a joves i l’Impost 
d’Actes Jurídics Documentats.
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Habitatge més accessible

La difi cultat per accedir a un habitatge continua 
sent una de les principals preocupacions de la nos-
tra societat i un dels factors que més distorsiona 
determinades pautes de comportament social com 
l’edat d’emancipació o de matrimoni.
El Pla d’Habitatge no s’ha executat com estava 
previst, de manera que el volum d’habitatges amb 
qualsevol tipus de protecció es desenvolupa a un 
ritme molt lent.
L’estoc dels habitatges acumulats en oferta els 
últims anys, els nous habitatges que han entrat 
en el mercat i les difi cultats fi nanceres del sector 
immobiliari han mantingut una oferta creixent en el 
mercat que ha repercutit en una baixada de preus 
tant de compra com de lloguer.
Creiem que la política d’habitatge s’ha d’instrumen-
talitzar principalment a través de benefi cis fi scals 
per a la compra i el lloguer i per a la rehabilitació, 
així com per ampliar les subvencions directes a 
ofertors i demandants d’habitatge protegit.
Per això establirem mesures per facilitar l’accés a 
l’habitatge:

Elaborar una nova llei del dret a l’habitatge per • 
afavorir l’increment d’oferta sense limitar el dret a 
la propietat, i un nou pla català d’habitatge, adap-
tat als temps de crisi, que faciliti l’accés i detecti 
les autèntiques necessitats d’accedir a l’habitatge 
que té la problació, a curt, mitjà i llarg termini, 

per implementar una política ordenada que doni 
respostes als reptes del futur.
Promoure que els 160.000 habitatges de pro-• 
tecció ofi cial previstos en el Pla d’Habitatge es 
destinin principalment a habitatges de lloguer a 
preu assequible.
Promoure un acord perquè la bossa d’habitatges • 
es nodreixi de l’estoc d’habitatges acumulats en 
oferta els últims anys.
Facilitar la creació de societats per a la promoció • 
d’habitatges de lloguer, amb fi scalitat bonifi cada 
com a instrument fonamental per crear el parc 
d’habitatges de lloguer amb opció de compra.
Fomentar, sense imposicions, la sortida de pisos • 
buits al mercat de lloguer, començant pels habi-
tatges públics, i augmentarem les VPO adquirint 
estocs d’habitatges. També agilitzarem els tràmits 
administratius per al seu accés.

A més, facilitarem l’accés a l’habitatge als ciutadans 
que més ho necessitin:

Incrementant els ajuts directes per a l’accés a • 
l’habitatge de joves menors de 35 anys.
Adaptant els habitatges de protecció ofi cial a les • 
necessitats i realitats de les famílies nombroses.
Augmentant el límit d’ingressos necessari per • 
poder accedir a un habitatge protegit perquè les 
famílies de classe mitjana hi puguin accedir.
Exigint un mínim d’anys de residència per poder • 
accedir a algun habitatge de protecció ofi cial.

Reducció d’impostos que afecten a l’habitatge:
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Promoure la desgravació en l’IRPF per a famílies • 
amb rendes de fi ns a 60.000 euros.
Reducció dels impostos que afecten a l’habitatge • 
per a les parelles i matrimonis joves.
Reducció del 15% de la quota íntegra de les des-• 
peses de lloguer de l’habitatge habitual, amb un 
límit d’entre 600 i 900 euros, segons la renda. 
Augmentar la deducció de la quota íntegra per • 
inversió en habitatge habitual i per rehabilitació de 
l’habitatge.
Eliminar el recàrrec de l’IBI per al fi nançament del • 
transport públic.
Reducció de l’Impost de Transmissió Patrimonial i • 
del d’Actes Jurídics Documentats.
Promoure la reducció dels impostos que graven • 
les primeres residències, en especial, a l’IVA dels 
contractes de lloguer.

Volem arribar a les famílies més afectades per la 
crisi, que han perdut la feina i que no poden fer front 
al pagament d’una hipoteca.

Crear un fons de rescat d’habitatges hipotecats • 
d’acord amb les entitats fi nanceres, amb apor-
tació de capital privat, perquè les famílies que 
no puguin fer front a les hipoteques tinguin la 

possibilitat de cedir-les a l’entitat titular, a canvi 
del pagament d’un lloguer assequible amb opció 
de compra en cinc anys.

A més, volem que la política d’habitatge es coordini 
amb la política de planifi cació urbanística i de ser-
veis en els nostres barris. Estem convençuts que una 
bona política d’habitatge acompanyada d’una bona 
planifi cació de serveis ajudarà a resoldre problemes 
de convivència i d’habitabilitat en alguns barris de 
Catalunya. Per això:

Modifi carem la llei de barris per incloure la rehabi-• 
litació d’habitatges posant en marxa nous barems, 
com el percentatge de població immigrant o 
l’envelliment de la població.
Reduirem l’antiguitat mínima perquè els habitat-• 
ges puguin rebre ajuts de rehabilitació o reforma.
Combatrem els pisos pastera limitant l’habitabi-• 
litat dels habitatges i augmentant el control de la 
sobreocupació dels habitatges.
Crearem un registre centralitzat de solars • 
sense urbanitzar, donant-lo a conèixer a tots 
els ciutadans i empreses, per activar la seva 
entrada en el mercat tant de promoció pública 
com privada.
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Et protegirem com a consumidor

En un mercat lliure el govern no només ha de 
garantir la competència, sinó també que no hi hagi 
situacions d’abús, ni d’enganys. Per aquest motiu és 
important que el govern de la Generalitat protegeixi 
els consumidors. La protecció i la promoció dels 
drets dels consumidors i usuaris és una condició 
essencial per a la societat del benestar.
Hem d’incrementar el nivell de protecció dels consu-
midors i garantir-los més participació i protagonisme 
amb la fi nalitat de dotar els ciutadans de més garan-
ties, més seguretat, més informació, més capacitat 
d’elecció entre opcions diverses i millor accés al 
comerç electrònic i amb més garanties.
Per això cal:

Derogar la Llei de Consum de Catalunya per ser • 
contrària a la llibertat d’utilitzar el català i el cas-
tellà en els productes i els rètols dels establiments 
comercials i per la imposició de sancions.
Donar més protagonisme a l’Agència Catalana de • 
Consum perquè tingui un major pes en la redacció 
de les lleis de consum, en la imposició de san-
cions i perquè pugui actuar d’ofi ci davant casos 
d’atac als drets dels consumidors.
Facilitar que les denúncies contra abusos es conver-• 
teixin en mesures efectives, garantint les indemnitza-
cions als afectats i aprovant les mesures necessàries 
per evitar que es produeixin casos similars. 
Protegir el consumidor amb un assessorament • 
especialitzat i personalitzat sobre la lletra petita 
dels contractes.
Implantar fi nestretes de denúncia, informació i • 
assessorament als aeroports i estacions de tren 
principals perquè els viatgers tinguin en tot mo-
ment un suport professional davant de qualsevol 
incidència. 
Parar especial atenció a la protecció de les perso-• 

nes grans com a consumidors.
L’Administració pública ha d’aprofi tar el treball de 
les diferents associacions en la defensa dels drets 
dels consumidors. Hem de col·laborar amb elles 
donant-los major protagonisme en la denúncia 
d’abusos i en la resolució de confl ictes. A més, hem 
de treballar amb les empreses per millorar l’atenció 
al consumidor en àrees clau:

Posar en marxa una mesa de concertació entre • 
empreses, consumidors i administració per a la 
millora estratègica de l’atenció al client.
Impulsar un pla per a un major seguiment de les • 
queixes i reclamacions en l’àrea de les noves 
tecnologies: Internet, televisió, telefonia fi xa i 
telefonia mòbil.

La prioritat, en qualsevol cas, sempre ha de ser la de 
prendre les mesures més efi caces que protegeixin la 
salut i la seguretat dels consumidors. Per això:

Impulsarem sistemes de traçabilitat en els • 
productes de consum perquè els consumidors 
coneguin en tot moment l’origen i la procedència 
dels aliments que ingereixen.
Exigirem als productes alimentaris procedents de • 
terces països el mateix nivell de control d’exi-
gència de qualitat que es demana als nostres 
productes. 
Augmentarem la informació al consumidor sobre • 
els productes que ingereix, especialment en allò 
que es refereix a les al·lèrgies alimentàries.
Incrementarem els controls destinats al consumi-• 
dor infantil perquè tinguin totes les garanties de 
qualitat i no suposin un perill per a la salut dels 
més petits

Pel que fa a la Llei de consum, suprimirem el concep-
te de disponibilitat lingüística, les multes per motius 
lingüístics en l’àmbit comercial i establirem fórmules 
per la devolució de les multes imposades als comer-
ciants i negocis.



RECUPERAR 
LA TEVA QUALITAT DE VIDA
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UNA NOVA SOCIETAT DEL BENESTAR

VOLEM IMPULSAR UN CANVI INTEGRAL EN LA SOCIETAT DEL BENESTAR QUE SE CENTRI EN EL QUE 

MÉS ENS IMPORTA: TU I LA TEVA FAMÍLIA. EL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI DE SERVEIS 

SOCIALS NO HA ESTAT SUFICIENTMENT ÀGIL NI SATISFACTORI. PER AIXÒ EL LIBERALITZAREM 

DONANT MILLOR ENTRADA AL TERCER SECTOR SOCIAL I ALS EMPRENEDORS SOCIALS I DONANT-

TE A TU MAJOR LLIBERTAT A L’HORA D’ESCOLLIR QUINS RECURSOS SOCIALS I SANITARIS VOLS. ET 

DONAREM MÉS CONTROL SOBRE LA TEVA VIDA AMB LA REDUCCIÓ DELS IMPOSTOS A LES FAMÍLIES I 

LA INTRODUCCIÓ DE POLÍTIQUES PER CONCILIAR LA TEVA VIDA FAMILIAR I PROFESSIONAL.

Hem de millorar la qualitat de vida i el benestar 
dels ciutadans amb polítiques decidides per aten-
dre i oferir més oportunitats a les persones més 
vulnerables de la nostra societat.
Per fer-ho possible plantegem un canvi integral 
en els serveis socials per aconseguir una millor 
qualitat de vida.
Un canvi que impulsi una administració àgil, que 
respongui a temps a les necessitats dels ciuta-
dans i els faciliti l’accés als serveis i a les pres-
tacions socials en igualtat d’oportunitats, amb 
criteris clars i definits. Per això hem de descol-
lapsar els serveis d’atenció primària dels munici-
pis de Catalunya perquè els ciutadans tinguin més 
facilitat per ser atesos.
Un canvi que faci arribar les polítiques socials a les 

rendes mitjanes. Els ciutadans de classe mitjana 
són persones i famílies que contribueixen amb el 
seu esforç i treball a generar riquesa, són el motor 
de la nostra societat, i al mateix temps suporten les 
càrregues socials al llarg de la seva vida.
Un canvi que impulsi el dret d’elecció a cada 
persona gran o amb discapacitat i la seva família 
perquè pugui escollir amb total llibertat els serveis 
que prefereixin, d’acord amb les seves necessitats 
i preferències.
Un canvi que faci més fàcil la vida als ciutadans, 
amb la implantació d’una finestreta única per 
poder fer tots els tràmits des d’una sola instància, 
simplificarem la connexió i la cooperació adminis-
trativa amb la Generalitat, i facilitarem les gesti-
ons a les persones sol·licitants. 
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CONSTRUINT LA SOCIETAT DEL BENESTAR

RECUPERAREM EL DINAMISME DE LA NOSTRA SOCIETAT PER CREAR BENESTAR. CREIEM QUE L’ESTAT 

NI POT NI HA DE FER-HO TOT I QUE ÉS BO QUE LA SOCIETAT CIVIL TINGUI INICIATIVA I ESTÍMULS PER 

INVERTIR EN LA SOCIETAT. PER AIXÒ ESTABLIREM UNA AUTÈNTICA ECONOMIA SOCIAL DEL BENESTAR 

DONANT MÉS PROTAGONISME AL TERCER SECTOR EN LA DOTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS I DONAREM 

SUPORT ALS EMPRENEDORS SOCIALS I AL VOLUNTARIAT. IMPULSAREM EL SERVEI CÍVIC PER 

PROMOURE QUE ELS NOSTRES JOVES SIGUIN CIUTADANS ACTIUS A LA SEVA COMUNITAT.

L’Estat i l’administració pública ni poden ni ho han 
de fer tot. La pobresa i la desigualtat han avançat 
al nostre país, els serveis públics s’han col·lapsat 
i parts fonamentals del sistema del benestar com 
ara l’educació o la sanitat tenen greus problemes 
de qualitat en els serveis que presten.
Ja és hora de donar una alternativa raonable a una 
administració gran que pretén controlar la gestió 
de tots els serveis públics i dir a les famílies a quin 
col·legi han d’anar, a quin hospital s’han d’anar a 
operar o a quina residència passaran la resta de la 
seva vida. 

Per això volem avançar de l’estat del benestar cap 
a la societat del benestar. De l’administració centra-
litzada a la descentralització administrativa; d’allò 
exclusivament públic al treball conjunt entre els 
àmbits públic, social i privat; dels serveis únics a la 
llibertat d’elecció de les famílies. Volem una societat 
on el tercer sector i els emprenedors socials tin-
guin el major protagonisme i en la qual les famílies 
tinguin major poder d’escollir els recursos que volen 
per als seus.
Per aconseguir-ho reformarem els serveis públics 
per donar major protagonisme al tercer sector i per 
introduir majors quotes de llibertat d’elecció en els 
àmbits educatiu, sanitari i social, impulsant els xecs 
serveis perquè les famílies tinguin una resposta 
immediata i adequada a les seves necessitats. Això 
implica una important descentralització de poder 
de l’administració a la societat i a les famílies. A la 
societat, per impulsar nous projectes i serveis, i a les 
famílies, perquè puguin escollir els serveis que volen.
El nostre pla no passa per la inhibició de l’adminis-
tració sinó per un treball actiu de la Generalitat a 
defi nir els objectius estratègics socials i a garantir 
la qualitat dels serveis. Tot això compatibilitzant-
ho amb la iniciativa social dels emprenedors que 
s’arrisquen a posar en marxa nous serveis i amb 
la major llibertat per a les famílies perquè puguin 
recuperar el control de les seves vides davant l’ad-
ministració.



69SOLUCIONS PER A LA CRISI

PROGRAM
A ELECTORAL 2010

Donar suport als emprenedors socials

Catalunya té una llarga tradició d’una societat civil 
que ha fet possible el suport i l’atenció a les per-
sones quan l’administració no ho feia. Són els seus 
emprenedors socials, persones que van arriscar re-
cursos i van invertir temps. Són el millor exemple de 
la societat del benestar, la gran societat que volem 
construir. Ara toca a la Generalitat correspondre a tot 
l’esforç i al treball que milers d’homes i dones fan 
diàriament per donar serveis als altres.
Establirem un nou model de concertació de serveis 
d’atenció a les persones que s’adapti a les necessi-
tats del tercer sector i que no les penalitzi mitjançant 
el canvi del sistema de contractació per comprar les 
ofertes amb l’IVA inclòs i la introducció d’un sistema 
de clàusules socials en tots els processos de contra-
ctació pública de serveis d’atenció a les persones.
Millorarem el fi nançament dels emprenedors socials. 
Si algú té una bona idea que pot millorar el sistema 
de protecció social del nostre país volem ajudar a 
fi nançar-la. Per això posarem en marxa una revolució 
en fi nançament als emprenedors socials que inclourà 
la posada en marxa d’un sistema fi nancer social 
conjuntament amb les caixes d’estalvi i els bancs per 
establir un fons de capital social, un sistema de crè-
dits preferents amb l’aval de la Generalitat i una línia 
específi ca d’ajuts de l’Institut Català de Finances.
A més, crearem un pla per a la millora de la tre-
soreria del tercer sector que estengui el sistema 

d’avançaments i de confi rming, la generalització del 
model plurianual i de la concertació de serveis, i el 
compromís de pagament a 30 dies amb interessos 
de demora si l’administració no compleix. 

Donar suport al voluntariat

Sense el voluntariat i l’associacionisme no podem 
construir una societat del benestar solidària, partici-
pativa i compromesa amb la qualitat de vida de tots. 
Els populars volem potenciar una cultura de la par-
ticipació centrada en la fi gura del voluntariat i de les 
associacions ajudant-los a ser més forts, a tenir més 
recursos, a disposar de majors canals de participació 
i comunicació per captar més gent i a protegir el 
voluntariat en la realització de la seva feina.
Per això posarem en marxa un pla de suport al 
voluntariat que se centri en:

Els voluntaris, mitjançant un reconeixement • 
de la seva feina, el treball en xarxa, el desen-
volupament de plans de formació específics 
i la creació del carnet solidari per voluntaris i 
entitats de voluntariat.
Les associacions, ajudant-les a cobrir les • 
despeses de lloguer de locals, de transport, les 
assegurances dels voluntaris i les despeses 
d’organització.
La sensibilització mitjançant l’impuls de campa-• 
nyes de promoció del voluntariat, sobretot entre 
joves i persones grans actives.
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UNA SOCIETAT 
FAMILIARMENT RESPONSABLE

LES FAMÍLIES SÓN UNA PRIORITAT I LES POLÍTIQUES FAMILIARS HAN DE SER UN CONJUNT 

D’ACTUACIONS QUE, D’UNA MANERA ARTICULADA, GLOBAL, TRANSVERSAL I INTEGRAL, 

S’ENCAMINEN A RECONÈIXER, DONAR SUPORT I PROTEGIR LES FAMÍLIES PER L’APORTACIÓ QUE 

REALITZEN A LA SOCIETAT. LES FAMÍLIES FORTES SÓN LA BASE D’UNA SOCIETAT FORTA. DONAR 

SUPORT A L’ESTABILITAT EN LES RELACIONS ENTRE CÒNJUGES, AMB ELS FILLS I ENTRE TOTS ELS 

MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR HA DE SER EL FONAMENT D’UNA BONA POLÍTICA FAMILIAR.

Els populars volem reconèixer l’aportació de les 
famílies amb més fi lls a la societat i incorporar 
la perspectiva familiar en el desenvolupament de 
les polítiques de la generalitat, millorant la seva 
qualitat de vida i promovent la conciliació de la 
vida laboral i familiar.
Catalunya és, a més, una de les societats europees 
que s’està envellint més ràpidament. Això signifi ca 
que hem de potenciar una política de natalitat, tal 
com aconsella la Unió Europea, però que, a més, 
no podem descuidar la implicació plena i activa en 
les nostres comunitats de les persones que es tro-
ben en edat de jubilació. Aquestes persones poden 
aportar molt a la nostra societat i volem aprofi tar 
tot el seu potencial amb la seva participació activa.
Ha arribat el moment de donar solucions a les 
famílies catalanes, necessitem potenciar la seva 
estabilitat i ajudar-les en els pitjors moments.

T’ajudem quan més ho necessites

No és gens fàcil crear una família ni tirar endavant 
els teus fi lls. Cada cop el món ens exigeix més als 
pares i cada cop el cost de la vida és més car. Quan 
creem una família o quan tenim fi lls els costos es 
disparen. És en aquest moment que l’administració 
ha d’estar al teu costat. No volem que les nostres 
famílies estiguin soles quan més necessiten l’ajuda 
del govern, volem que sigui més fàcil crear famílies 
i tirar endavant els teus fi lls.

Per què l’únic dret que em garan-
teixen amb la llei de dependència 
és el dret a esperar?
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Per aquest motiu és necessari crear un marc favo-
rable a les famílies:

Crear la Conselleria de Família per desenvolupar • 
una política de suport, atenció, protecció a la 
família i que vertebri les polítiques dels diferents 
departaments de la Generalitat que l’afecten. 
Aquesta Conselleria treballarà conjuntament amb 
l’Institut Català de la Família i l’Observatori Català 
de la Família com a òrgan consultiu i de diàleg 
amb les associacions familiars.
Elaborar un Pla Integral de Suport a les Famílies, • 
d’acord amb les entitats familiars, que haurà 
de tenir caràcter interdepartamental, i establirà 
l’obligatorietat que tota la normativa de la Gene-
ralitat estableixi un estudi d’impacte familiar.
Desplegar la Llei de suport a les famílies pel • 
que fa als ajuts i subvencions. Aprovarem la 
llei de famílies nombroses i elaborarem un Pla 
Integral de Suport a les Famílies, que s’haurà 
d’elaborar d’acord amb les entitats familiars i 
amb l’assessorament d’experts. 
Vetllar per la imatge de la família i la maternitat • 
en els mitjans de comunicació públics. Rea-

litzarem campanyes institucionals de suport i 
informació a les famílies amb fills i de valoració 
social de les seves funcions.

A més, les famílies tindran tot el nostre suport:
Convergirem amb els països europeus ampliant • 
les prestacions econòmiques directes de 100 
euros per fill menor de 18 anys a partir del se-
gon fill i ho farem a partir del tercer any, mentre 
establirem un període transitori.
Elaborarem una Llei de protecció de les famílies • 
nombroses que completi la legislació estatal, 
concretant els beneficis i les mesures de suport 
en els àmbits competencials del Govern de la 
Generalitat.
Crearem centres de suport familiar amb equips • 
professionals multidisciplinaris per a l’assesso-
rament, orientació i suport de tots els confl ictes 
que es puguin produir en una família, així com per 
ser un lloc de trobada familiar –espai neutral- per 
possibilitar la relació dels membres de la unitat 
familiar en situacions de crisi especialment, l’in-
tercanvi en el règim de visites dels pares i avis als 
fi lls menors, sense cap risc.
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Més temps per estar amb els teus fi lls

Un dels principals problemes de les famílies cata-
lanes és la manca de temps per estar amb els seus 
fi lls. Moltes es debaten entre el dilema de la feina o 
la cura dels fi lls. Les famílies tenen molts problemes 
per trobar una plaça de guarderia o per fl exibilitzar el 
seu horari laboral. Facilitar la vida a les famílies sig-
nifi ca ajudar les famílies a passar més temps junts.
Per això:

Impulsarem un pla de reforma dels horaris per a • 
la conciliació de la vida familiar i laboral que inclo-
gui la modifi cació dels horaris dels equipaments 
públics, l’aproximació progressiva dels horaris 
professionals amb els horaris escolars i l’adequa-
ció dels horaris de les guarderies a la realitat dels 
horaris laborals. 
Crearem un servei específi c d’atenció i assesso-• 
rament a les famílies i a les empreses, destinat a 
promoure mesures de conciliació de la vida labo-
ral amb la vida familiar en l’entorn empresarial. 
Impulsarem un pla de creació de 50.000 noves • 
places de guarderies a Catalunya conjuntament 
amb la iniciativa privada, facilitarem la creació 
de guarderies laborals i en polígons industrials i 
ampliarem la llibertat d’elecció de guarderia per a 
les famílies.
Promourem un pacte social per a la conciliació • 
de la vida familiar i laboral que doni suport a les 
empreses que adoptin plans o programes de 
conciliació de la vida laboral amb la personal i 
familiar, i que estableixi nous permisos i ajudes 
per a la contractació de persones substitutes de 
treballadores que es trobin en excedència o en 
reducció de jornada per cuidar dels seus fi lls o 
de persones dependents, que estableixi també la 
contractació de treballadores a l’atur per substituir 
treballadores absents per maternitat i l’impuls 
del treball fl exible per als treballadors amb fi lls o 
persones dependents a càrrec seu.
Promourem la qualifi cació “Empresa Familiarment • 
Responsable” per aquelles empreses que acredi-
tin l’aplicació de mesures i pràctiques que facilitin 
la conciliació de la vida laboral i la vida familiar.

Protegir el millor de la nostra societat: 
la nostra infància

Volem que els nostres fi lls visquin la seva infància i 
creixin en bons entorns. Per això elaborarem un pla 
integral de la infància i l’adolescència en base als 
següents eixos:

Elaborar un pla de protecció de la infància i • 
l’adolescència que promogui i divulgui els drets 
de l’infant, que estableixi un marc social favora-
ble a l’educació en valors, fomenti la prevenció i 
eviti les situacions de risc i que permeti la plena 
integració dels nens discapacitats a la societat.
Elaborar un nou Pla Integral per als Nens en Risc • 
d’Exclusió Social, que abordi des de la detecció i 
atenció, fi ns al tractament defi nitiu i inserció a la 
societat. 
Impulsar mesures perquè els pares tinguin major • 
control sobre el que veuen els seus fi lls als 
mitjans audiovisuals, especialment la televisió, el 
cinema, els videojocs i Internet.
Establir una major seguretat escolar, tant vial com • 
de prevenció de robatoris, assetjament i mal-
tractament a l’escola o la venda de droga en els 
entorns escolars, mitjançant la creació de la fi gura 
de l’agent tutor responsable de vigilar els centres 
escolars i el seu entorn.
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Amb la gent gran

Farem de Catalunya una comunitat per a totes les 
edats, on es fomentin les relacions intergeneracio-
nals, els valors que incorporen comportaments cívics 
i solidaris, i actuarem des de la família, l’educació 
i les polítiques socials per facilitar una convivència 
que valori l’experiència de les persones grans.
És fonamental estendre i garantir la qualitat de vida 
de les persones grans, procurant-los un paper més 
actiu a la societat i proporcionant-los els serveis 
adequats a les necessitats de les persones depen-
dents i a les seves famílies.
Per aquest motiu cal:

Treballar en la difusió d’una imatge positiva de • 
les persones grans en els mitjans de comuni-
cació i en la difusió dels Drets de les Persones 
grans garantint el seu exercici i defensa.
Elaborar un Programa per a les persones grans • 
2011-2015, que contempli models d’atenció 
integral amb polítiques d’actuació amb carteres 
de serveis adaptats a les seves necessitats i ca-
racterístiques, amb la participació de les entitats 
de persones grans.
Donar suport a les persones grans actives mit-• 
jançant l’ampliació dels programes de turisme 
i d’oci, diversifi cant l’oferta tant pel que fa al 
nombre de dies de torn de vacances com per a 
les destinacions turístiques, l’educació d’adults 
a les universitats i les aules per a les persones 
grans i la cerca de fórmules que permetin un 
major suport a les persones grans que vulguin 
seguir laboralment actives més enllà de l’edat de 
jubilació.
Crear autèntiques plataformes de serveis, • 
centres integrals i transversals on la persona 
gran pugui trobar tots els serveis que requereix 
(residència, centre de dia, servei sociosanitari...) 
perquè la persona gran i la seva família pugui 
escollir d’acord amb les seves necessitats i 
preferències.
Impulsar el programa “talonari de serveis”, • 
perquè les persones grans i les seves famílies 

puguin escollir, amb total llibertat, la residència 
o servei social que millor s’adapti a les seves 
necessitats i per ajudar les famílies a cobrir les 
despeses de contractació d’assistència personal 
per col·laborar en la cura de les persones grans. 
Crear 20.000 noves places residencials de fi nan-• 
çament públic a Catalunya, per facilitar que les 
persones grans puguin quedar-se el més a prop 
possible del lloc on viuen habitualment. I avançar 
cap a la ràtio de 5 places per cada 100 habitants 
que la Unió Europea estableix com a òptima.
Reduir el temps d’espera per accedir a una resi-• 
dència dels 8 mesos actuals a 1 mes.
Prestar un model d’atenció domiciliària amb • 
cartera de serveis integrada, que inclogui les 
necessitats de les persones grans en funció dels 
graus de dependència, i que presti una atenció 
integral i continuada a les persones grans que ho 
necessitin perquè puguin envellir al seu domicili 
i amb els seus familiars que inclogui: cuina-
alimentació, higiene-cura personal, compra, 
bugaderia, neteja de la llar, suport emocional, 
supervisió i control.
Universalitzar la cobertura assistencial d’atenció • 
domiciliària per a persones majors de 65 anys, 
per arribar a tota la població que ho necessiti 
en els propers 4 anys i incrementar la cobertura 
d’hores d’atenció domiciliària per garantir un 
mínim de dues hores diàries.
Desgravar una part de les despeses per contra-• 
ctació d’assistència de personal que col·laborin 
en la cura de les persones grans, per ajudar les 
famílies que, pel fet de tenir persones al seu càr-
rec, necessiten contractar algun servei de suport 
per atendre’ls.
Aprovar un Pla de protecció integral per fer • 
front als maltractaments a les persones grans. 
Elaborarem programes de prevenció, de remis-
sió d’intervenció en situacions de maltracta-
ments, que incloguin instruments de detecció 
per poder avaluar els riscos d’aquestes situa-
cions. Establirem les mesures amb la finalitat 
d’evitar-ho.
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Ajudar les persones dependents 
i les seves famílies

Amb la llei de dependència molta gent ha vist com 
a únic dret el fet d’esperar la prestació o la plaça 
de residències. La falta de places i una mala gestió 
de la llei han fet que moltes persones triguin més 
d’un any.
Per això canviarem la situació:

Complirem amb els terminis màxims legals en les • 
valoracions i en l’elaboració dels PIA. Acabarem 
amb els retards i demores en la realització de les 
valoracions, els dictàmens i en el pagament de les 
prestacions tant econòmiques com de serveis.
Impulsarem les reformes perquè, en el  termini de • 
quatre anys, el procés de valoració, redacció del 
Pla Individual d’Atenció i el cobrament de la pres-
tació o l’accés al servei es redueixi a un màxim de 
tres mesos.
Orientarem l’oferta cap als serveis professionalit-• 
zats en detriment de les prestacions econòmiques 
i lluitarem contra l’economia submergida.
Farem que la prestació econòmica vinculada al • 
servei pugui ser utilitzada en qualsevol centre de 
dia i/o residència, sigui pública, privada o concer-
tada, mitjançant una major llibertat d’elecció dels 
serveis independentment de la seva titularitat.
Farem que les persones en situació de dependèn-• 
cia i les seves famílies, a l’hora de fi rmar un acord 
PIA, tinguin opcions reals d’escollir d’entre tots 
els serveis, més enllà dels que hi ha disponibles, 
aquell que més s’adeqüi a les seves necessitats i 
preferències. 
Millorarem les polítiques de coordinació entre els • 
serveis socials i els serveis de salut en l’atenció a 
les persones dependents.
Establirem de nou la retroactivitat en el cobrament • 
de la prestació econòmica en la llei de depen-
dència a la data de presentació de la sol·licitud, 
perquè la demora de l’administració no perjudiqui 
les persones dependents ni les seves famílies.
Exigirem al Govern de l’Estat el pagament del • 
deute de la dependència que, a data de juny de 
2010, era de 500 milions d’euros.

Una societat inclusiva, 
accessible i autònoma

Les persones amb discapacitat són un exemple per 
fer front a les seves limitacions, per això cal ajudar-
les a potenciar la seva autonomia personal, reforçar 
les capacitats que conservin i completar les que han 
perdut, així com aconseguir el màxim nivell d’inte-
gració social en tots els àmbits de la seva vida, des 
de l’atenció precoç a la integració escolar i sociola-
boral.
No podem construir una societat del benestar si la 
societat no és accessible per a tots i si no tothom pot 
fer la seva vida de manera autònoma i independent. 
Accessibilitat i autonomia signifi ca integració i inclu-
sió, signifi ca facilitar la burocràcia i posar en marxa 
les polítiques i els serveis que permetin arribar a la 
plena igualtat de tots els ciutadans, independent-
ment de les discapacitats que tinguin.
Per això:

Elaborarem un pla integral de suport a l’autono-• 
mia personal que inclogui la creació de la fi nes-
treta única de la discapacitat que unifi qui tots 
els tràmits, l’impuls del gestor únic de cas que 
assessori les famílies, la generalització de l’assis-
tent personal en el marc de la llei de dependència 
i una major coordinació sectorial i territorial dels 
recursos.
Elaborarem una cartera integral de Serveis • 
socials, sanitaris, educatius per a les persones 
amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials 
adaptada a les seves necessitats canviants al llarg 
de la vida a través d’una sectorització territorial i 
introduirem la concertació amb els proveïdors de 
serveis.
Introduirem la tartamudesa a la cartera de serveis • 
socials com a mitjà per a la integració social de 
les persones que pateixen aquesta disfunció.
Aprovarem un pla de promoció d’accessibilitat a • 
les ciutats per suprimir les barreres arquitectò-
niques urbanístiques, en el transport i la comu-
nicació, per aconseguir l’accessibilitat universal 
de tots els productes, entorns i serveis. En aquest 
sentit, i en el marc de l’aprovació del nou codi 
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No vull que em facin triar entre la 
meva feina i el meu fill. Necessi-
tem polítiques de conciliació ja.

d’accessibilitat, auditarem, elaborarem i executa-
rem, juntament amb la Generalitat, un calendari 
per eliminar totes les barreres arquitectòniques.
Impulsarem la integració i inclusió a l’escola • 
dels nens amb discapacitat respectant el dret 
de les famílies a escollir el tipus d’educació que 
volen per al seu fi ll. Per això aprovarem un pla 
que inclogui l’elaboració del mapa de l’educació 
especial, l’impuls real a l’escola inclusiva amb un 
increment important del personal de suport.
Promourem un pacte per al treball de les per-• 
sones amb discapacitat conjuntament amb els 
agents socials que compleixi les obligacions de 
reserva de places en l’esfera pública i privada, la 
promoció d’un nou Pla de promoció de la formació 
i del treball, l’elaboració d’un pla estratègic dels 
centres especials de treball, i l’adequació i poten-
ciació dels recursos de suport a la inserció laboral.

Fomentarem programes de suport a la vida autò-• 
noma a la llar que inclogui pisos de convivència i 
centre de vida independent, que permeti que les 
persones puguin escollir viure soles o acompa-
nyades.
Impulsarem un pla d’equipaments de serveis • 
socials 2011-2015, per persones amb discapa-
citat, l’augment dels serveis d’atenció precoç, de 
les places de llars-residències i dels programes 
d’habitatge tutelat per a persones amb discapaci-
tat que no tinguin un alt grau de dependència.
Farem complir l’obligació de reservar el 5% de • 
places per a persones amb discapacitat en les 
convocatòries de la Generalitat i els Ajuntaments 
de Catalunya.
Donarem més veu i suport als representants de • 
les entitats del sector amb una major representa-
ció en els òrgans de participació de la Generalitat.
Impulsarem un pla d’ajut a les persones cuida-• 
dores amb la creació d’un centre respir a cada co-
marca per realitzar estades temporals per tal que 
les famílies puguin ingressar els seus familiars 
que ho requereixin. 
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SANITAT MÉS HUMANA

VOLEM UNA SANITAT DE QUALITAT EN LA QUAL TU I LA TEVA FAMÍLIA SIGUEU ELS PROTAGONISTES. 

VOLEM UNA SANITAT EN LA QUAL PUGUIS ESCOLLIR EL METGE I L’HOSPITAL ON VULGUIS QUE 

T’OPERIN, EN LA QUAL S’HUMANITZIN LES URGÈNCIES I S’ADAPTIN ELS HORARIS DELS CENTRES 

D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A LES TEVES NECESSITATS. I TAMBÉ VOLEM UNA SANITAT QUE CONFIÏ EN 

ELS NOSTRES PROFESSIONALS I QUE REDUEIXI EL TEMPS D’ESPERA EN LES CONSULTES, PROVES 

DIAGNÒSTIQUES I OPERACIONS QUIRÚRGIQUES.

Els reptes de la sanitat actual són: la sostenibi-
litat, la qualitat i la continuïtat assistencial. Hem 
de confi gurar un sistema sanitari modern i efi caç, 
simplifi cant la seva organització i funcionament i 
racionalitzant la despesa, en benefi ci dels paci-
ents i els professionals que treballen. Per aquest 
motiu, és imprescindible la col·laboració de tots els 
agents implicats, ja que, si no, no aconseguirem 
un sistema sanitari cohesionat, vertebrat i d’acord 
amb els principis de solidaritat, equitat, efi ciència i 
participació.
Davant d’aquest escenari cal dignifi car la profes-
sió mèdica. Els professionals de la sanitat han de 
recuperar l’autoritat en el sistema i la seguretat 
en la seva carrera professional, adequada a cada 
professió. Considerem que cal implicar-los més en 
la presa de decisions per incrementar el rendiment 
i efi ciència dels centres sanitaris mitjançant la 
gestió clínica. Hem de veure els professionals com 
a socis. A més, és necessari fomentar el treball en 
equip i la col·laboració entre els diferents pro-
fessionals de la sanitat, així com entre els nivells 
assistencials, atenció primària, especialitzada i 
sociosanitària.

Un sistema sanitari sostenible

Centrarem l’interès de les organitzacions en una 
relació entre el professional i el pacient basada en 
la confi ança. En aquest sentit s’han d’adoptar les 
mesures necessàries per orientar els serveis als 
ciutadans en funció de les seves necessitats.
Per això:

Promourem un pacte per millorar el fi nançament i • 
la sostenibilitat del sistema sanitari. 
Flexibilitzarem i modernitzarem el sistema sanitari • 
orientant les organitzacions en torn al pacient i 
les seves necessitats per tractar el ciutadà com 
un subjecte de drets i no només com un simple 
perceptor de serveis. 
Establirem un nou marc organitzatiu, efectiu i efi -• 
cient, en l’activitat assistencial, basat en un estil 
de gestió que es fonamenti en la direcció d’equips 
qualifi cats eliminant duplicitats entre els nivells 
del sistema.
Prestarem una atenció sanitària integral que • 
garanteixi la continuïtat del procés assistencial 
amb més coordinació entre els diferents nivells 
assistencials.
Implantarem els mecanismes tecnològics neces-• 
saris en totes les àrees de salut, per incorporar a 
la gestió del dia a dia la història clínica comparti-
da, la gestió dels serveis sanitaris i la intercomu-
nicació entre unitats i professionals.
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Donar més llibertat als pacients

Establirem un sistema sanitari de qualitat i sosteni-
ble, que tindrà la persona com a centre del sistema 
i millorarà l’atenció i la qualitat en l’assistència. 
Si els ciutadans paguen els seus impostos han de 
rebre serveis de qualitat en els quals ells siguin els 
protagonistes i no simplement “pacients”. Per això 
augmentarem la capacitat de decisió dels catalans 
per tal que puguin escollir metge de família, o pedia-
tra a l’Atenció Primària i metge i hospital a l’Atenció 
especialitzada i se’ls garanteixi el dret a una segona 
opinió mèdica en un marc de llibertat d’elecció.
Per tot això:

El pacient ha de ser el centre del sistema sanitari, • 
se li ha de donar més poder sobre la seva salut i 
una major capacitat d’elecció. Per això:

Garantirem la llibertat dels ciutadans a l’hora • 
d’escollir els recursos sanitaris que millor 
s’adaptin a les seves necessitats. Per això 
ampliarem la llibertat d’elecció de metge es-
pecialista i de centre sanitari i garantirem una 
segona opció mèdica.
Desgravarem les despeses de salut de les • 
famílies en el tram autonòmic de l’IRPF.
Deduirem el 30% de la quota íntegra de les • 
despeses per unitat familiar, per la contractació 
de la cobertura mèdica per assegurances de 
salut privades. 

Establirem un temps mínim de visita equita-• 
tiu en els centres d’atenció primària.
Implantarem sistemes àgils i ràpids de visita • 
d’atenció primària i especialitzada.

Establirem unes llistes d’espera generals i • 
transparents, perquè tinguis la garantia d’un 
sistema àgil, professional i que s’adapta a les 
teves necessitats:

Reduirem a 3 mesos els temps d’espera per • 
a les intervencions quirúrgiques que inclogui 
un temps de garantia per a l’accés a les pro-
ves diagnòstiques i la visita a l’especialista.
Ampliarem la llista d’intervencions quirúrgi-• 
ques que tenen garantit un termini màxim de 
temps.
Garantirem l’assistència en qualsevol altre • 
centre concertat o privat quan no es com-
pleixin aquests terminis. 
Garantirem que els terminis per a una inter-• 
venció siguin els mateixos, independentment 
de quina sigui la regió sanitària on visqui el 
pacient.
Proporcionarem als ciutadans tota la infor-• 
mació personalitzada sobre el temps d’espe-
ra previst en la seva intervenció quirúrgica, 
així com el temps de demora i, un cop trans-
corregut el termini de temps, garantirem que 
tingui al seu abast les diferents opcions a 
què té dret.
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Confi ar en els nostres professionals

Volem recuperar l’autoritat dels professionals sanita-
ris, reafi rmant la seguretat en la seva carrera profes-
sional i implicant-los més en la presa de decisions 
mitjançant la gestió clínica. Per això els donarem 
més poder i autonomia per prendre decisions basa-
des en necessitats mèdiques i no en criteris polítics, 
eliminant els tràmits burocràtics que els impedeixen 
centrar-se en el que realment és important: la salut 
del pacient.
Per això:

Implantarem un nou model de relacions profes-• 
sionals que promogui incentius per motivar els 
professionals mitjançant reformes organitzatives 
i retributives, que promogui la seva formació 
continuada, que estableixi les plantilles d’interins, 
que impulsi un Pla estratègic de recursos humans 
i que derogui defi nitivament el decret que obliga a 
les jubilacions forçoses dels metges.
Implantarem progressivament les reformes orga-• 
nitzatives i retributives de la sanitat, encaminades 
a incrementar la seva participació en el model 
d’organització dels centres sanitaris i en l’organit-
zació dels serveis d’atenció primària. 
Establirem un nou marc de relacions de l’inferme-• 
ria, basat en el reconeixement de l’infermera i de 
les seves tasques, aconseguint més protagonis-
me, resolent la manca d’estabilitat professional i 
l’excessiva rotació dels professionals infermers en 
el seu lloc de treball.

Una sanitat adaptada a les teves necessitats

Humanitzarem la nostra sanitat i l’adaptarem a les 
necessitats de les famílies catalanes posant els 
pacients en el centre de tota la política sanitària. 
Si volem que els ciutadans siguin protagonistes i 
no només pacients hem d’adaptar-nos a les seves 
necessitats i no demanar que siguin ells els qui 
s’adaptin a les necessitats de l’administració. I ho 
farem, especialment, per aquelles famílies i pacients 
que més ho necessitin.
Per això:

Millorarem la salut de les famílies amb fi lls al • 
seu càrrec establint un Pla d’atenció a la salut 
bucodental dels nens fi ns als 15 anys i incre-
mentant els ajuts per al desplaçament i estada 
dels ciutadans familiars de pacients infantils que 
requereixin ingrés i tractaments continuats.
Millorarem el servei d’urgències per evitar col-• 
lapses reformulant el Pla Territorial d’Urgències 
segons les necessitats del territori i dotant dels 
recursos necessaris al Pla Integral d’Urgències de 
Catalunya (PIUC), ampliant el seu període d’apli-
cació de l’1 de novembre fi ns al 31 de març.
Millorarem l’atenció primària incrementant les • 
plantilles professionals i els mitjans materials, 
ampliant la llibertat d’elecció de metge i centre, 
establint temps de visita sufi cients i millorant la 
seva coordinació amb l’atenció hospitalària.
Millorarem l’atenció especialitzada intensifi cant • 
la remodelació i modernització dels hospitals de 
l’ICS amb les dotacions tecnològiques necessàri-
es, incloent-hi la construcció de nous hospitals i 
adequant l’assistència hospitalària d’aguts a les 
necessitats de la demanda per millorar l’efi ciència 
de la gestió de les llistes d’espera o de l’atenció 
d’urgències. 
Millorarem l’atenció sociosanitària reforçant-la • 
amb nous llits i equips d’avaluació integral ambu-
latòria i cures pal·liatives, per adequar els serveis 
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a la demanda i als objectius del Pla de salut, 
millorant la coordinació entre els diferents nivells 
assistencials, com l’atenció primària i l’hospitalà-
ria, l’atenció precoç, el tractament, la rehabilitació 
i la reinserció social.
Desplegarem el Pla Integral de salut mental • 
aconseguint la plena equiparació dels serveis sa-
nitaris i socials de salut mental segons un model 
integral, transversal i coordinat que desenvolupi 
programes d’actuació en l’àmbit de la prevenció, 
ampliï la cartera de serveis socials, potenciï el 
paer de l’atenció primària, incrementi el nombre 
de centres i millori les dotacions dels equips, 
garanteixi l’atenció multidisciplinària i la continuï-
tat assistencial, desplegui els serveis d’urgències 
psiquiàtriques i incrementi els ajuts a les famílies 
que tenen una persona malalta a càrrec seu.
 Impulsarem mesures específi ques per a pacients • 
amb malalties i afectacions concretes desenvolu-
pant i dotant el pla de l’Alzheimer, promovent els 
programes d’atenció precoç i atenció als trastorns 
de la conducta alimentària, en el marc del Pla 
interdepartamental per a l’anorèxia i la bulímia, 
ajudant les persones que pateixen fi bromiàlgia o 
síndrome de fatiga crònica amb el compliment de 
les resolucions parlamentàries i amb la creació 
d’unitats hospitalàries especialitzades i equips 
multidisciplinaris, i impulsant un tractament 
integral dels pacients que pateixen malalties 
minoritàries.
Estendrem el programa de diagnòstic ràpid del • 
càncer, fi nalitzarem l’extensió del programa de 
cribratge del càncer de mama a totes les dones 
d’entre 50 i 64 anys i establirem una campanya 
de prevenció de càncer de pròstata per fomentar 
la revisió urològica anual a tots els homes a partir 
dels 45 anys.
Defensarem i continuarem amb el model espanyol • 
d’ofi cina de farmàcia, per reconèixer el paper dels 
farmacèutics com a verdaders agents de salut en 

el sistema sanitari i establir un acord amb el Col-
legi de Farmacèutics perquè es pugui compensar 
una part del cos que els suposa l’acció preventiva 
que desenvolupen a les ofi cines de farmàcia.
Millorarem els equipaments i les infraestructures • 
sanitàries accelerant la construcció de les infraes-
tructures i equipaments que es trobin endarrerits 
i revisant els convenis subscrits entre els ajunta-
ments catalans i el Departament de Salut.
Millorarem la col·laboració amb la sanitat privada i • 
els concerts sanitaris:

Millorarem el fi nançament dels Concerts • 
Sanitaris per equiparar-los al cost dels serveis 
sanitaris i modifi carem els contractes de gestió 
de prestació de serveis sanitaris en règim de 
concert. 
Establirem un nou model de contraprestació • 
que contribueixi a incentivar la qualitat i efi ci-
ència dels resultats. 
Separarem defi nitivament les entitats i les acti-• 
vitats de fi nançador, comprador i proveïdor.
Defi nirem clarament la cartera de serveis de • 
cobertura pública per poder oferir una cartera 
complementària, sostenible i de qualitat.
Ampliarem l’espai de col·laboració público-pri-• 
vat per donar resposta als reptes de la sanitat 
catalana (llistes d’espera, tractaments emer-
gents...) i millorar l’atenció als pacients.
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Més val prevenir: 
lluitar contra el consum de drogues

Elaborar un nou pla de Drogodependències 2011-• 
2015 que inclogui: 

Fomentar actituds favorables a no consumir • 
drogues; promoure el manteniment de la salut, a 
través d’un disseny curricular de l’àrea d’edu-
cació per a la salut; proporcionar als alumnes 
els recursos necessaris perquè encarin ade-
quadament les situacions relacionades amb el 
consum de drogues; educar els alumnes per a la 
utilització positiva del seu temps d’oci.
Aplicar estratègies avançades per lluitar contra • 
el consum de cànnabis, drogues de disseny, 
cocaïna i altres drogues.
Involucrar les famílies i les escoles i els mitjans • 
de comunicació en la prevenció de drogues 
amb programes transversals, amb l’objectiu 
d’incrementar la informació i la percepció del 
risc, especialment en èpoques com ara l’estiu, 
en què el consum d’aquestes substàncies 
augmenta de manera signifi cativa.
Elaborar programes de detecció ràpida de con-• 
sumidors d’alcohol, cànnabis, cocaïna i drogues 
de disseny especialment en els adolescents. 

Intensificar la col·laboració amb les orga-• 
nitzacions no governamentals, en els pro-
grames de prevenció i reducció de danys; 
incrementar els recursos econòmics i 
materials per portar a terme les actuacions 
que desenvolupen, per poder contribuir a 
minimitzar els danys a les persones consu-
midores. 
Adequar la xarxa d’assistència a les noves • 
demandes, especialment en l’atenció primà-
ria, amb unitats especialitzades per atendre 
les urgències que es produeixen a causa del 
consum d’aquestes substàncies.

Aprovar un mapa d’equipaments per a persones • 
drogodependents a Catalunya que inclogui: 

La justificació de les pretensions i ubicacions • 
dels equipaments, així com la determinació 
de la seva naturalesa, amb especificació de 
si es tracta d’un equipament de municipi, 
ciutat o metropolità. 
L’estudi de l’impacte del centre en l’entorn i • 
les mesures de suport materials i humanes 
per evitar la degradació i els incidents en els 
barris afectats. La prevenció dels problemes 
d’obesitat, els trastorns de conducta, la man-
ca d’exercici físic, o els trastorns alimentaris.
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UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT I EN LLIBERTAT

VOLEM DONAR ALS NOSTRES FILLS EL MILLOR FUTUR. I EL MILLOR FUTUR COMENÇA A L’ESCOLA 

AMB UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT. LAMENTABLEMENT, L’EDUCACIÓ A CATALUNYA ESTÀ A LA CUA 

D’EUROPA EN INVERSIÓ I QUALITAT. HEM DE RECUPERAR L’AUTORITAT I EL PRESTIGI DEL NOSTRE 

PROFESSORAT, AFAVORIR LA LLIBERTAT DE LES FAMÍLIES PER ESCOLLIR EL TIPUS D’EDUCACIÓ QUE 

VOLEN PER ALS SEUS FILLS, POTENCIAR LA CULTURA DE L’ESFORÇ I DE L’EXCEL·LÈNCIA, I CANVIAR 

UN SISTEMA D’IMMERSIÓ MONOLINGÜE QUE ENS EMPOBREIX PER UNA ESCOLA TRILINGÜE OBERTA 

AL MÓN.

El sistema educatiu determina el model de so-
cietat. En les societats modernes l’educació, la 
formació i el coneixement dels seus ciutadans 
estan estretament relacionats amb el seu desen-
volupament econòmic i social. El sistema educatiu 
ha d’oferir alts nivells de qualitat i facilitar una 
educació permanent al llarg de tota la vida.
Els resultats acadèmics dels estudiants s’han de 
millorar profundament durant els propers anys, 
segons els indicadors internacionals més recents, 
que posen de manifest la necessitat d’adoptar un 
conjunt de polítiques i estratègies educatives que 
incrementin la qualitat i disminueixin el fracàs 
escolar. És per això que assumirem el compromís 
de reformar el sistema educatiu i enfortir el tracta-
ment de totes les àrees i assignatures comunes i 
de contingut instrumental.

En el sistema d’ensenyament, els professors cons-
titueixen l’element més valuós i decisiu per arribar 
a l’efi càcia i efi ciència de l’ensenyament. En aquest 
sentit, ens proposem elevar la consideració social de 
professorat, procurant que tingui un major suport de 
les famílies i del conjunt de la societat, millorant les 
seves condicions professionals i enfortint el sistema 
de formació inicial i de formació permanent.
Els centres públics i privats són institucions educati-
ves complementàries que contribueixen a prestar un 
servei, que fa possible el dret de tots a l’educació, en 
un marc de llibertat d’ensenyament. A més, fan pos-
sible el dret dels pares a escollir el tipus d’educació 
que vulguin per als seus fi lls. No ens podem perme-
tre una confrontació entre l’escola pública i l’escola 
privada o concertada, ja que són complementàries i 
presten un mateix servei a la societat.
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Donar més poder a les famílies 
en l’educació dels seus fi lls

Els pares han de poder escollir el model educa-
tiu que vulguin per als seus fi lls amb les mínimes 
restriccions possibles. Ningú millor que les famílies 
saben el que volen i el que necessiten els seus fi lls. 
Per això establirem una autèntica revolució en el 
dret de les famílies a escollir el model educatiu que 
volen per als seus fi lls des de l’educació infantil fi ns 
al batxillerat.

Fer de Catalunya una sola zona a efectes de • 
poder escollir un col·legi per evitar que el lloc de 
residència sigui una limitació per escollir l’escola 
preferida per la família. 
Establir un procés de preinscripció continuat des • 
de setembre de l’any anterior en el qual els pares 
podran començar a sol·licitar plaça a les escoles 
de la seva preferència perquè l’administració 
pugui planifi car seguint les demandes de les 
famílies.
Possibilitar que les famílies puguin escollir el cen-• 
tre de la seva preferència des del mateix moment 
del naixement del seu fi ll.
Garantir la llibertat de les famílies amb fi lls amb • 
necessitats educatives especials a escollir el tipus 
de centre que vulguin per als seus fi lls.
Impulsar la llibertat d’elecció de centre en l’edu-• 
cació infantil i l’educació postobligatòria així com 

en l’educació musical.
Volem que la llengua a les nostres escoles sigui una 
oportunitat per obrir-se al món, no una excusa per 
fer del nacionalisme una assignatura d’estudi obligat. 
Per això impulsarem una major llibertat dels pares a 
escollir escola per motius lingüístics:

Garantint la llibertat dels pares a escollir en quin • 
idioma volen que els seus fi lls rebin el primer 
ensenyament i respectant el dret de tots els nens 
a rebre la primera educació en la seva llengua 
materna. 
Incloent a la sol·licitud de preinscripció la possi-• 
bilitat que els pares o tutors dels alumnes puguin 
escollir lliurement l’idioma amb el qual volen rebre 
l’educació primària. 
Promovent la protecció de la llibertat de càtedra • 
en tots els nivells educatius perquè els metres i 
professors tinguin la llibertat d’impartir la classe 
en la llengua ofi cial que considerin oportuna. 
Eliminant les mesures coactives que impedeixen • 
el desenvolupament normal de la llibertat lingüís-
tica per part d’alumnes, pares, i docents, com ara 
els comissaris lingüístics o els requisits lingüístics 
per a la realització d’activitats. 
Introduint el “règim lingüístic del centre” com a • 
criteri de les famílies a l’hora d’escollir un centre 
educatiu.

La llibertat educativa és també respectar les con-
viccions ètiques i morals de les famílies. Per això 



84 SOLUCIONS PER A LA CRISI

PR
OG

RA
M

A 
EL

EC
TO

RA
L 

20
10

instarem a la reformulació de l’educació per a la 
ciutadania a nivell nacional per treure-li el caràcter 
ideològic i doctrinari, i establirem a Catalunya:

La garantia a les famílies que els seus fi lls rebran • 
formació religiosa si així ho desitgen, eliminant els 
obstacles que ho impedeixen en l’actualitat.
L’adaptació de l’assignatura d’educació per a la • 
ciutadania en els centres educatius concertats i 
privats perquè en cap cas no pugui anar en contra 
del seu caràcter propi.
El respecte a l’objecció de consciència als col-• 
legis públics perquè a ningú no se li puguin im-
posar unes normes ètiques i morals en contra de 
la seva voluntat, i l’homologació de l’assignatura 
mitjançant la realització de pràctiques a entitats 
cíviques i de voluntariat.

Millorar la qualitat educativa 
i reduir el fracàs escolar

Catalunya té un problema greu amb la seva educació 
que es diu fracàs escolar. Les polítiques de CiU i del 
tripartit ens ha col·locat literalment a la cua d’Europa 
i d’Espanya. Per això hem d’establir un pla de xoc 
per reduir el fracàs escolar que se centri en l’esforç 
i l’estudi:

Recuperant el valor de l’esforç afermant en els • 
alumnes els hàbits d’estudi i de treball que afavo-
reixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupa-
ment de les seves capacitats. 
Augmentant les hores a les assignatures instru-• 
mentals bàsiques com ara les ciències, la com-
prensió lectora i les matemàtiques.
Introduint la cultura de l’esforç en els objectius • 
transversals del currículum.
Realitzant proves externes per passar d’etapa: • 
no pot ser que alumnes sense un bon nivell de 
lectura o escriptura passin de l’educació primària 
a l’educació secundària. 
Implantant un pla de xoc contra el fracàs escolar • 
que habiliti els caps de setmana i el mes de juliol 
per a activitats de repàs i recuperació per aquells 
alumnes que van més endarrerits en les assigna-
tures instrumentals. 
Reintroduint els exàmens de setembre.• 
Avançant les actuacions de lluita contra el fracàs • 
escolar a l’educació primària, establint uns majors 
controls en el procés d’aprenentatge de l’alumne 
amb especial èmfasi en les assignatures instru-
mentals bàsiques. 
Eliminant la promoció automàtica per evitar que • 
passin de curs els alumnes amb més de dues 
assignatures suspeses, donant més poder als pro-
fessors per posar les notes de la seva assignatura.
Establint periòdicament avaluacions externes dels • 
centres fent públics els resultats i condicionant el 
fi nançament dels centres als resultats i millores 
aconseguides.
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Vull decidir des de casa meva l’edu-
cació que vull per als meus fills, no 
que un polític ho decideixi per mi des 
d’un despatx.

SOLUCIONS PER A LA CRISI
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Passar de la immersió al trilingüisme

Volem obrir la ment dels nens ensenyant-los tres 
llengües des de petits. Per això impulsarem els cen-
tres trilingües en els quals els nostres fi lls estudiïn 
anglès una bona part del temps educatiu.
Volem que les nostres escoles estiguin obertes al 
món i dotin els nostres alumnes de les capacitats 
lingüístiques i les habilitats comunicatives en català, 
castellà i anglès. Per això introduirem l’anglès des de 
l’educació infantil i una segona llengua en l’educació 
primària i implantarem una xarxa d’escoles trilin-
gües. Aquestes escoles impartiran les àrees lingüís-
tiques entre una cinquena part i una tercera part en 
anglès, i la resta del currículum de forma equitativa 
entre català i castellà.

Potenciar les relacions 
entre les famílies i les escoles

Volem fer compatible l’educació dels fi lls amb la 
feina dels pares. Per això impulsarem un pla família-
escola que inclogui:

Fer de les famílies el centre de la vida escolar, en • 
ser el pares els primers responsables de l’edu-
cació dels fi lls. Per això garantirem que participin 
en tots els processos de decisió que afectin a 
l’escolarització dels seus fi lls.
La fl exibilització i l’ampliació dels horaris d’ober-• 
tura dels col·legis i, sobretot, de les guarderies, 
reduint les vacances escolars, introduint aire 
condicionat a totes les escoles, destinant el juliol 
a programes de reforç i d’activitats extraescolars i 
obrint els centres les tardes dels dies laborables i 
els dissabtes.
L’exigència al govern central del traspàs de les • 
beques per poder gestionar un sistema català de 
beques i ajudes a l’estudi per establir un sistema 
més just de beques de menjador i transport al 
qual puguin accedir les famílies de classe mitjana 
i per impulsar la gratuïtat dels llibres de text i dels 
ordinadors per deixar de ser l’única comunitat 
autònoma que els fa pagar.
L’augment de les places de guarderies públiques i • 

concertades i la llibertat de les famílies per esco-
llir la plaça que desitgin.
La garantia de la continuació del batxillerat • 
nocturn als centre que ja ho feien al principi de la 
present legislatura.
La possibilitat que cada escola, en base a la seva • 
autonomia, pugui escollir la jornada que desitgi 
(continuada o partida) sempre que tota la co-
munitat educativa dels centres, en especial les 
famílies, hi estigui d’acord.
L’eliminació de la setmana blanca i la disposició • 
d’aquells dies lliures per a la preparació de les 
avaluacions i per les tasques de reforç escolar. 
L’impuls de les noves tecnologies perquè, en tot • 
moment, els pares coneguin l’evolució dels seus 
fi lls.
La introducció de la possibilitat de l’educació a • 
casa garantint un marc legislatiu adequat i un 
seguiment rigorós dels continguts, de la socialit-
zació i dels avenços dels alumnes que estiguin en 
aquesta modalitat d’escolarització.

Donar més poder a les escoles  

El sistema de llibertat educativa que volem impulsar 
no passa només per la llibertat de les famílies. Pas-
sa, també, per una major llibertat i capacitat de de-
cisió dels nostres professionals i els nostres centres. 
Per això donarem més poder i llibertat a les escoles 
començant per la creació i concertació d’escoles:

Facilitant la creació de projectes pedagògics nous • 
per part de la societat civil, sobretot en les zones 
amb majors índexs de pobresa, marginació i fracàs 
escolar, mitjançant l’aprovació d’una “llei d’escoles 
lliures” seguint els exemples holandès i suec.
Eliminant l’intervencionisme de la legislació actual • 
en l’economia dels centres privats i concertats.
Potenciant el paper de la direcció dels centres • 
educatius com a factor decisiu de qualitat i enfor-
timent dels equips directius. 
Desenvolupant un model de selecció de directors • 
que permeti la incorporació dels millors a la direc-
ció escolar dels centres públics, així com la seva 
màxima professionalització.
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Donant suport a l’exercici de la funció directiva • 
amb la reducció de la docència directa, l’enforti-
ment de la seva autoritat, una formació perma-
nent útil i de qualitat i el seu desenvolupament 
professional.
Reforçant l’autonomia curricular dels centres, • 
tant públics com privats, perquè puguin desen-
volupar els seus projectes educatius, determinar 
continguts curriculars perquè els alumnes rebin 
una formació amb continguts amplis, neutrals i de 
qualitat.

Si donem més llibertat a les nostres escoles i exigim 
més resultats als nostres professionals, els hem de 
donar suport amb majors recursos. Per això introdui-
rem una major inversió educativa que faci arribar els 
recursos on facin falta, a l’aula:

Aprovar una llei de fi nançament de l’educació • 
que ens permeti arribar, el 2020, al 7% del PIB 
d’inversió en educació, un 5% en educació no uni-
versitària, i un 2% en educació universitària. 
Garantir que el concert cobreixi el 100% del cost • 
de la plaça escolar perquè l’educació concertada 
sigui gratuïta per a tots els alumnes que volen 
accedir a un centre educatiu privat concertat.

Més autoritat i dignitat per als nostres professors

Els nostres fi lls mereixen estudiar en un entorn segur 
i els nostres professors mereixen respecte. No po-
dem acceptar que les nostres escoles siguin espais 
al marge de la llei i que els nostres professors esti-
guin absolutament desprotegits davant d’actuacions 
incíviques i de falta de respecte. Dignifi carem la fi gura 
del professor donant-li més autoritat i impulsarem el 
respecte a les nostres escoles.
Per això:

Aprovarem una llei d’autoritat del professorat que • 
equipari els nostres professors a l’autoritat públi-
ca, els doni un major control sobre la seva classe, 
simplifi qui els tràmits disciplinaris i estableixi un 
nou sistema d’expulsions que doni major poder 
als professors i directors en la presa de decisi-
ons d’expulsió d’alumnes amb comportaments 
incívics.
Treballarem seriosament les situacions de bullying • 
i assetjament escolar mitjançant un treball en 
xarxa entre les conselleries d’educació, salut, 
benestar i família, interior i justícia, i els serveis 
socials i educatius municipals perquè intervin-
guin i estableixin un protocol d’actuació per a la 
intervenció d’altres agents com ara psicòlegs, els 
serveis socials i fi ns i tot la policia o el fi scal.
Reduirem les responsabilitats atorgades als pro-• 
fessors externalitzant les tasques administratives i 
donarem als nostres professors més poder a l’au-
la en l’avaluació dels coneixements dels alumnes.
Revisarem les condicions salarials per equiparar • 
les condicions dels professors de l’escola con-
certada a les de la pública i eliminar la reducció 
salarial del professorat de l’escola concertada. 
Impulsarem una campanya de comunicació per • 
dignifi car els docents, fent especial incidència en 
les imatges ofertes als mitjans de comunicació.
Elaborarem el Catàleg de Malalties Professio-• 
nals perquè estudiï les condicions de treball dels 
docents catalans. 
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Donar un major protagonisme 
a la Formació Professional

La situació actual de crisi econòmica i de canvi 
de model productiu s’ha d’afrontar amb mesures 
educatives que donin un major pes al coneixement 
i la innovació, com a base d’un treball qualifi cat, i 
del descens del treball no qualifi cat. Els estudis de 
Formació Professional es relacionen més directa-
ment amb l’execució d’una professió o d’un ofi ci i, 
per tant, són els que es relacionen més directament 
amb l’efi ciència del sistema productiu.
Per això:

Apostarem decididament cap al model de for-• 
mació dual que combini de forma simultània la 
formació a l’institut amb el treball a l’empresa, en 
línia amb el denominat “model germànic”. 
Impulsarem l’establiment d’un nou contracte • 
juvenil de formació que permeti als joves estudi-
ants de formació professional portar a terme de 
forma simultània o en alternança la seva formació 
i treball. 
Ampliarem l’oferta pública de les titulacions • 
de grau mitjà i superior per ajustar l’oferta a la 
demanda, principalment en tècnics de grau mitjà, 
fi ns a convergir amb la Unió Europea. 
Ampliarem la Xarxa de Centres Integrats de For-• 
mació Professional sostinguts amb fons públics 
perquè realitzi una oferta integrada de la formació 
professional del sistema educatiu i de la formació 
professional per a l’ocupació.
Possibilitarem que l’actual xarxa de centres de • 
formació professional, sostinguda amb fons 
públics, pugui impartir en jornada de tarda-nit 
formació reglada i per a l’ocupació de persones 
adultes i empreses.
Fomentarem des de la formació professional l’es-• 
perit emprenedor de les persones joves, enfocant-
ho a la creació de les empreses i l’autoocupació.
Promourem un model fl exible de formació pro-• 
fessional amb adopció de vies i passarel·les que 
permetin el trànsit entre els diferents nivells de 
formació professional, el batxillerat i els estudis 
universitaris.

Potenciarem els serveis d’orientació professional i • 
intermediació laboral, per facilitar que els itine-
raris formatius dels joves desemboquin de forma 
ràpida en el treball. 
Realitzarem avaluacions a tots els alumnes i a tots • 
els centres del conjunt de la formació professional 
per verifi car la qualitat del funcionament del sistema 
de qualifi cacions, la seva adequació a les necessitats 
formatives individuals i a les del sistema productiu i 
a les necessitats del mercat de treball.
Promourem entre les administracions educatives i • 
laborals l’avaluació i acreditació de les competèn-
cies professionals adquirides a través de l’experi-
ència laboral i aprenentatges no formals.

Potenciar l’excel·lència universitària

La universitat ha d’estar oberta al saber i ha de ser 
una eina potent per contribuir al desenvolupament 
econòmic i social i a la competitivitat de la nostra 
economia. Per això és necessari aconseguir una 
universitat de qualitat i moderna, que trenqui els 
esquemes tradicionals de funcionament, superi 
l’endogàmia acadèmica i investigadora i promogui el 
valor de la llibertat com a base de la via universitària.
Cal internacionalitzar la universitat, fer-la més oberta 
d’acord amb les demandes de la societat i l’activitat 
investigadora que s’ha de transmetre a les empreses 
i al sector productiu.
 Per això cal:

Aconseguir una universitat més competitiva i • 
internacional, que doni prioritat a l’excel·lència 
i propiciï la formació, investigació, innovació i la 
retenció de talent i intensifi qui la col·laboració 
entre el coneixement i el món productiu.
Afavorir la llibertat universitària dels estudiants, • 
professors i centres per exercir els drets i obliga-
cions en funció del mèrit, la capacitat i la vocació 
intel·lectual.
Promoure una reforma integral del sistema uni-• 
versitari, els òrgans de govern i competències per 
defi nir l’orientació estratègica de la universitat, 
per dotar-la d’una major autonomia, fl exibilitat i 
diversifi cació.
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Modifi car les pautes de fi nançament del sistema • 
universitari associant els recursos als objectius 
aconseguits i a la investigació realitzada im-
pulsant un pla de fi nançament de la universitat 
pública que es basi en els principis de sufi ciència 
fi nancera, autonomia i efi ciència i establint un 
fi nançament competitiu basat en resultats per 
contracte-programa, amb una major aportació de 
fons privats.
Millorar la docència del professorat mitjançant un • 
sistema de selecció dels cossos docents amb més 
valoració del mèrit, la capacitat i la publicitat, per 
assegurar la seva independència, una major au-
tonomia universitària en la retribució del personal 
docent investigador, en funció dels estàndards de 
qualitat, i una millora dels sistemes d’incentius en 
els professors per excel·lència.
Introduir el trilingüisme i suprimir qualsevol bar-• 
rera lingüística que difi culti l’accés d’estudiants i 
professors universitaris.
Promoure la mobilitat nacional i internacional de • 
professors i estudiants, per incrementar l’obertura 
i internacionalització de les universitats.
Augmentar la internacionalització de les nostres • 
universitats fent créixer tant la presència d’estu-
diants internacionals a Catalunya com la d’estu-

diants catalans a l’estranger i, també, garantint 
una major dosi de mobilitat internacional del 
professorat.
Impulsar la plena integració de les universitats • 
catalanes a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Establir un programa català de beques universi-• 
tàries de mobilitat i excel·lència tant de pregrau 
com de postgrau.
Afavorir la mobilitat del professorat entre les uni-• 
versitats que integrin el sistema universitari català 
i entre les universitats catalanes i les universitats 
espanyoles. 
Respectar la llibertat lingüística del professorat i • 
els alumnes, sense imposar exigències prèvies al 
professorat que ho difi culten i suprimint qualsevol 
barrera lingüística que difi culti l’accés a estudi-
ants i professors.

Vull tenir més oportunitats en la 
meva vida i això comença amb una 
educació de qualitat i una univer-
sitat amb títols que siguin valorats 
per les empreses.
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UNA CULTURA PLURAL

LA IDENTITAT CULTURAL DE CATALUNYA HA DE TENIR UNA AMBICIÓ INTERNACIONAL A TRAVÉS 

DE PROJECTES I AGENTS QUE SIGUIN REFERÈNCIA EN ELS SEUS ÀMBITS, CAPAÇOS DE SER UN 

POL D’ATRACCIÓ DE TALENT. NECESSITEM UNA CULTURA INDEPENDENT QUE APOSTI PEL TALENT 

I NO PER LA IDEOLOGIA. DURANT MASSA TEMPS LA CULTURA CATALANA HA ESTAT LA PUNTA 

DE LLANÇA DE LA CONSTRUCCIÓ NACIONAL MÉS OBSESSIONADA PER LA LLENGUA QUE PER LA 

QUALITAT DE LA CREACIÓ.

Hem de recuperar el prestigi de la cultura cata-
lana en català i en castellà, recuperar els nostres 
artistes, que han hagut de marxar per culpa d’una 
administració cultural nacionalista que els ofegava 
i que no els permetia desplegar tot el seu potencial 
creatiu. Hem de passar d’una cultura nacionalis-
ta a una cultura internacional, d’una cultura de 
pensament únic a una cultura plural, d’una cul-
tura en què el més important és la llengua a una 
cultura en què el més important sigui la qualitat i 
la creació, d’una cultura monolingüe a una cultura 
bilingüe.
A més, hem d’avançar cap a un nou model cultu-
ral de plena col·laboració entre el sector públic i 
el privat, un model que estimuli la creativitat i la 
qualitat i que sigui un complement d’altres sectors 
econòmics. Catalunya, juntament amb la marca 
Barcelona, ha de convertir-se en un referent i una 
destinació de turisme cultural i de qualitat, ja que 
malgrat l’àmplia oferta cultural, no hem aconseguit 
la internacionalització desitjada. Hem de tenir ma-
jor capacitat per atraure produccions de referèn-
cia per convertir-nos en un referent i un destí de 
turisme cultural.

Una cultura forta i més independent 
del poder públic

Hem tingut durant massa temps una cultura ofi cial 
monolingüe basada en la subvenció per criteris po-
lítics i no culturals i enfocada més a “construir país” 
que a “construir cultura”. Volem recuperar l’autèntic 
esperit cultural català: independent, dinàmic, bilingüe 
i obert al món.
Per això cal:

Promoure una cultura plural i competitiva, centra-• 
da en una oferta cultural de qualitat amb contin-
guts i dimensió internacional, generada principal-
ment per la iniciativa privada, sense dirigismes ni 
subordinació al poder polític.
Defensar la cultura catalana i la compartida amb • 
la resta d’Espanya, basada en les tradicions i el 
patrimoni comuns.
Garantir la llibertat d’expressió i de creació, tant • 
en català com en castellà, dels intel·lectuals i ar-
tistes sense cap tipus d’avantatge ni discriminació 
per motius lingüístics i/o polítics.
Garantir una oferta cultural en català i castellà • 
com a factor d’atracció de la resta d’Espanya i 
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d’Europa.
Establirem un nou model de política cultural, • 
centrat en un marc de relacions de la Generalitat 
amb els sectors culturals sense tuteles, substituint 
l’intervencionisme pel foment i l’estímul, mitjan-
çant la concertació amb els operadors culturals 
privats i creant òrgans de cooperació entre el 
sector públic i les diferents indústries culturals.
Enfortirem el teixit cultural empresarial mitjançant • 
un acord amb les empreses culturals per defi nir 
estratègies i buscar els instruments necessaris 
per incrementar el nivell de competitivitat. 
Incentivarem projectes que relacionen el món de • 
la cultura amb el de la investigació i la innovació, 
fomentant la connexió amb diferents disciplines 
universitàries i educant en la transversalitat.
Crearem la marca cultural Barcelona-Catalunya, • 
per promoure l’atracció de talent de primer nivell i 
el desenvolupament d’activitats de major qualitat, 
amb operadors públics y privats que hauran de 
coordinar-se i col·laborar.
Preservarem la independència de la creació dels • 
sectors de l’arquitectura, disseny, moda, contin-

guts digitals, que cal fomentar sense que aquest 
ajut signifi qui la subordinació de l’administració 
que fi nancia.
Professionalitzarem la gestió de les infraestructu-• 
res culturals de referència, aplicant un sistema de 
concurrència professional d’avaluació de mèrits, 
amb criteris d’avaluació públics i imparcials 
mitjançant l’establiment d’un document de bones 
pràctiques de la cultura catalana.
Reformarem la llei del Consell de Cultura i de • 
les Arts per dotar-lo de la independència política 
necessària de cara a establir un fi nançament de la 
cultura sense connotacions polítiques.
Establirem un marc de cultura plural revisant tots • 
els ajuts i actuacions culturals del govern de la 
Generalitat perquè els suports a la producció es 
donin en qualsevol de les dues llengües ofi cials i 
en base a criteris culturals.
Establirem una finestreta única per a inicia-• 
tives d’emprenedoria cultural que agruparà 
els diferents tràmits administratius en un sol 
acte, fet que permetrà unificar tots els tràmits 
necessaris.
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Fer de Catalunya una 
potència cultural mundial

Volem una Catalunya oberta al món culturalment, 
no volem una Catalunya tancada en si mateixa. 
Hem de col·locar Catalunya als circuits culturals i 
artístics internacionals, posar en el mapa la nostra 
cultura tal com és: rica, bilingüe i plural. Per això 
volem passar d’una cultura nacionalista a una 
cultura internacional:

Establirem un pla d’internacionalització de la • 
cultura catalana que acabi amb l’actual dispersió 
d’entitats dedicades a la promoció exterior i que 
possibiliti la fi rma de l’acord per a la internaciona-
lització de la cultura catalana.
Crearem, conjuntament amb l’Ajuntament de • 
Barcelona, un Festival Internacional de Cultura a 
l’Hivern, com a cita turística i cultural de Barcelona.
Elaborarem un pla de promoció de l’oferta cultural • 
en col·laboració amb el sector turístic y els agents 
implicats (hotels, restauració, agències de viatges, 
fi res, congressos, port, aeroport).
Facilitarem i farem difusió d’una oferta escènica • 
en català i castellà com a factor d’atracció per a la 
resta de l’Estat i d’Europa.
Potenciarem Catalunya com a comunitat acollido-• 
ra de nous esdeveniments culturals, estudiant la 
creació d’una biennal d’art per a joves creadors i 
moviments emergents de referència.

Un nou model de fi nançament 
menys dependent de la subvenció

No podem continuar amb la cultura de la subvenció. 
Si realment volem impulsar els artistes i la seva cre-
ació, la independència cultural i la qualitat de l’obra, 
hem de ser més ambiciosos a l’hora de fi nançar la 
cultura, hem d’anar abandonant el concepte de sub-
venció pura i dura i hem de donar entrada al sector 
privat en el fi nançament de la nostra cultura.
Per això:

Dedicarem un 2 per cent del pressupost auto-• 
nòmic a cultura i destinarem l’1 per cent de les 
inversions de la Generalitat a la recuperació del 
patrimoni històrico-artístic.
Aprovarem la Llei de mecenatge i patrocini de • 
Catalunya per incentivar les aportacions privades 
amb mesures fi scals i convenis de col·laboració i 
instarem el govern de la nació a aprovar una llei 
marc sobre mecenatge de la cultura. 
Establirem el contracte per objectius o coproduc-• 
cions, com a instrument per fi nançar els projectes 
culturals en substitució de les subvencions estudi-
ant la possibilitat de transformar progressivament 
les subvencions en préstecs reemborsables en 
base als ingressos nets de l’activitat, com a criteri 
general, en els àmbits on sigui factible.
Estudiarem la creació de nous instruments fi nan-• 
cers per al fi nançament de les indústries culturals 
fomentant sistemes de suport a les empreses de 
capital de risc a la indústria cultural i incremen-
tant els recursos públics destinats a dotar els fons 
de capital risc per a les petites i mitjanes empre-
ses (PIMES) de caràcter cultural. 
Desenvoluparem els plans comarcals d’inversions • 
culturals amb l’objectiu de descentralitzar la in-
versió cultural de l’Àrea Metropolitana i d’establir 
un full de ruta d’inversions en el territori per a la 
propera legislatura.
Incentivarem fi scalment el consum cultural, és a • 
dir, que desgravi l’adquisició d’abonaments, tant 
per a particulars com per associacions i empreses.
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Fomentar i no prohibir 
la nostra cultura popular i tradicional

Després de set anys perduts, volem que la nostra 
cultura popular i tradicional torni a tenir el pes que 
hauria d’haver tingut. Hem de recuperar les nostres 
expressions culturals genuïnes i ajudar que moltes 
d’elles no es morin o es prohibeixin. Per això volem 
recuperar la festa dels toros i volem potenciar la 
resta de tradicions culturals catalanes i espanyoles.

Reformar el Centre de Cultura Popular i Tradicional • 
per adaptar-lo a les necessitats de les entitats, 
associacions i federacions que lluiten pel mante-
niment de la nostra cultura popular.
Promoure un pacte per la cultura tradicional i • 
popular amb les entitats i federacions que tre-
ballen, per coordinar esforços en la promoció de 
les festes tradicionals de Catalunya, elaborar un 
catàleg de festes, fer promoció turística i analitzar 
les festes que es troben en perill d’extinció.
Recuperar la festa dels toros com a expressió • 
cultural genuïnament catalana. La promourem 
internacionalment i la protegirem donant-li el 
caràcter de festa d’interès cultural.

Impulsar els equipaments culturals 
d’acord amb el territori i la societat civil

Volem fer arribar la cultura a tot el territori. Només 
així podrem assegurar una equitat en l’àmbit cultural 
i que ningú no se senti discriminat en l’accés a la 
cultura. Hem de garantir, doncs, una xarxa d’equi-
paments culturals en tot el territori que tingui en 
compte les necessitats reals dels nostres municipis 
i la realitat d’una societat civil que fa molts anys que 
fa de cultura. Per això:

Establirem un nou Pla d’Equipaments culturals • 
més sensible amb les necessitats reals del territo-
ri, amb els equipaments privats existents i adaptat 
a la realitat de la crisi econòmica.
Consolidarem el Pla de rehabilitació i equipament • 
de teatres, establirem nous criteris per a la utilit-
zació dels recursos públics destinats al teatre per 
equilibrar el teatre públic i el privat i millorarem la 
gestió dels teatres públics mitjançant fórmules de 
gestió empresarial.
Aprovarem el Pla de millora dels Arxius catalans i • 
elaborarem un Pla de Qualitat dels museus cata-
lans per convertir els museus en una peça clau al 
servei de la cultura i l’educació.
Millorarem la política d’adquisició d’obres d’art • 
destinant una partida econòmica anual con-
signada en els pressupostos per a l’adquisició 
d’obres d’art. 
Modifi carem l’actual Xarxa de Centres d’Art per do-• 
tar de major autonomia els centres, establir grans 
criteris de qualitat i no de territorialitat i internacio-
nalitzar l’activitat dels nostres centres d’art.
Potenciarem la internacionalització del nostre • 
patrimoni cultural, elaborarem el Pla de Patrimo-
ni Històric de Catalunya 2010-2015 i crearem i 
potenciarem la marca Pirineus-romànic català. 
Crearem una exposició permanent de peces • 
d’especial valor patrimonial, històric i militar de la 
història del Castell de Montjuïc.
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Potenciar les nostres arts audiovisuals,
escèniques, música i dansa

Les arts audiovisuals, la música i la dansa han estat 
les grans oblidades de la política cultural. Una llei 
mediàtica, com la llei del cinema, no sols s’ha equi-
vocat en l’enfocament a la política del cinema, sinó 
que ha eclipsat necessitats molt més importants per 
als nostres sectors audiovisuals i musicals. Hem de 
recuperar el temps perdut i, per tant:

Revisarem la llei del cinema per eliminar les quo-• 
tes i treballar conjuntament amb tot el sector en 
un pacte dialogat per augmentar la presència del 
català a les pantalles. 
Establirem un Pla de suport a l’actuació i a les • 
activitats escèniques conjuntament amb les 
entitats representatives del sector i els ajunta-
ments que analitzi les deficiències i les neces-
sitats dels actors i estableixi convenis amb els 
ajuntaments perquè l’activitat de les compa-
nyies tingui continuïtat en la programació anual 
dels espais escènics.
Desenvoluparem una política sectorial de captació • 
d’espectadors com a objectiu bàsic de l’acció ins-
titucional, en estreta col·laboració amb els agents 
del sector.
Aprovarem la Llei de la Música i la Dansa de • 
Catalunya i posarem en marxa un pla de suport a 
la música en viu que realitzi un cens de locals de 
música en viu, estableixi circuits durant tot l’any 
per als músics, i potenciï les orquestres, bandes i 
agrupacions corals.
Establirem un pla de suport a l’educació mu-• 
sical que inclogui l’elaboració d’un mapa de la 
música i l’impuls d’una xarxa d’escoles priva-
des concertades.

Crear un entorn favorable 
per als nostres artistes

Els artistes són el fonament de la cultura. Sense 
artistes no hi ha cultura. Però sense espais, suport 
i entorns creatius no hi ha artistes. Volem donar 
impuls a les polítiques que incideixin directament 
en la creació i maduració dels nostres artistes en 
un entorn d’independència creativa i de pluralitat 
cultural. Per això:

Elaborarem programes específi cs de beques i • 
facilitats perquè artistes estrangers vinguin a 
Catalunya i els d’aquí puguin anar a l’estranger 
facilitant la participació en fòrums internacionals.
Impulsarem l’aprovació de l’Estatut de l’Artista.• 
Donarem suport a les exposicions i projectes d’ar-• 
tistes catalans amb la cessió temporal d’espais 
per treballar.
Estendrem una xarxa d’espais a disposició dels • 
joves creadors en els diferents àmbits artístics 
(arts visuals, música, teatre, dansa, circ, literatura 
i audiovisuals). 
Buscarem fórmules que permetin la presència de • 
l’art i la creativitat al carrer.
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Convertir Catalunya en un referent 
de l’esport  

L’esport és una magnífi ca plataforma de les societats 
modernes capaç d’infl uir i incidir en molts aspectes 
de la nostra vida com la salut, l’educació, la cultura i 
l’economia.
Hem de convertir Catalunya en un centre i referència 
de l’activitat esportiva a Espanya i a Europa a través 
d’una bona programació de foment per promoure la 
màxima representació dels nostres esportistes en les 
competicions esportives del més alt nivell, tant en els 
esports individuals com en els d’equip.
L’esport ha de ser la “marca” d’imatge, destinada 
a posicionar una Catalunya com a referent mundial 
de l’esport i la indústria associada, molt atractiva 
per a la pràctica esportiva i de grans esdeveni-
ments esportius. Aquests últims estan enfocats a la 
ciutadania, dirigits a fomentar i facilitar la pràctica 
esportiva a Catalunya, lligada a  un estil de vida 
saludable, consolidant el teixit associatiu (clubs i 
federacions) del territori i tenint en compte que quasi 
dues terceres parts dels practicants fa esport pel seu 
compte. Per això:

Elaborarem un Pla estratègic sectorial per crear i • 
gestionar la marca Catalunya a l’àrea de l’esport. 
El Pla Sectorial hauria de ser una eina per conver-
tir Catalunya en una fi ta mundial de l’esport.
Posicionarem Catalunya com a referent en l’or-• 
ganització de grans esdeveniments esportius de 
nivell internacional, captant esdeveniments que 
donin visibilitat, com les fi nals més conegudes a 
nivell europeu o fi ns i tot internacional de clubs de 
futbol, bàsquet, torneigs de tennis o campionats 
d’atletisme. 
Modifi carem la Llei de l’Esport per actualitzar i • 

adequar la norma a la realitat incidint especi-
alment en la relació entre l’esport i la pràctica 
esportiva i així defi nir un àmbit de coordinació 
adequada entre l’administració local i la Generali-
tat de Catalunya. 
Ampliarem i crearem infraestructures esportives • 
en els centres educatius, revisant el pla català de 
l’esport  a l’escola incidint especialment en els 
centres de primària.
Establirem línies d’ajuts per a totes aquelles • 
entitats que impulsin l’activitat física i l’esport, 
amb la fi nalitat de contribuir a millorar la salut i 
la capacitat funcional de les persones, i coordi-
narem actuacions conjuntes entre la Secretaria 
General de l’Esport i el Departament de Salut per 
desenvolupar l’estructura de la medicina esportiva 
a Catalunya en els termes que estableix la Llei de 
jurisdicció esportiva.
Dotarem el Programa d’Alt Rendiment de Catalu-• 
nya de les millors condicions, tant materials com 
formatives, perquè els futurs esportistes catalans 
disposin de la millor preparació per arribar, en la 
seva etapa de tecnifi cació, al nivell sufi cient per 
poder competir en un futur. 
Facilitarem la compaginació dels estudis mitjan-• 
çant tutories amb els difícils horaris d’entrena-
ment, i facilitarem la integració dels esportistes 
al mercat laboral, promovent convenis amb les 
universitats i programes d’inserció laboral quan 
acabin la carrera escollida. 
Actualitzarem el Cens d’Equipaments Esportius de • 
Catalunya per conèixer la distribució dels equipa-
ments esportius i poder establir les necessitats 
concretes de cada municipi i comarca, en funció 
de criteris com la població, la tipologia de la seva 
ubicació o la pràctica esportiva que es realitza.
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TOLERÀNCIA ZERO CONTRA LA DELINQÜÈNCIA

FAREM DE LA LLUITA CONTRA LA DELINQÜÈNCIA LA NOSTRA PRIORITAT NÚMERO U, MITJANÇANT 

L’APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE TOLERÀNCIA ZERO CONTRA L’INCIVISME QUE AFECTA LA NOSTRA 

QUALITAT DE VIDA, POSANT MÉS POLICIA AL CARRER I DIGNIFICANT I DESBUROCRATITZANT LA SEVA 

GESTIÓ, I AMB UN SISTEMA JUDICIAL ÀGIL I QUE PROTEGEIXI LA VÍCTIMA.

La Seguretat de les persones és la nostra prioritat, 
i ens comprometem a abordar-la, tant des de la 
prevenció com des de la fermesa en la persecució 
del delicte. Volem protegir la qualitat de vida de les 
persones i la dels seus.
Defensem una seguretat quotidiana, perquè la gent 
se senti segura. Per això creiem que és necessari 
tenir més policia i que estigui més a prop de la 
gent. Creiem que la policia ha d’actuar contra l’in-
civisme i el petit delicte que amenaça la convivèn-
cia dels nostres barris amb polítiques de tolerància 
zero que degraden els nostres barris i que fan que 
el carrer sigui d’uns quants i no pas de tots.
Volem acabar amb el sentiment d’inseguretat, 
l’abandó i indefensió dels catalans, i que tinguin 
confi ança en la seva policia i en el seu sistema 
judicial. Per això proposem establir un model 
preventiu del delicte, ferm contra la violència, just 
per a la víctima i que ajudi a la rehabilitació del 
delinqüent.

Aplicar els principis de Tolerància Zero

Volem que els catalans visquin a les ciutat i pobles 
més segurs d’Europa. Per això el proper govern po-
pular no tolerarà cap conducta que vagi en contra de 
la convivència ciutadana, de la qualitat de vida i de la 
seguretat de les persones. Per això:

Exercirem una política de màxima fermesa contra • 
la delinqüència i en aquest sentit reestructura-
rem el sistema públic de seguretat per dotar-nos 
d’una Administració efi caç per lluitar contra la 
delinqüència, així com per actuar amb autoritat 
democràtica en la defensa i aplicació de les lleis 
per garantir el compliment de les normes i acabar 
amb la impunitat amb què actuen els delinqüents. 
Serem absolutament ferms contra els actes incí-• 
vics com el consum d’alcohol al carrer, la men-
dicitat, el vandalisme, la brutícia, la prostitució, 
el top manta, el soroll a la nit, els actes contra el 
mobiliari urbà o els grafi tis, ja que són els princi-
pals responsables de la degradació de molts dels 
nostres barris.
Elaborarem una nova Llei de Seguretat de Catalu-• 
nya que estableixi un marc per enfortir l’estat de 
dret per acabar amb la impunitat i tolerància de 
la delinqüència. Aquesta llei haurà d’incorporar un 
nou model de seguretat integral, des de la preven-
ció del delicte a la reacció ràpida, i que prestigiï 
i enforteixi els cossos policials, la coordinació de 
tots els cossos que actuen Catalunya, així com 
que doni el màxim suport a les víctimes.
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Elaborarem un Pla de Lluita contra la Delinqüèn-• 

cia, en el marc d’un nou Pla de Seguretat de Ca-

talunya 2011-2015, que defi neixi una estratègia 

global, amb programes operatius per a la realitat 

criminal actual, per poder combatre l’increment 

de robatoris i crims que inclogui capacitat policial 

de reacció.

Més policia als carrers i als barris

Si volem més seguretat, necessitem més policia als 

nostres carrers i no als despatxos, una millor coor-

dinació entre cossos, així com prestigiar-los perquè 

rebin el màxim suport i col·laboració de l’Administra-

ció en la seva actuació en la prevenció i persecució 

del delicte.

Per això:

Incorporarem 5.000 nous mossos d’esquadra en • 

els propers quatre anys, amb la fi nalitat de reduir 

el dèfi cit policial a Catalunya.

Doblarem el nombre de patrulles al carrer amb re-• 

forç de les jornades festives i els horaris nocturns.

Impulsarem la mobilitat temporal per donar un • 

servei adequat a aquelles zones de Catalunya que 

estacionalment reben població fl otant.

Promourem la creació de noves ofi cines policials • 

en aquells llocs que estacionalment reben impor-

tants afl uències de visitants.

Incrementarem les ofi cines de denúncies i • 

crearem ofi cines mòbils polivalents que serveixin 

d’ofi cina d’informació, d’atenció i d’assistència al 

ciutadà i de denúncia.

Facilitarem els sistemes de denúncia telefònica • 

o informàtica. En aquest sentit s’unifi caran els 

models de denúncia per a tots els cossos policials 

a Catalunya.

Prioritzarem els processos de qualitat en l’aten-• 

ció a les víctimes, i els processos d’investigació, 

per davant dels processos de qualitat en les 

detencions.

Elaborarem un nou Codi Ètic estandarditzat amb • 

el codi europeu i anul·larem el vigent, pel seu de-

Per què quan detinc un delinqüent 
a les poques hores ja està de nou 
al carrer?



98 SOLUCIONS PER A LA CRISI

PR
OG

RA
M

A 
EL

EC
TO

RA
L 

20
10

sequilibri respecte als drets i deures de la policia 
de la Generalitat.

Previndrem el delicte i lluitarem contra les causes 
del crim. Per això:

Elaborarem el Mapa de Prevenció i establirem • 
dispositius de seguretat per barris, en especial els 
“punts negres”, per reduir els comportaments de 
risc i delictius.
Garantirem més presència policial als “punts • 
negres” dels nostres municipis i ciutats, amb 
l’objectiu de reforçar la seguretat, i especialment 
promourem el patrullatge a les zones comercials i 
turístiques de les ciutats per combatre les bandes 
organitzades.
Impulsarem un pla específi c d’escoles segures • 
per garantir a tots els pares que els col·legis dels 
seus fi lls són llocs lliures de droga i violència, i 
un pla per fi nançar la ubicació de càmeres de 
videovigilància als barris de major criminalitat de 
Catalunya. 
Elaborarem un Pla Integral de prevenció de la • 
delinqüència juvenil que eviti conductes violentes 
i d’intolerància, abordi el fenomen de les bandes 
juvenils i incorpori mesures concretes dirigides als 
joves, a les famílies i a l’àmbit escolar.
Elaborarem Plans de xoc especialitzats per a les • 
activitats turístiques i comercials, en les quals 
s’hagin d’establir mesures específi ques de pre-
venció, seguiment i lluita contra la delinqüència. 

Per garantir que la seguretat serà una prioritat del 
govern i que els comandaments policials estaran al 
marge de la política i es dedicaran a reduir la violèn-
cia als nostres carrers cal:

Millorar la coordinació entre els Mossos d’Esqua-• 
dra i els cossos i les forces de seguretat de l’Estat 
per treballar conjuntament en la lluita contra la 
immigració il·legal.
Impulsar la col·laboració en seguretat ciutadana • 
entre les policies locals i la policia de la Generalitat.
Constituir unitats especialitzades d’investigació • 
i persecució de nous fenòmens delictius emer-
gents.

Crear una unitat de Policia Rural, amb l’objectiu • 
de lluitar contra les diferents maneres de delin-
qüència en els àmbits rurals i agrícoles.

Millorar la seguretat vial i la protecció civil

En les últimes legislatures s’ha experimentat una 
millora substancial en la seguretat vial a Catalunya, 
tant en carretera com en carrers urbans. Els plans 
de seguretat vial han tingut una certa ressonància en 
els comportament dels conductors i en les actuaci-
ons de l’administració catalana, però no han estat 
sufi cients.
Per això:

Crearem una Comissió d’Estudi de la Seguretat • 
Vial amb la fi nalitat d’establir els punts negres de 
les nostres carreteres i millorar la seguretat dels 
ciutadans a la via pública, amb l’horitzó del 2014.
Crearem una ofi cina d’atenció a les víctimes de • 
sinistres de trànsit, amb l’objectiu d’informar, 
assessorar i ajudar les persones afectades per 
un sinistre, amb atenció psicològica immediata i 
orientació sobre aspectes legals i jurídics, ajuts 
públics, atenció mèdica i psicològica a mitjà i llarg 
termini.
Exigirem que les noves tanques de protecció per • 
instal·lar portin les proteccions específi ques per a 
motoristes, i continuarem impulsant la reforma de 
les ja instal·lades amb aquestes proteccions.

Els incendis que cada any pateix Catalunya posen de 
manifest la manca de planifi cació de la política de 
prevenció i extinció d’incendis i la manca de recur-
sos humans i materials. Per això posarem en marxa 
una nova estratègia contra els incendis basada en 
tres punts:

La planifi cació i millora de l’operativitat dels ser-• 
veis de prevenció i extinció mitjançant l’elaboració 
d’un mapa d’índexs de perill específi c, l’actu-
alització del Pla general de prevenció i extinció 
d’incendis de Catalunya, i la posada en marxa 
d’una política de gestió forestal que vigili la cura 
i neteja i fomenti la construcció de punts d’aigua, 
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tallafocs i camins per facilitar l’accés dels mitjans 
de lluita contra els incendis.
La dotació dels recursos humans i materials • 
destinats a la prevenció i l’extinció incrementant 
la plantilla del Cos de Bombers de la Generalitat, 
millorant el seu règim de condicions de treball 
i retributives i potenciar la fi gura del “bomber 
voluntari”.
La coordinació amb les altres administracions • 
públiques, especialment las locals.

Una justícia àgil, independent 
i que protegeix la víctima

La modernització de la Justícia i la seva adaptació a 
les necessitats socials, econòmiques y tecnològiques 
no pot esperar una altra legislatura. Modernitzar és 
aconseguir una justícia ràpida, de qualitat, efectiva i 
igual per a tots els catalans, sigui quin sigui el partit 
judicial on resideixen. Només així els drets dels 
ciutadans estaran plenament protegits.
Actualment la Justícia a Catalunya pateix importants 
carències pel que fa a la seva agilitat i capacitat de 
resposta. No està pensada per a les víctimes. Està 
col·lapsada, és lenta i, sovint, víctimes i policies 
veuen com un delinqüent escapa de la seva acció i 
torna novament a delinquir.
El nostre principal objectiu és adaptar la Justícia a la 
nostra societat complexa, enfocant-la a un ciutadà cada 
cop més conscient dels seus drets, i fomentant una 
atenció més propera i personalitzada en els jutjats.
Per això:

Aconseguirem que els governs d’Espanya i de • 
Catalunya treballin per aconseguir l’objectiu en 
aquesta propera legislatura que es redueixin un 
30% els temps de resposta de les jurisdiccions i 
en tots els jutjats catalans i que es compleixin els 
terminis dels judicis ràpids. 

Augmentarem els recursos destinats a personal • 
sufi cientment qualifi cat per desenvolupar les 
funcions en el seu lloc de treball i invertirem en 
edifi cis adequats amb unitats de suport i serveis 
processals comuns. 
Impulsarem el Pla Estratègic d’adaptació de la • 
Justícia actual a la societat de la informació i el 
coneixement i la utilització de la comunicació 
electrònica entre les professions jurídiques per 
implantar l’expedient digital, permetent a advo-
cats i procuradors estar connectats amb l’Admi-
nistració de Justícia i presentar tot tipus d’escrits 
processals.
Elaborarem un programa efectiu de transparèn-• 
cia judicial que garanteixi al ciutadà conèixer en 
qualsevol moment, telemàticament o mitjançant 
trucada telefònica, l’estat de tramitació dels 
assumptes que l’afecten o la resposta a les seves 
queixes o suggeriments. Elaborarem la Carta de 
Drets dels Ciutadans davant l’Administració de 
Justícia i un enfortiment dels drets i atenció a les 
víctimes de delictes. 
Oferirem a les víctimes tota la protecció, seguretat • 
i assistència i desplegarem les ofi cines d’atenció 
a les víctimes del delicte, dotant-les d’equips 
psicosocials, punts de trobada familiar i punts de 
mediació en tots els partits judicials de Catalunya.
Impulsarem mesures per evitar la litigiositat inne-• 
cessària o abusiva. Posarem en marxa mecanis-
mes d’arbitratge i conciliació per a la resolució de 
confl ictes.

A més, introduirem millores en el nostre sistema 
de presons perquè les presons es dediquin a la 
rehabilitació mitjançant un sistema de contractes-
programa per corresponsabilitzar els gestors de 
les presons i que part dels recursos depenguin 
dels resultats aconseguits i donant suport als 
professionals de presons amb més recursos.
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IMMIGRACIÓ LEGAL I INTEGRADA

VOLEM UN CANVI RADICAL EN LA POLÍTICA D’IMMIGRACIÓ, QUE S’ADAPTI A LA REALITAT ECONÒMICA 

DEL PAÍS I A LES NECESSITATS SOCIALS. PER AIXÒ HEM DE POSAR ORDRE ALS FLUXOS MIGRATORIS 

PERQUÈ TOTHOM QUI VINGUI HO FACI LEGALMENT, AMB UN CONTRACTE DE TREBALL I AMB EL 

COMPROMÍS D’INTEGRAR-SE A LA  NOSTRA SOCIETAT.

En els últims anys els socialistes han fet una políti-
ca d’immigració irresponsable deixant de controlar 
les nostres fronteres i la immigració irregular i 
fomentant els papers per a tots. Durant anys han 
oblidat que la capacitat d’acollida d’una societat és 
limitada i s’ha ajustar a les possibilitats reals dels 
països receptors per garantir la integració soci-
olaboral de les persones immigrants i les seves 
famílies.
Ara, els mateixos que van afavorir els “papers 
per a tots”, els mateixos que han retallat els fons 
d’integració i els mateixos que ens han posat al 
capdavant de l’atur a Europa no volen que parlem 
d’immigració. I no volen parlar quan la immigració 
i la seva gestió és un dels principals problemes 
dels ciutadans.
Els populars volem parlar de forma seriosa i res-
ponsable de la immigració, com ho fan a tot Euro-
pa. Estem convençuts que cal replantejar seriosa-
ment les polítiques migratòries. No podem aplicar 
les mateixes polítiques de l’època de bonança 
econòmica en una època de crisi econòmica. No 
és just seguir augmentant el nombre d’immigrants 
quan es redueixen les oportunitats i la feina. No és 
just per a ningú.

Integrar en drets i deures

Volem un sistema d’integració social que promogui i 
protegeixi els valors que com a país i com a conti-
nent hem construït entre tots: els valors occidentals.
Per això creiem que la integració social a la nostra 
societat s’ha de fonamentar en la nostra necessitat 
que tot el qui arribi estigui disposat a abraçar els 
nostres valors i la nostra cultura. Els valors occi-
dentals i la cultura espanyola i catalana han d’estar, 
doncs, en la base de qualsevol política d’integració.
I una de les peces clau de la integració ha de ser el 
coneixement dels nostres idiomes ofi cials sense cap 
imposició. Sabem que els immigrants que parlen 
català o castellà tenen més facilitats d’integració a 
la nostra societat. No podem acceptar que hi hagi 
persones que vénen al nostre país i es neguen 
a aprendre cap llengua. Per això facilitarem als 
immigrants aprendre un mínim de català i castellà. 
I ho farem sense imposicions, donant les mateixes 
condicions als que vénen perquè puguin aprendre 
les nostres dues llengües. Per això és necessari 
reformar la llei d’acollida per incloure el castellà dins 
dels plans d’acollida.
Per garantir una millor integració crearem un doble 
compromís d’integració i de convivència. Un com-
promís d’integració per a tots aquells que es vulguin 
establir aquí de forma estable i un compromís de 
convivència perquè els ciutadans tinguin la garantia 
que una major immigració no perjudicarà la seva 
qualitat de vida. El nostre compromís d’integració i 
convivència estarà encaminat a:
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Evitar que la societat es fragmenti per motius • 
ètnics, culturals o religiosos i que es doni un 
tracte diferenciat en funció de la procedència de 
les persones.
Fomentar que els immigrants que desitgin esta-• 
blir-se a Catalunya es comprometin a acceptar 
i assumir els nostres valors constitucionals, a 
complir les nostres lleis, a aprendre alguna de 
les nostres llengües i a pagar els seus impostos i 
cotitzacions socials.

A més, garantirem que una major immigració no 
perjudiqui les beques, ajuts i serveis que els nostres 
ciutadans reben. Per això establirem, com a requisit 
per accedir a determinats ajuts socials, a excepció 
dels serveis bàsics, la residència de llarga duració.
Som conscients que els ajuntaments són els que 
estan realitzant els majors esforços per a la inte-
gració dels immigrants i per cohesionar socialment 
les comunitats i els barris sense rebre un suport 
clar i directe de les altres administracions. Per això 
impulsarem des de la Generalitat i sol·licitarem al 
Govern central la dotació d’un fons amb recursos su-
fi cients per fi nançar adequadament les prestacions 
socials, sanitàries i educatives que concedeixin els 
ajuntaments als barris amb més població immigrant, 
oposant-nos a les actuals retallades.
A més, generalitzarem a les nostres escoles els 
espais de benvinguda educativa perquè els alumnes 
immigrants puguin incorporar-se al nostre sistema 
educatiu amb les garanties educatives i socials que 
podran progressar a l’aula i que no endarreriran els 
avenços dels altres alumnes.
Hem de garantir la convivència en els nostres barris i 

als nostres carrers perquè tothom tingui els matei-
xos drets i els mateixos deures i que les diferències 
culturals no estiguin per sobre del nostre marc de 
convivència. Per això ens comprometem fermament 
a la prohibició de l’ús del burca, el nicab o qualsevol 
vel integral als nostres carrers i espais públics.
Però, a més:

Incrementarem els controls per detectar i preve-• 
nir els guetos, els amuntegaments en els pisos 
pastera i la concentració als barris. 
Reforçarem la convivència i la cohesió social entre • 
la població autòctona i la població immigrant per 
evitar confl ictes de convivència.
Donarem suport a les associacions d’immigrants i • 
ONG d’immigració per la tasca que fan a favor de 
la convivència. Potenciarem la fi gura dels media-
dors socials interculturals per fomentar l’exercici 
dels drets individuals. 
Controlarem que les persones que sol·licitin em-• 
padronar-se visquin en habitatges que no estiguin 
sobreocupats i millorarem la col·laboració efectiva 
entre els jutjats i l’administració per evitar que la 
inviolabilitat de domicili serveixi de cobertura per 
infringir l’ordenament jurídic.
Exigirem que la Generalitat desenvolupi progra-• 
mes de suport als Ajuntaments per donar resposta 
amb efi càcia a les denúncies dels veïns per les 
molèsties que els provoquen els amuntegaments 
als pisos.
Exercirem un major control als comerços que • 
incompleixin la normativa vigent i generin com-
petència deslleial a aquells que sí que compleixen 
les normes.
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Controlar la immigració irregular

Els ciutadans volen saber que, de la mateixa 
manera que se’ls exigeix a ells el compliment de 
la llei, també se’ls exigirà el mateix a les perso-
nes que vulguin viure entre nosaltres, no només 
perquè és de justícia, sinó perquè només des de la 
regularitat es pot gestionar bé el fenomen migra-
tori i es pot assegurar a l’immigrant els recursos 
necessaris per a la seva integració i benestar.
No ens podem permetre el luxe de ser una de les 
societats europees on és més fàcil entrar de ma-
nera il·legal i quedar-se sense problemes fi ns a ser 
regularitzat.
Per això establirem una política de major control a la 
immigració irregular establint els instruments ade-
quats per garantir el retorn, la devolució o repatriació 
d’estrangers que es trobin en aquesta situació, en 
col·laboració amb el govern central.
El compliment ha de ser una obligació per poder 
romandre aquí. No pot ser que estrangers que 
hagin delinquit o que hagin traficat amb éssers 
humans estiguin encara en el nostre sòl, i molts 
d’ells al carrer. És una situació injusta per a 
tots perquè augmenta la inseguretat als nostres 
carrers, la sensació d’impunitat, i, sobretot, per a 
la majoria d’estrangers que han vingut en busca 
d’un futur millor perquè els delictes d’uns quants 
s’estenen a tot el col·lectiu.
Per això, perquè és just per a tots:

Crearem una unitat policial especialitzada per • 
resoldre les carències en el control dels efectes 
de la immigració desordenada i potenciarem la 
col·laboració de la Policia Local i Mossos d’Es-
quadra amb la Policia Nacional en la detecció dels 
immigrants en situació d’irregularitat per procedir 
a la seva expulsió al país d’origen, amb el respec-

te de totes les garanties jurídiques.
Donarem prioritat a les expulsions d’aquells • 
estrangers que hagin comès delictes o faltes. Els 
delinqüents han de saber que tot el qui cometi 
un delicte, encara que sigui menor, serà expulsat 
immediatament.
Lluitarem, conjuntament amb el govern central, • 
contra les xarxes d’immigració il·legal, augmen-
tant els mitjans per articular-les, incrementant les 
sancions i endurint les penes per als subjectes 
que trafi quen amb persones.

El control i la integració passen per conèixer quants 
som i on som. Els municipis han de col·laborar 
en l’elaboració d’un mapa de la immigració que 
permeti gestionar millor les polítiques d’integració. 
Però, a més, han de col·laborar en el control de la 
immigració irregular perquè l’empadronament no 
es converteixi en la porta falsa d’entrada al nostre 
país. Per això:

Establirem un major control en la inscripció al • 
Padró exigint una identificació legal (passaport 
o permís de residència) als immigrants que 
vulguin empadronar-se, amb la finalitat de 
realitzar l’empadronament d’estrangers amb 
les majors garanties de legalitat i seguretat 
jurídica.
Establirem els controls necessaris per evitar la • 
inscripció fraudulenta.
Complirem amb el deure legal de cedir les dades • 
del Padró a la Direcció General de la Policia, amb 
la fi nalitat del control i permanència dels immi-
grants, i reclamarem al Govern de l’Estat l’exigèn-
cia del seu compliment.
Demanarem al govern central la reforma del Re-• 
glament del Padró Municipal per millorar l’execu-
ció dels tràmits administratius d’empadronament, 
la seva renovació i la seva cancel·lació.
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Establir un sistema per atraure els professio-
nals que necessita la nostra economia

No podem seguir amb polítiques migratòries d’un 

país que creix i crea ocupació. Tenim massa immi-

grants irregulars i molts d’ells es troben desocupats 

i sense oportunitat de trobar feina. Impulsarem una 

política de contractació en origen basada en un 

sistema que atregui els professionals que la nostra 

economia ens demanda:

en funció del coneixement de les nostres llen-• 

gües ofi cials, així com del sistema legal espanyol, 

la seva història, cultura i la proximitat cultural, 

afavorint la immigració que per raons socials 

i culturals té més facilitat per integrar-se a la 

nostra societat.

en funció de l’experiència professional i titulació, • 

afavorint els treballadors altament qualifi cats que 

precisi el nostre teixit productiu. 

Un major control de les nostres fronteres

El sistema de gestió i control de la immigració es troba 

en una situació de caos que ha provocat els primers 

problemes en els nostres municipis i que ha elevat la 

immigració a un dels principals problemes de Cata-

lunya. El govern central i autonòmic no han planifi cat 

adequadament ni el control de la immigració irregular 

ni els recursos necessaris per a la integració. El resul-

tat ha estat un caos que s’ha traduït en un augment 

desorbitat de la immigració il·legal, i una major difi cul-

tat per a la integració dels immigrants regulars.

Els populars catalans exigirem al govern central 

que enforteixi el control de les fronteres del nostre 

país amb l’objectiu de comptar amb una vigilància 

de fronteres de màxim nivell, capaç de posar fre de 

manera efectiva a l’entrada irregular:

establint controls de sortida en tots els ports i • 

aeroports internacionals per verifi car que les per-

sones que es trobin en situació temporal al nostre 

país surtin a temps.

major control de les fronteres nacionals a Ca-• 

talunya per evitar que els Pirineus i els nostres 

aeroports es converteixin en la porta d’entrada de 

la immigració il·legal, mitjançant un augment dels 

controls mòbils.

augmentant els efectius i millorant l’especialitza-• 

ció dels funcionaris policials a les fronteres, po-

tenciant unitats especialitzades per al seu control, 

així com impulsant la tecnologia avançada en tots 

els postos fronterers.

revisant el sistema de visats turístics, concedint-los • 

només a aquelles persones que puguin acreditar 

mitjans adequats per al propòsit de la seva visita. 

Per poder realitzar una política efectiva de control 

de la immigració irregular hem d’exigir als països 

d’origen i de trànsit que garanteixin el compliment 

dels acords de col·laboració amb el govern espa-

nyol. La cooperació catalana no pot ser aliena a 

aquesta realitat. Per això vincularem la cooperació 

amb aquests països a l’exigència de no afavorir les 

xarxes de tràfi c il·legal d’immigrants i de permetre el 

retorn ràpid dels estrangers en situació irregular que 

procedeixin del seu país.



RECUPERAR
EL CONTROL DE LA TEVA VIDA
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UNA ADMINISTRACIÓ QUE COSTI MENYS I FUNCIONI MILLOR

QUAN TOTHOM S’ESTRENY EL CINTURÓ NO ÉS JUST QUE LA GENERALITAT NO HO FACI. NOSALTRES 

HO FAREM. ESTALVIAREM DINERS ALS CONTRIBUENTS INVERTINT MÉS I MILLOR EN ALLÒ 

QUE REALMENT T’IMPORTA I GASTANT MENYS EN ALLÒ QUE NOMÉS IMPORTA UNS QUANTS. 

REFORMAREM L’ADMINISTRACIÓ PER FER-LA MENYS BUROCRÀTICA I MENYS JERÀRQUICA. I LA 

CENTRAREM EN ALLÒ QUE REALMENT IMPORTA: EL SERVEI ALS CIUTADANS.

Volem plantejar-te una autèntica transformació 
de l’administració que sigui més responsable, 
transparent i reti comptes davant teu i davant de 
tots els contribuents. Enrere quedaran els dies en 
què calia anar de fi nestreta a fi nestreta per entrar 
amb un problema i sortir-ne amb dos i els dies en 
què els partits et prometien coses i no hi havia cap 
mecanisme per controlar que tot el que et deien 
ho feien realment: volem una administració i uns 
polítics que retin comptes davant dels ciutadans.

Una administració centrada en el ciutadà

Creiem que si tu pagues els teus impostos tens dret 
a rebre bons serveis per part de l’administració i 
un bon tracte per part dels funcionaris que t’ate-
nen. Hi ha una certa sensació que el tracte rebut a 
l’administració deixi molt a desitjar. Això és perquè 
l’administració pública està molt més pensada per al 
funcionament interior que per al tracte al ciutadà.
Canviarem la forma en què funciona l’administració 
per orientar-la a la consecució d’objectius centrats 
en nivells de despesa i qualitat dels serveis. Per això 
impulsarem en tots els nivells de l’administració 
“programes marc” amb els objectius de rendiment 
i inversions de cada àrea, i sotmetent-los a una 
forta avaluació per part del govern. Generalitzarem 
aquests programes de rendiments que implicaran 
recompenses i penalitzacions i serviran de base per 
analitzar el treball realitzat i cessar els responsables 
que no hagin complert amb els seus objectius.
Per aconseguir-ho crearem una autèntica Ofi cina 
Pressupostària i d’Avaluació de les Polítiques Públi-
ques dependent del Parlament i elaborarem anual-
ment un informe d’avaluació del compliment donant 
majors poders al Parlament per poder debatre sobre 
aquells òrgans que no  hagin aconseguit els seus 
objectius.
La societat és molt més dinàmica que la política. 
S’adapta abans als canvis i troba contínuament 
formes imaginatives i efi caces de créixer, mentre 
que les institucions polítiques són per naturalesa 
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refractàries a qualsevol canvi i a qualsevol pèrdua de 
poder. Així doncs, és la societat la que ha de marcar 
el camí de la política i no pas al revés. Per aquest 
motiu és necessari que mai una administració àgil 
s’adapti a la realitat social:

Garantirem que la Generalitat sigui bilingüe i intro-• 
duirem progressivament l’anglès a totes les àrees 
en un termini de 5 anys.
Crearem un expedient únic electrònic que permeti • 
a cada empresa consultar en línia la situació de 
tots els seus expedients amb l’administració.
Ampliarem progressivament els casos de silenci • 
positiu en l’activitat econòmica i en els àmbits 
d’autoritzacions i sol·licituds.
Elaborarem un acord marc per millorar la conne-• 
xió entre totes les administracions per no duplicar 
tràmits.
Crearem la fi nestreta única. El ciutadà entrega • 
una única documentació i rep una sola respos-
ta, encara que hi hagi diverses administracions 
implicades.
Integrarem les tecnologies de la informació des • 
de les sol·licituds fi ns a les justifi cacions dels 
processos.
Revisarem els procediments d’accés a la funció • 
pública en l’àmbit autonòmic, tendint a la màxima 
objectivitat possible i potenciant els paràmetres 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat per 
sobre de qualsevol altra consideració subjectiva.
Aprofi tarem l’e-administració com a nou mitjà de • 
relació entre ciutadans i administració per reduir 

la burocràcia i simplifi car al màxim el control previ 
per part de l’Administració, agilitzant els tràmits 
en l’obtenció de permisos i llicències municipals 
per a l’obertura de nous negocis.
Crearem una via ràpida de comunicació amb • 
l’administració per a tots aquells processos que 
sigui factible. Crearem e-packs administratius 
específi cs per activitats econòmiques concre-
tes, bé siguin culturals, comercials, industrials o 
professionals.
Augmentarem la inspecció d’ofi ci com a garantia, • 
a llarg termini, del compliment de la normativa.
Col·laborarem amb els col·lectius professionals • 
amb la fi nalitat d’establir els mecanismes de 
verifi cació o autoverifi cació prèvia. 
Instaurarem trobades regulars entre els funciona-• 
ris i les empreses per trobar solucions a proble-
mes que planteja la normativa i possibles millores 
de processos.

Perquè la teva opinió és el que més ens impor-
ta, impulsarem compromisos de qualitat amb els 
ciutadans i els clients dels serveis públics perquè 
coneguin amb exactitud els sistemes de reclamació i 
els sistemes de reparació. Per aconseguir-ho:

Revisarem tota la legislació en la qual s’establei-• 
xen els compromisos amb els ciutadans i temps 
d’espera màxims per establir els mecanismes 
de compensació, els interessos de demora i les 
garanties per complir amb els objectius legals. 
Posarem en marxa mesures de satisfacció dels • 
ciutadans i dels clients, tant en l’atenció que han 



108 SOLUCIONS PER A LA CRISI

PR
OG

RA
M

A 
EL

EC
TO

RA
L 

20
10

rebut dels professionals, com d’aquells aspec-
tes de qualitat bàsics per mesurar el grau de 
compliment d’objectius, així com d’un sistema 
de reclamacions que funcioni realment i que 
serveixi per avaluar els bons i mals treballadors i 
canviï aquells aspectes de l’administració que no 
funcionen.

Estrènyer-se el cinturó per reduir el dèfi cit

En els últims 4 anys el pressupost de la Generali-
tat ha crescut molt per sobre del creixement de la 
nostra economia i de la riquesa de les famílies i amb 
ell el seu dèfi cit públic i el seu endeutament. I això 
no és just.
No és just que quan l’administració et demana que 
t’estrenyis el cinturó la Generalitat no ho faci. No és 
justa la despesa en informes inútils i innecessaris, ni 
la despesa en publicitat, ni el nombre d’alts càrrecs, 
ni el de càrrecs de confi ança dels partits.
Gastarem menys i en allò més important. Per poder-
ho fer establirem en el primer any de govern una 
comissió de renovació pública que analitzi totes 
les polítiques públiques de la Generalitat i plantegi 
una renovació en profunditat de les polítiques de la 
Generalitat establint objectius i despeses prioritàries 
i aquells que es poden eliminar i proposant formes 
de millorar l’efi ciència de l’administració. L’informe 
serà sotmès a debat públic i participatiu perquè la 
gent pugui opinar sobre quines polítiques consideren 
menys importants de cada departament i es comen-
çarà a aplicar a partir del segon any pressupostari.
A més, canviarem completament la forma d’elaborar 
el pressupost. Fins ara el pressupost s’elaborava 
agafant el pressupost de l’any anterior i incre-
mentant-lo. Això no té sentit. Hi ha polítiques que 
funcionen i d’altres que no. Incrementant indiscrimi-
nadament el pressupost estem allargant i fi nançant 
polítiques que no funcionen. Per això hem de canviar 
la fi losofi a del pressupost de la Generalitat. Establi-
rem un autèntic pressupost per objectius, és a dir, 
condicionarem el pressupost de l’any següent a què 
els programes arribin als objectius establerts. En fi -

nalitzar l’any pressupostari es realitzarà una avalua-
ció dels objectius aconseguits per eliminar o canviar 
els programes que no hagin donat resultat i res-
ponsabilitzar els seus gestors dels resultats. Encara 
té menys sentit que persones que són incapaces 
d’oferir resultats continuïn als seus llocs de treball.
Per a un major control i transparència del pressupost:

Impulsarem l’Ofi cina Pressupostària i d’Avaluació • 
de les Polítiques Públiques amb un representant de 
cada grup parlamentari.
Establirem una e-ofi cina a Internet perquè sàpi-• 
gues com gasta els teus diners la Generalitat i 
si s’aconsegueixen els objectius establerts en el 
pressupost de l’any. Aquesta pàgina contindrà els 
objectius generals de la Generalitat per a tota la 
legislatura així com els objectius pressupostaris 
amb el grau de compliment mes a mes.
Aprovarem una nova llei de pressupostos que • 
estableixi el procediment del pressupost per 
objectius i outputs, i obligui el govern a presentar 
un informe de rendiments del pressupost anterior 
conjuntament amb el pressupost.

A més, simplifi carem l’administració. Volem reduir el 
seu pes i la seva mida en un terç perquè la despesa 
se centri en allò important: en les persones. Elabora-
rem una estratègia de racionalització de l’adminis-
tració que inclogui:

Simplifi car i reduir els departaments en què • 
s’organitza l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’objectiu de disminuir el nombre 
actual de 15 departaments a 11, amb la conse-
güent racionalització de la dimensió del sector 
públic administratiu. 

La supressió del Departament de Vicepresidèn-• 
cia i l’assumpció de les seves competències 
pel Departament de Presidència. 
La fusió del Departament de Medi Ambient amb • 
el Departament d’ Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. 
La fusió del Departament de Treball amb el • 
Departament d’Acció Social i Ciutadania amb 
competències específi ques en matèria d’immi-
gració.



109SOLUCIONS PER A LA CRISI

PROGRAM
A ELECTORAL 2010

La fusió del Departament d’Innovació, Universi-• 
tats i Empresa amb el Departament d’Economia 
i Finances, excepte les competències en matè-
ria d’universitats, que passen al Departament 
d’Educació mitjançant una Direcció General de 
Política Universitària. 
L’adscripció de les competències en matèria • 
d’habitatge, a través de la direcció general cor-
responent, al Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques. 
La reducció immediata per via de supressió de • 
les delegacions de la Generalitat de Catalunya 
a l’exterior, mantenint aquelles que estiguin 
vinculades a l’acció exterior de la Generalitat 
davant de la Unió Europea. 

Adoptar aquestes mesures tenint en compte • 
les següents línies d’actuació, totes elles amb 
tendència a reduir la despesa corrent del sector 
públic administratiu:

La supressió en el si dels departaments • 
fusionats de les Secretaries Sectorials corres-
ponents. 
La fusió de les direccions generals existents • 
en els departaments fusionats per garantir que 
cap departament no disposi d’un nombre de 
direccions generals superior a cinc. 
L’adscripció de la Direcció General d’Habitatge • 
al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 
La creació de la Direcció General de Política • 
Universitària en assumir les competències al 
respecte en el Departament d’Educació. 
La reducció en un 15% de la despesa corrent • 
del conjunt dels departaments fusionats en 
matèria de personal i despesa en béns corrents 
i serveis.

Elaborar urgentment un Pla específi c de raciona-• 
lització del sector públic no administratiu, en base 
als següents eixos: 

La congelació radical durant tres anys de la • 
creació d’empreses públiques, de qualsevol 
forma jurídica, i en especial les societats 
mercantils i entitats de dret públic que actuen 

subjectes a dret privat. Elaborar urgentment un 
Pla específi c de racionalització del sector públic 
no administratiu que suprimeixi un mínim d’un 
25% el nombre d’entitats autònomes adminis-
tratives existents, així com un mínim d’un 30% 
de les empreses públiques.
Limitar la creació de noves agències per a la • 
prestació de serveis públics al no creixement 
de l’administració, entenent que es mantenen 
aquelles que presten serveis públics essencials 
per a la ciutadania com ara la salut, l’educació, 
els serveis socials o l’impuls de l’economia 
productiva i el treball. 
No crear nous Consorcis durant un període de • 
tres anys, excepte en aquells supòsits que, 
per imperatiu legal per a la prestació conjunta 
amb altres administracions públiques, afectin 
serveis públics essencials per a la ciutadania 
en els àmbits de la salut, l’educació, els serveis 
socials i l’impuls de l’economia productiva i el 
treball.

Reduir les despeses en publicitat, difusió i cam-• 
panyes institucionals, atencions protocol·làries i 
representatives, estudis i treballs tècnics, expo-
sicions, premis, certàmens i d’altres activitats de 
promoció, així com les despeses en organització 
de reunions, conferències i cursos.
Respectar la Llei d’Estabilitat Pressupostària i la • 
contenció del dèfi cit públic.
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UNA POLÍTICA RESPONSABLE

NOMÉS PODREM SUPERAR LA DESAFECCIÓ AMB UN COMPROMÍS DE TOTS ELS PARTITS PER LA 

TRANSPARÈNCIA I EL BON GOVERN. ELS POPULARS VOLEM RECUPERAR LA CONFIANÇA DELS 

CIUTADANS CENTRANT-NOS EN CINC ASPECTES: PREMIAR LA DENÚNCIA DE LES PRÀCTIQUES 

CORRUPTES I DEL FRAU FISCAL, ESTABLIR UN PROCEDIMENT SANCIONADOR MÉS DUR, REFORÇAR 

ELS INSTRUMENTS DE CONTROL DE L’ADMINISTRACIÓ, APROVAR UNA LLEI DE TRANSPARÈNCIA I 

BONES PRÀCTIQUES ADMINISTRATIVES I DONAR MÉS PODER ALS CIUTADANS PER A LA PARTICIPACIÓ 

I CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA.

Els casos de corrupció que han esquitxat la vida 
política catalana i la deriva d’un govern que no 
ha sabut solucionar els problemes dels catalans 
han provocat els graus de desafecció política més 
importants que es recorden en la nostra recent 
història democràtica. Tenim l’obligació d’imposar 
l’ètica i el bon govern en les nostres institucions 
regenerant les formes i les pràctiques instituci-
onals i sent absolutament implacables amb els 
casos de corrupció.
Els populars catalans ens comprometem a establir 
un contracte amb els ciutadans per a la trans-
parència i la regeneració públiques per tornar a 
recuperar la confi ança dels catalans en les seves 
institucions. A més, ens comprometem a una 
reducció de les despeses electorals. La idea és 
simple: si demanem als ciutadans que s’estrenyin 
el cinturó i oferim als ciutadans un pla per estrè-
nyer-nos  el cinturó a l’administració, els partits 
també hem de donar exemple.
Aquest és el nostre compromís: desterrar la 
corrupció de la vida política catalana, establir un 
pacte de transparència i regeneració amb els ciu-
tadans, i limitar les despeses dels partits polítics 
en aquesta campanya electoral.

Regenerar la política catalana

La corrupció és incompatible amb la democràcia. La 
desconfi ança en la classe política catalana és més 
alta que mai entre els catalans. I la sensació d’una 
corrupció generalitzada n’ha estat una de les prin-
cipals causes. Així doncs, hem de prendre’ns molt 
seriosament la lluita contra la corrupció. Catalunya 
no pot seguir transmetent la imatge de la sociover-
gència corrupta. En una societat viva i una economia 
competitiva, la corrupció no arriba fi ns aquests 
nivells en els quals la majoria de la ciutadania ja no 
s’escandalitza davant de nous casos, ja que s’ha es-
tès l’opinió que en política es dóna per descomptada 
la corrupció generalitzada. Això no pot seguir així.
El Partit Popular vol impulsar una nova manera de 
fer política. Una manera que acabi amb la realitat i 
la percepció de la corrupció. Hem de lluitar contra la 
corrupció fi ns al punt que qualsevol petit cas sigui 
motiu d’escàndol. Volem que els catalans puguin, 
d’una vegada, sentir-se orgullosos dels seus polítics.
Premiarem la denúncia de la corrupció i del frau 
fi scal:

Recompensant els ciutadans i empreses que de-• 
nunciïn el frau fi scal, la irregularitat administrativa 
i la corrupció en l’administració.
Fomentant que els funcionaris denunciïn irregulari-• 
tats o violacions de les normes en casos de corrup-
ció o abusos d’autoritat i protegint els qui ho facin.
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Establint protocols i codis de conducta entre els • 
diferents organismes i departaments públics de 
l’Administració, per posar en coneixement de 
la justícia aquelles irregularitats o actes que es 
poguessin considerar delictius.

Establirem un procediment sancionador més dur 
perquè els responsables d’equips, directors i con-
sellers dimiteixin automàticament quan es doni un 
cas de corrupció en alguna àrea de la seva res-
ponsabilitat, es prenguin les mesures disciplinàries 
necessàries quan la Sindicatura de Comptes detecti 
que la contractació s’ha fet sense el respecte a la 
legalitat vigent i la pròpia administració actuï contra 
aquells responsables tècnics i polítics que no hagin 
actuat davant de denúncies d’irregularitats o davant 
d’excepcions dictades en auditories.
És necessari aclarir responsabilitats en l’actual en-
tramat de control institucional per fer-lo més efectiu i 
evitar la duplicitat. Per això promourem que l’Ofi cina 
Antifrau es reconverteixi en una unitat especialitzada 
de la intervenció general de la Generalitat o de la 
Sindicatura de Comptes. Tot el personal de l’ofi cina 
antifrau hauran de ser funcionaris, inclús els càrrecs 
directius i s’exclourà a tots aquells que hagin tingut 
militància política o càrrecs polítics en els deu anys 
anteriors a la seva entrada a l’ofi cina antifrau.
A més, volem que els ciutadans tinguin accés a una 
informació transparent i clara de l’activitat de l’admi-
nistració. Per això:

Establirem fórmules i mecanismes de participació • 
ciutadana en les propostes legislatives i a l’exa-
men dels procediments públics amb l’objectiu 
de contribuir a eliminar aquelles qüestions que 
puguin conduir a pràctiques corruptes. 
Establirem un sistema d’accés a la informació • 
dels diferents expedients administratius; a la 
informació pública, que inclogui en quins casos 
les reunions de contractació pública o la presa 
de decisions es realitzen en Audiència pública; 
a la informació dels plans i estratègies, i el seu 
progrés; a la informació de la totalitat de les sub-
vencions concedides i el total anual per receptors 
de totes i cadascuna de les diferents administraci-
ons i empreses públiques; i a la informació sobre 
despeses incorregudes en publicitat i propaganda 
pel sector públic en cadascun dels mitjans de 
comunicació, incloent-hi l’import de la despesa 
total en cada mitjà.
 Elaborarem una llei que obligui l’administració a • 
utilitzar un llenguatge simple, clar i directe per a 
les comunicacions amb els ciutadans i la formació 
de lleis tal com ja tenen Canadà o Suècia.

Per poder fer tot això necessitem un ampli con-
sens polític i social. Per això impulsarem un Pacte 
social per a la transparència i contra la corrupció 
i garantirem el compliment del Pacte Antitransfu-
guisme en les corporacions locals i el Parlament 
de Catalunya.
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Més respecte per la gent i menys despesa 
en publicitat i campanyes electorals

La crisi econòmica que travessa el nostre país re-
quereix ajustos seriosos per reduir el nostre deute 
i el nostre dèfi cit públic. L’austeritat ha de ser un 
pilar fonamental de la política de totes les adminis-
tracions locals, autonòmiques i també nacionals, i 
els partits polítics són els primers obligats a donar 
exemple. Els populars catalans reduirem la nostra 
depesa en la propera campanya electoral i volem 
que tots els partits facin el mateix. Perquè el ciuta-
dà es mereix respecte.
Per això proposarem a la resta de forces polítiques 
amb representació parlamentària:

Prohibir la publicitat institucional en els sis • 
mesos fi nals de la legislatura o des del moment 
en què es convoquin les eleccions, excepte les 
informacions que són indispensables per al 
servei públic.
Rebaixar, almenys, en un 30% els límits de despe-• 

ses electorals. 
Reduir en la mateixa quantia (almenys en un 30%) • 
les subvencions per a despeses electorals que 
cada partit, federació, coalició o agrupació elec-
toral rep en funció dels seus resultats electorals 
d’acord amb les regles concretes establertes en 
cada procés electoral.  
Retallar en un 25% les despeses de tramesa • 
personal i directa de propaganda i publicitat 
electoral en les condicions legalment previstes. 
Limitar la publicitat exterior i en mitjans de comu-• 
nicació a un 20% del límit màxim de despeses. 
Circumscriure la publicitat exterior i en mitjans • 
de comunicació als quinze dies de campanya 
electoral.  
Dotar la Sindicatura de Comptes dels mitjans • 
necessaris perquè realitzi la fi scalització amb més 
immediatesa.
Establir debats monogràfi cs entre els candidats • 
sobre els cinc primers temes d’interès per als 
ciutadans.

Em sento espanyol i em sento català. 
I vull seguir sentint –ho i sent-ho. No 
vull que ningú em faci triar entre Ca-
talunya i Espanya.
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UNA CATALUNYA DESCENTRALITZADA I INTEGRADA A ESPANYA

EL GOVERN CATALÀ HA ACUMULAT NOMBROSOS RECURSOS I COMPETÈNCIES GRÀCIES AL 

DESENVOLUPAMENT DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. ARA ÉS EL MOMENT DE SEGUIR AMB AQUESTA 

APROXIMACIÓ DE L’ESTAT ALS CIUTADANS. I HO FAREM MITJANÇANT UNS MUNICIPIS AMB MÉS 

FINANÇAMENT I COMPETÈNCIES PER DONAR RESPOSTES EFICACES A LES REALITATS DELS POBLES I 

CIUTATS DE CATALUNYA.

El model d’Estat descentralitzat d’Espanya ha 
estat altament benefi ciós per a Catalunya. Ara és 
el moment d’aprofundir en aquest model amb una 
desacomplexada segona descentralització, aquest 
cop cap als municipis. Són els ajuntaments els que 
estan patint els pitjors problemes de fi nançament, 
que en nombroses ocasions deriven en casos de 
corrupció, i també estan patint la degeneració de 
la qualitat dels serveis públics a causa de la seva 
major utilització derivada del gran creixement de 
població immigrant.

Tot i així, no oblidem que tota la descentralització ha 
d’anar encaminada a augmentar l’efi càcia i efi cièn-
cia de les diferents polítiques, apropant-les més als 
ciutadans perquè s’adeqüin més a les seves realitats 
i perquè els mateixos ciutadans puguin exercir un 
major control. La cessió de competències als ajunta-
ments ha de tenir com a fi nalitat millorar la prestació 
dels serveis públics en qualitat i efi ciència.
Actualment existeixen massa duplicitats de com-
petències que incrementen les despeses de l’Ad-
ministració. Massa institucions fan les mateixes 
polítiques en un mateix territori. No té cap sentit tant 
malbaratament. Una major descentralització cap 
als municipis seria altament benefi ciosa en aclarir 
quines competències té cada administració i en què 
ha d’invertir cadascuna.

SOLUCIONES PARA LA CRISIS
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Catalunya és Espanya

Volem una Catalunya forta en una Espanya forta i ho 
volem fer des del sentiment majoritari de la societat 
catalana: uns ciutadans que ens sentim tant catalans 
com espanyols.
Per això et donarem la garantia que el Partit Po-
pular no donarà suport a cap govern ni cap partit 
que doni suport a la independència de Catalunya 
ni que promogui referèndums i consultes indepen-
dentistes.
A més, volem que aquest sentiment de la majoria de 
catalans i catalanes es traslladi a la nostra escola. 
Per això revisarem els currículums perquè en el 
sistema educatiu s’aprofundeixi en el coneixement 
de la realitat social, política i cultural d’Espanya, des 
d’una visió positiva.
Volem que Barcelona es converteixi en una autèn-
tica co-capital d’Espanya a tots els nivells: cultural, 
econòmic i esportiu. Per això proposarem al govern 
nacional la instal·lació de seus d’institucions nacio-
nals, així com de seleccions esportives espanyoles.
Impulsarem canvis a nivell d’Estat per millorar la 
coordinació i la cooperació entre les comunitats 
autònomes i l’Estat central. Per això:

Proposarem al Congrés dels Diputats una Llei de • 
Cooperació entre les Administracions Públiques 
que perfeccioni els mecanismes ja existents i creï 
nous instruments en aquelles matèries en què 
siguin necessaris.
Impulsarem la creació d’un Consell de Coope-• 

ració Estat-Comunitats Autònomes, en el qual 
estiguin representats el Govern de la Nació i les 
Comunitats Autònomes, que es reuneixi almenys 
trimestralment per avaluar els mecanismes de 
cooperació, la gestió de les polítiques en matè-
ries amb competències compartides i exigeixi el 
compliment d’acords aconseguits. 
Establirem, conjuntament amb el govern nacional, • 
els mecanismes de cooperació que assegurin una 
defensa real i efi cient dels nostres interessos a la 
Unió Europea.

Proposarem al Senat un Pacte Nacional per defen-
sar la unitat del mercat i la igualtat dels espanyols 
en drets, deures i oportunitats i la solidaritat entre 
territoris que impliqui:

Reduir les càrregues burocràtiques i duplicitats • 
entre Estat i comunitats autònomes.
Impulsar la fi nestreta única per facilitar a les em-• 
preses la llibertat de moviments a nivell nacional.
Revisar els textos legislatius de les CCAA i de • 
l’Estat, dins de les competències de cadascun, 
que afecten el mercat, per eliminar les traves al 
mercat.
Garantir la llibertat lingüística perquè les llengües • 
no siguin un fre a la llibertat de moviments dels 
treballadors europeus i espanyols.

Desenvoluparem especialment la nostra relació 
cultural i econòmica amb la Comunitat Valenciana i 
les Illes Balears des del màxim respecte a les seves 
institucions, a les seves competències i a la seva 
identitat social i cultural.
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Impulsar la segona descentralització

És el moment d’aplicar el principi de subsidiarietat 
amb valentia. Si les persones, les empreses o admi-
nistracions més properes al ciutadà saben fer una 
determinada política i tenen recursos, són ells els qui 
l’han d’implementar, no una o una altra administració 
major. És el moment de deixar créixer la societat. 
És el moment d’eliminar regulacions inefi cients o 
duplicades i d’acaparar el poder, que pertany a molts, 
en mans de pocs.
Per aconseguir-ho, donarem suport a una segona 
descentralització que acabi amb el centralisme de la 
Generalitat i doni més poder als municipis política-
ment i econòmica:
Elaborarem una Llei de descentralització i descon-
centració administrativa de la Generalitat, que reguli 
la transferència i delegació de competències als 
Ajuntaments:

La llei inclourà competències en consum, esports, • 
educació, ocupació, joventut, medi ambient, políti-
ques de gènere, ordenació del territori i urbanisme, 
patrimoni històric, protecció civil, sanitat, serveis 
socials, transport, turisme, habitatges, voluntariat, 
participació ciutadana, protecció de la família, mit-
jans de comunicació, espectacles públics, activitats 
recreatives i oci.
Establirem Comissions Mixtes de Traspàs amb els • 

Ajuntaments majors de 5.000 habitants.
Però, a més, volem introduir el debat del fi nan-
çament local que ens permeti aprovar una llei de 
fi nances locals que estableixi un model estable de 
fi nançament dels municipis, així com augmentar el 
fi nançament actual de la Generalitat als ens locals. 
Actualment tan sols un 20 per cent de les transfe-
rències que reben els ens locals procedeixen de la 
Generalitat, per això doblarem les aportacions del 
Fons de cooperació local de Catalunya i del PUOSC 
per situar-lo en 750 milions d’euros anuals.
Volem tornar el deute històric de la Generalitat amb 
els municipis per les despeses de suplència i sub-
sidiarietat (i de capitalitat en el cas de Barcelona) 
establint un fons de compensació amb un calendari 
de pagament pels serveis de suplència i subsidia-
rietat dels municipis, així com pel deute acumulat 
per la Generalitat en tots aquests anys.
La segona descentralització no ha d’implicar un 
augment de l’administració sinó la seva simpli-
fi cació i la seva millora. Per això ens negarem a 
la introducció de les vegueries com a substitució 
de les províncies i com a nou ens sempre que no 
s’eliminin paral·lelament els consells comarcals, 
i impulsarem l’activitat de les diputacions provin-
cials, així com les mancomunitats i consorcis de 
municipis com la millor fórmula per garantir els 
serveis en el territori.
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Una metròpolis del segle XXI

L’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha de convertir 
en un ens amb recursos i competències que facin 
d’aquesta aglomeració urbana el centre de les opor-
tunitats econòmiques i de la millor qualitat de vida 
del sud d’Europa.
I és que en aquesta àrea es concentra la major part 
del desenvolupament econòmic català, però també 
és on es troben els majors riscos per a la nostra 
societat: inseguretat, incivisme, immigració il·legal, 
col·lapse de les infraestructures i del transport públic 
o contaminació. En un entorn internacional de gran 
competitivitat i amb grans reptes que superen les 
fronteres dels Estats, Barcelona i la seva àrea no po-
den quedar-se enrere. Hem de trobar la millor fórmu-
la que conjugui l’autonomia dels municipis amb una 
gestió més efi caç de totes aquelles competències 
que han de ser desenvolupades a nivell metropolità: 
transports públics, infraestructures, equipaments.
 La segona descentralització que impulsarà el 
Partit Popular permetrà una més clara distribució 
de competències i recursos entre la Generalitat de 
Catalunya, l’AMB i els diferents municipis que la 
componen.





RECUPERAR 
EL NOSTRE PRESTIGI
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RECUPERAR EL PRESTIGI PERDUT FORA

CATALUNYA HA ESTAT DURANT MOLTS ANYS TERRA D’INNOVACIÓ, LÍDER A ESPANYA I UN DELS 

MOTORS D’EUROPA. HA ESTAT LA COMUNITAT QUE HA LIDERAT LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN TOT 

EL PAÍS I LA QUE HA ESTAT POTÈNCIA ECONÒMICA A EUROPA. HA ESTAT PONT ENTRE EUROPA I LA 

RIBERA SUD DEL MEDITERRANI I PONT ENTRE EUROPA I L’AMÈRICA LLATINA SENT LÍDER EN L’EDICIÓ 

EN CASTELLÀ. EN ELS ÚLTIMS ANYS HEM FET GRANS PASSOS ENRERE: ENS HEM ENFRONTAT AMB 

LA RESTA D’ESPANYA I EL TRIPARTIT I CIU HAN JUGAT DIRECTAMENT A LA INDEPENDÈNCIA, HEM 

DEIXAT DE SER LÍDERS A ESPANYA I A EUROPA, I HEM FET EL RIDÍCUL AL MÓN AMB UNA POLÍTICA 

NACIONALISTA MÉS DE CONSUM INTERN QUE DE PROJECCIÓ EXTERIOR.

Catalunya necessita el seu prestigi a Espanya, 
Europa i el món. Necessitem superar la síndrome de 
la corona d’espines i les polítiques de Frankfurt per 
donar pas a una Catalunya amb més vocació univer-
sal i menys vocació nacional. Catalunya ha de tornar 
a liderar a Espanya i a Europa i això és exactament 
el que farem: una política per aprofi tar tot el nostre 
potencial humà i econòmic perquè la nostra comu-
nitat torni a ser la que pretengui reformar Espanya 
i no separar-se’n i que pretengui tornar a ser motor 
europeu i no una de les que genera més fracàs 
escolar i més atur.
Però també volem ser líders a Europa i al món. Per 
això potenciarem Catalunya com a pont entre Euro-
pa, Àsia i l’Amèrica Llatina. I ho farem no basant-nos 
en la identitat com a diferència sinó basant-nos en 
el nostre potencial humà i econòmic, en la nostra 
situació geogràfi ca i la nostra capacitat per construir 
una societat oberta al món, i no una “nació” tancada 
en si mateixa. Volem una Catalunya que es mostri al 

món com el que realment és: una comunitat bilingüe, 
oberta i plural; i una societat activa en la qual invertir 
i amb una societat civil capaç d’impulsar projectes 
internacionals a gran escala.
 I liderarem els grans debats a què s’enfronta la 
humanitat: amb polítiques realistes de medi am-
bient que ni frenen el desenvolupament econòmic 
ni neguen l’evidència de la necessitat d’impulsar 
mesures per conservar el que més ens importa: el 
nostre planeta. I desenvoluparem una política de 
cooperació que tingui en compte tots els actors: 
les ONG, les empreses, els emprenedors socials i 
les institucions. Impulsarem mesures d’impuls de 
la sanitat i de l’educació amb governs d’Àfrica i 
de l’Amèrica Llatina, posarem en marxa un Banc 
Social per impulsar els microcrèdits i les micro-
finances al Tercer Món i col·laborarem amb les 
empreses per realitzar una autèntica transferència 
tecnològica amb els països amb els quals col-
laborem.
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UNA SOCIETAT OBERTA I COSMOPOLITA

VOLEM FER DE CATALUNYA UN CENTRE DE REFERÈNCIA EN EL PENSAMENT INTERNACIONAL 

POTENCIANT LES NOSTRES INSTITUCIONS I CONVERTINT-NOS EN SEU DE LA POLÍTICA EXTERIOR 

ESPANYOLA PER AL MEDITERRANI I L’ÀSIA; VOLEM SER UN CENTRE D’ATRACCIÓ DE CAPITAL I 

D’INVERSIÓ DE L’ECONOMIA DE L’ALTA TECNOLOGIA, I VOLEM CONVERTIR CATALUNYA EN UNA 

DE LES ZONES MÉS COSMOPOLITES D’EUROPA EN LA QUAL ELS NOSTRES FILLS S’EXPRESSIN 

PERFECTAMENT EN CASTELLÀ, CATALÀ I ANGLÈS I DOMININ, ALMENYS, UN IDIOMA MODERN MÉS.

El nacionalisme ha tancat Catalunya en si matei-
xa. Ha confós projecció exterior amb una política 
internacional oposada i enfrontada a la de la resta 
d’Espanya i llançant un únic missatge: que l’únic 
que hem d’oferir al món és una de les nostres dues 
llengües.
Nosaltres creiem que Catalunya és més. Creiem que 
la identitat de Catalunya al món ha de ser menys 
nacionalista i basada en la identitat i més econòmica 
i d’excel·lència; ha de ser menys independent i més 
coordinada amb la resta d’Espanya.

Catalunya, pont entre 
Europa i l’Amèrica Llatina  

Catalunya té molt a dir en tres àrees importants del 
desenvolupament econòmic i cultural en els propers 
anys: el Mediterrani, l’Amèrica Llatina i Àsia. Per això:

Potenciarem Casa Àsia com a trampolí de les • 
empreses i institucions catalanes i espanyoles per 
invertir a l’Àsia o captar inversions asiàtiques a 
Catalunya i la resta d’Espanya i per formalitzar i 
aprofundir relacions i intercanvis culturals amb les 
regions i països de la zona. 
Tornarem a rellançar el procés de Barcelona dina-• 
mitzant l’Institut Europeu de la Mediterrània.
Implicarem Catalunya en les relacions amb l’Amè-• 
rica Llatina a causa dels nostres llaços culturals 

i lingüístics potenciant xarxes de col·laboració 
regionals i municipals.

culturals i lingüístics potenciant xarxes de col-
laboració regionals i municipals.
Volem rellançar la vocació europeista de Catalunya 
i la tradició de col·laboració amb les altres comu-
nitats espanyoles i regions europees mitjançant la 
consolidació de l’euroregió mediterrània a través 
del diàleg amb la resta de comunitats i regions, així 
com el rellançament del projecte dels quatre motors 
com un espai d’intercanvi d’idees, bones pràctiques i 
coneixement entre les principals regions europees.
Revisarem l’Institut Ramon Llull perquè centralitzi 
tota l’activitat d’internacionalització de la cultura 
catalana expressada en català i castellà; i per impli-
car el govern valencià en un marc de col·laboració, 
diàleg i respecte a la identitat i a les institucions dels 
valencians que ni el tripartit ni CiU no han tingut.
I ho farem amb el suport de la societat civil catalana. 
Tenim àmplies institucions dedicades a l’àmbit inter-
nacional com el CIDOB o l’Observatori de Confl ictes 
i Drets Humans. Però volem més, volem que Cata-
lunya sigui un centre internacional de pensament 
en l’àmbit de les relacions internacionals. Per això 
proposarem a les principals universitats catalanes la 
creació d’una escola de Relacions Internacionals que 
ofereixi suport a l’àmplia demanda d’estudis interna-
cionals.
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Catalunya, plataforma logística 
d’inversió i per fer negocis

Estem convençuts que la projecció exterior de 
Catalunya no s’ha de fer en base a la seva identitat 
nacional, sinó en base a la seva capacitat de lide-
ratge econòmic i cultural. Aquest és un autèntic fet 
diferencial respecte a d’altres comunitats i ho hem 
d’aprofi tar.
Primer, captant talent i inversió de l’exterior. Aquest 
ha de ser el nostre principal objectiu en la propera 
legislatura. La marca Catalunya s’ha d’associar 
amb gent preparada, amb una societat rica i plural, 
cosmopolita i oberta, amb una economia innovadora 
i un teixit empresarial fort.
Per aconseguir-ho necessitem millorar en molts àm-
bits: primer necessitem una estratègia que vengui la 
marca Catalunya i el seu fet diferencial. I aquest no 
pot basar-se en els elements d’identitat. Un exemple 
el tenim a Irlanda, que va passar de ser un país a la 
cua d’Europa, excessivament obsessionat per la seva 
identitat, a marcar una estratègia de convertir-se en 
el centre d’activitats electròniques d’Europa aprofi -
tant que un dels seus idiomes ofi cials, l’anglès, és un 
idioma globalitzat.
N’hem d’aprendre molt, del cas irlandès. Per això 
establirem un pla per convertir Catalunya en un dels 
centres d’alta tecnologia més importants d’Europa i 
reformarem ACC1Ó per convertir-la en una agència 
independent amb un equip preparat el pressupost 
del qual estigui en funció de la capacitat d’atracció 
d’inversors d’alta tecnologia.
I això equival a una missió col·lectiva a la qual 
implicar els ciutadans i la societat civil: millorar la 
nostra educació, potenciar les noves tecnologies, 
reduir la regulació innecessària i la burocràcia, fer un 
bon màrqueting de la marca Catalunya com a marca 
de qualitat, i fer de Catalunya una societat oberta al 
món i a la globalització.

Catalunya, una societat oberta al món

Amb l’actual regulació lingüística i amb el coneixe-
ment d’idiomes estrangers de la població catalana 
no podem aspirar a ser una societat oberta i cosmo-
polita. La política lingüística de la globalització va en 
contra dels drets individuals, posa traves a la llibertat 
de capitals per instal·lar-se, i és un fre per al neces-
sari multilingüisme dels nostres ciutadans.
El nostre model és el de la llibertat, no el de les 
imposicions, les quotes, ni les sancions. Per això 
eliminarem totes les sancions lingüístiques que 
actualment penalitzen l’ús del castellà a Catalunya i 
que obliguen els ciutadans i les empreses a utilitzar 
una llengua en detriment de l’altra.
Per això una de les primeres mesures serà reformar, 
com a mínim, les següents lleis per eliminar les quo-
tes i les multes: el Codi de Consum; la Llei de Política 
Lingüística; la Llei del Cinema i la Llei d’Educació.
És més, volem que els nostres fi lls parlin el major 
número d’idiomes possible. Per això obrirem l’escola 
a la llibertat lingüística augmentant la capacitat dels 
col·legis per escollir els seus projectes lingüístics, 
afavorint les escoles trilingües i respectant la llibertat 
dels pares per escollir una escola pel seu projecte 
lingüístic.
Però, a més, volem fer que el 2020 Catalunya sigui 
el territori amb majors coneixements d’idiomes 
d’Europa. Per això posarem en marxa una estratègia 
intensiva de deu punts perquè els nostres fi lls domi-
nin l’ús de l’anglès:

Aconseguir que a fi nal de legislatura un 50 per • 
cent de les escoles, preferentment les que es tro-
bin en barris de renda més baixa, siguin trilingües.
Iniciar en l’educació infantil (0-3) l’estudio d’an-• 
glès.
Elevar els estàndards d’anglès a la secundària • 
perquè als 16 anys els nostres fi lls tinguin un 
nivell B2 d’anglès.
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Establir programes d’immersió, beques especí-• 
fi ques i cursos a les EOI perquè el professorat 
arribi, com a mínim, al nivell B2.
Introduir com a assignatura obligatòria l’anglès • 
a totes les carreres i als estudis de Formació 
Professional.
Firmar un pacte amb els operadors públics i • 
privats de televisió per emetre en anglès subti-
tulat pel·lícules i sèries com a primera opció a la 
televisió digital.
Introduir i generalitzar al canal 33 i al K3 progra-• 
mes en anglès.
Aplicar una deducció en la quota de l’IRPF per les • 
despeses en aprenentatges d’idiomes.
Impulsar una plataforma digital específi ca de • 
recursos en anglès per a l’aula i per als pares.
Impulsar les EOI a totes les comarques i l’apre-• 
nentatge en línia de l’anglès accessible a tota la 
població, permetent a aquestes escoles oferir fi ns 
al nivell C2.
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COOPERAR AMB RESPONSABILITAT

PROPOSAREM LES BASES D’UNA NOVA COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER COMPLIR AMB ELS 

NOSTRES COMPROMISOS D’ARRIBAR AL 0,7 EL 2014, DE DONAR MÉS TRANSPARÈNCIA A LA NOSTRA 

COOPERACIÓ I DE COORDINAR TOTS ELS ESFORÇOS QUE REALITZEM A NIVELL MUNICIPAL, AUTONÒMIC, 

ESTATAL I PRIVAT AMB ELS OBJECTIUS DEL MIL·LENNI. A MÉS, IMPULSAREM LA COOPERACIÓ 

GOVERN-GOVERN DONANT PODER ALS GOVERNS REGIONALS I POTENCIANT ELS MICROCRÈDITS, 

MICROFINANCES I MICROFRANQUÍCIES COM LA MILLOR FORMA DE DONAR SUPORT ALS EMPRENEDORS 

SOCIALS DELS PAÏSOS DEL TERCER MÓN.

La crisi econòmica ens ha afectat a tots, a rics i a 
pobres. A uns ens ha reduït dràsticament el benes-
tar de què hem gaudit durant anys. Però a d’altres 
els ha imposat el retorn a la pobresa extrema i a 
la injustícia social. Els populars volem comprome-
tre’ns amb els nostres compromisos internacionals 
i volem donar suport fermament al desenvolupa-
ment dels més pobres.
Ho volem fer amb una nova visió de la cooperació 
menys tancada i més àmplia: donant a la nostra 
cooperació major transparència, coordinant millor 
els agents de cooperació i incloent en les políti-
ques de cooperació a empreses i governs. Volem 
impulsar les microfi nances i l’empresa social com 
a millor manera de cooperar i iniciar un projecte de 
cooperació amb governs regionals dels països amb 
els quals cooperem per millorar la governabilitat i 
l’apoderament de les comunitats.

Una cooperació efi caç i efi cient

Sabem que la crisi econòmica ha estat i és un 
fre per complir els objectius marcats per la Ge-
neralitat i per la nostra legislació per destinar el 
0,7% dels recursos de la Generalitat a cooperació 
internacional. Volem complir els compromisos i, al 
mateix temps, ser realistes. Per això volem revisar 
el calendari i els recursos disponibles per garantir 
que en els nostres pressupostos de l’any 2014 
s’inclogui ja el compromís de destinar el 0,7% dels 
nostres recursos a cooperació internacional, tal 
com ho estableixen les normes de l’OCDE respecte 
a allò que es considera despesa d’ajut.
Volem introduir nous elements en la cooperació al 
desenvolupament català. El primer element diferen-
cial serà que els propers plans de desenvolupament 
estaran dins d’un pacte global entre la Generalitat, 
el Parlament, els municipis i els agents privats 
(empreses, universitats i sindicats) per arribar a 
compromisos comuns i coordinar accions conjuntes 
per a una major efi càcia i efi ciència del deute.
El segon diferencial serà el de coordinar la nostra co-
operació amb la cooperació espanyola, aprofi tant la 
seva infraestructura en el món per reduir la despesa 
corrent de la cooperació i centrar-lo directament en 
les comunitats benefi ciàries, i potenciar la coope-
ració amb altres comunitats i regions espanyoles i 
estrangeres en projectes i accions concretes.
El tercer serà revisar objectius prioritaris per ade-
quar-los exactament als Objectius del Mil·lenni. En 
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aquest sentit, volem que els plans de cooperació 
catalans siguin una planifi cació de com volem 
els catalans ajudar a aconseguir els objectius del 
mil·lenni. A més, revisarem els països prioritaris per 
centrar-nos en l’Amèrica Llatina i el Mediterrani.
El quart serà avaluar la qualitat de la nostra coo-
peració i fer-la pública. Volem més transparència 
perquè cada euro gastat en cooperació es gasti 
de la millor manera possible. Per això publicarem 
a la pàgina web la despesa real de la cooperació 
catalana (autonòmica, municipal i privada) tant al 
principi de l’any pressupostari com al fi nal, i l’estat 
dels projectes i la despesa, auditarem els projectes 
i els donarem a conèixer als ciutadans. Per facilitar 
la col·laboració privada dels projectes impulsarem 
la creació d’un fons d’ajut a Internet (ajuda.cat) 
perquè els ciutadans puguin conèixer la cooperació 
i els projectes i puguin aportar recursos directa-
ment, des de casa seva i amb un clic.
El cinquè serà millorar la professionalitat i opera-
tivitat del nostre capital humà. Per això crearem 
un pla d’ajut als cooperants i redactarem una nova 
llei de cooperació en què els cooperants estiguin 
al centre. A més, revisarem el protocol de la nostra 
ajuda humanitària i d’emergència establint equips 
d’emergència preparats en casos de catàstrofe.
I el sisè serà impulsar, conjuntament amb les 
polítiques d’immigració, el codesenvolupament per 
fer còmplices els immigrants que són al nostre país 
amb el desenvolupament de les seves societats 
d’origen. Per això establirem en la propera legisla-
tura un pla de codesenvolupament 2010-2014.

Impulsar l’economia social 
i els emprenedors

Impulsarem la inversió econòmica, les empreses 
socials i el comerç internacional com la millor 
manera de treure de la pobresa els països del 
Tercer Món. Per això volem impulsar un programa 
de relacions amb els governs regionals de les àrees 
prioritàries per treballar la governabilitat i l’apro-
fundiment en els drets de la propietat, els serveis 
públics bàsics per al desenvolupament i l’imperi de 
la llei. Aquest programa de governabilitat i apodera-
ment el realitzarem conjuntament amb l’Escola de 
Relacions Internacionals.
Estem convençuts que impulsant el liberalisme (lli-
bertat d’expressió, drets humans i democràcia) i el 
capitalisme (drets de propietat, llibertat de comerç 
i emprenedoria) és la millor manera de treure de 
la pobresa països i comunitats. Per això volem im-
pulsar els nous mecanismes de fi nançament de les 
iniciatives socials mitjançant la creació d’un Banc 
d’Inversió Social entre l’Institut Català de Crèdit i 
els bancs, caixes i societats de crèdit per impulsar 
les microfi nances, els microcrèdits i les microfran-
quícies com una forma efectiva de cooperació amb 
el Tercer Món. 
A més, posarem en marxa un projecte de transfe-
rència tecnològica i de bones pràctiques perquè 
les empreses catalanes que ho desitgin puguin 
canalitzar les seves activitats de responsabilitat 
social corporativa mitjançant un intercanvi amb els 
emprenedors dels països amb els quals cooperem.
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L’ecologisme és un valor autènticament conserva-
dor. Volem conservar el nostre patrimoni natural. 
Volem que el creixement econòmic perduri i que els 
nostres fi lls puguin gaudir de totes les oportunitats.
A més, té molt a veure amb un dels nostres prin-
cipals valors: la responsabilitat. L’acció individual, 
les actituds de cada català, poden ser fonamen-
tals. Un petit canvi en els hàbits de consum de les 
persones pot tenir grans benefi cis mediambientals. 
La força col·lectiva de l’acció individual és enorme. 
Si tots els catalans ens conscienciem sobre la 
importància del medi ambient, el futur serà increï-
blement millor.
I el govern té un gran paper per complir, més enllà 
de qualsevol regulació. El govern català hauria 

de liderar aquest canvi de comportaments. Ha de 
liderar aquesta nova cultura ecològica i ajudar 
les empreses a respectar el medi ambient. Ha de 
crear incentius perquè així sigui. Des de la creació 
d’incentius fi scals fi ns a la d’un entorn econòmic 
creatiu que afavoreixi l’atracció d’inversions en no-
ves tecnologies més netes. En moltes ocasions, no 
serà necessari crear més regulacions, sinó simpli-
fi car les que ja tinguem, però fer que es compleixin 
rigorosament.
La sostenibilitat no ha de suposar deixar de créixer, 
ni deixar de crear ocupació. Una economia i una 
ecologia ben enteses poden crear milers de lloc de 
treball a Catalunya i poden conservar tot el que la 
nostra terra ens ofereix.

PROTEGIR EL MEDI AMBIENT  
SENSE FRENAR EL CREIXEMENT

L’ELECCIÓ NO ÉS ENTRE ECONOMIA I ECOLOGIA. ÉS ENTRE FER LES COSES BÉ O SEGUIR FENT-

LES IGUAL. CATALUNYA TÉ UN GOVERN QUE S’OMPLE LA BOCA D’ECOLOGISME I QUE HA PARAT 

INFRAESTRUCTURES IMPORTANTS AMB AQUESTA EXCUSA. LES IMPOSICIONS D’INICIATIVA I LA 

DEBILITAT DEL PSC HAN AGREUJAT LA CRISI ECONÒMICA, AMB LA CONSEGÜENT PÈRDUA DE LLOCS 

DE TREBALL.
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Preservar el nostre capital ecològic

Tenim un gran repte en els propers quatre anys: 
créixer respectant el nostre capital ecològic, els 
nostres recursos naturals. Per això volem impulsar 
una economia que compatibilitzi creixement econò-
mic i llibertat individual amb el fre a la destrucció del 
nostre capital ecològic.
Posarem en marxa un pla per desmaterialitzar la 
nostra economia, és a dir, per reduir els productes en 
suport físic, tancat en quatre aspectes:

La reducció del consum de productes materials i • 
potenciar els serveis. Això signifi carà potenciar els 
suports digitals de llibres, revistes, diaris, can-
çons, pel·lícules o sèries.
L’impuls del teletreball i les videoconferències en • 
l’administració i les empreses.
Completar en aquesta legislatura la transforma-• 
ció tecnològica de l’administració catalana, que 
permeti tramitar el 100% dels procediments i tota 
la documentació vinculada de forma digital, elimi-
nant la major part de l’actual ús del paper.
L’impuls de l’administració digit@l amb DNI elec-• 
trònic per desburocratitzar els tràmits com ara els 
permisos, llicències, renovació de carnets ofi ci-
als, etc. amb l’objectiu, així mateix, d’augmentar 
efi càcia i productivitat i reduir tant el consum 
energètic, com les emissions de CO2 i  les hores 
de desplaçaments.

Hem de canviar el concepte actual dels impostos 
ecològics. Hem de fer una reforma d’impostos des 

d’un punt de vista ecològic que ens ajudi a millorar la 
competitivitat de la nostra economia i no a frenar-la. 
Per això crearem una reforma fi scal ecològica. Però 
no com l’esquerra per recaptar més amb l’excusa del 
medi ambient, sinó reduint els impostos al consum 
dels productes que menys contaminen. Per això 
liderarem a nivell nacional i continental una iniciativa 
perquè els productes amb menor rastre ecològic 
puguin tenir un IVA menor. A més, volem reduir els 
impostos als vehicles i electrodomèstics més efi ci-
ents tecnològicament, i fer pagar menys impostos a 
les empreses que estalvien capital ecològic i consu-
meixen de forma efi cient els recursos de l’entorn.
Volem incentivar el desenvolupament d’activitats que 
contribueixin a l’augment de l’estoc de capital eco-
lògic i els nivells de biodiversitat de Catalunya. Això 
signifi carà potenciar mitjançant incentius i reducci-
ons d’impostos les empreses que es dediquin a aug-
mentar el nostre capital ecològic, invertint en sectors 
sostenibles, com l’aqüicultura, o en la recuperació 
de capital ecològic perdut, com la reforestació de 
boscos cremats o la descontaminació del litoral marí.
Per això elaborarem l’Informe de Sostenibilitat, que 
farà balanç de “l’estoc capital ecològic”, els recursos 
naturals consumits i el volum de residus abocats. 
Aquesta dada permetrà que, per primer cop, el PIB 
reculli aquest barem ecològic de sostenibilitat repre-
sentatiu en l’activitat econòmica (PIB ecològic).
Aprofi tant el potent sector automobilístic a Catalu-
nya i l’aposta per la I+D+i ecològica volem impul-
sar un projecte per construir a Catalunya un clúster 
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d’investigació i desenvolupament de cotxes híbrids 
i elèctrics.
A més, revisarem el concepte d’efi ciència econòmi-
ca en el sector públic i en la contractació de serveis 
privats que tingui en compte, no només els costos 
econòmics, sinó, també, els costos ecològics de la 
producció.

Implicar la societat en 
la preservació mediambiental

Volem ajudar la gent a ser més ecològica i ho farem 
sense necessitat d’augmentar la regulació o multar 
la gent, sinó col·laborant-hi per aconseguir els objec-
tius d’una societat que funcioni amb menys energia.
Impulsarem un pla d’efi ciència energètica i d’estalvi 
energètic en l’administració, en el sector privat i a 
les llars, introduint una deducció en l’IRPF perquè les 
famílies puguin deduir-se les despeses en les millo-
res de la llar i del cotxe que suposin un major estalvi 
energètic, i garantint que en les factures elèctriques 
les empreses proporcionin la informació de com 
accedir a un consum més barat i la comparativa de 
despesa energètica amb llars de composició similar.
A més, establirem mesures per reduir la dependèn-
cia del cotxe privat, com la targeta ecològica. Una 
targeta de punts amb descompte en l’impost sobre 
gasolina amb un límit màxim que podrà ser venuda 

o intercanviada amb altres si l’usuari decideix fer un 
ús del transport públic, de la bicicleta o anar a peu.
En l’àmbit empresarial, implementarem l’estratègia 
‘top runner’ japonesa per:

Establir estàndards d’efi ciència energètica per als • 
productes més intensius en l’ús de l’energia amb 
metes temporals per aconseguir-ho. 
Introduir un marc de diàleg entre el govern i les • 
principals empreses perquè estableixin un pla 
d’efi ciència elèctrica pactat amb l’administració 
substituint així un marc legal sancionador per un 
pacte voluntari entre l’administració i les empreses.
Establir convenis de col• ·laboració público-privats 
per desenvolupar programes d’I+D a les empre-
ses que fabriquin productes d’intensiu ús d’ener-
gia. 
Impulsar una línia específi ca de fi nançament • 
per millorar l’efi ciència elèctrica dels municipis 
catalans.
Crear el segell ecològic de Sostenibilitat per a • 
les escoles públiques i concertades: aposta per 
un equilibri conscient entre recursos consumits i 
residus generats.
Fomentar nous perfi ls professionals relacionats • 
amb la protecció del medi ambient com ara la 
“gestió d’edifi cis” (facility management), mobilitat, 
ecofi nances i assegurances, ecoturisme, ecocon-
tracting, prevenció i seguretat, ecodecoració, etc.
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Posar-nos al capdavant d’Europa en el trac-
tament de l’energia, els residus i l’aigua

Impulsarem una política ecològica de veritat i no de 
cartó pedra com fi ns ara ha fet el tripartit que es 
basi en allò que realment és important i que prioritzi 
la col·laboració amb els ciutadans i amb les empre-
ses davant de les imposicions i sancions. Per això 
establirem tres fronts importants: energia, residus 
i aigua per posar-nos al capdavant d’Europa en el 
tractament ecològic dels tres factors.
Pel que fa a l’energia:

Construirem plantes de biomassa a partir de • 
desfets forestals i restes orgàniques/ramaderes 
(amb inversió privada). Aquesta mesura, al mateix 
temps, és generadora d’ocupació.
Crearem plantes de co-generació en els polígons • 
industrials com a mesura d’optimització energèti-
ca. Aquesta mesura, al mateix temps, és genera-
dora d’ocupació.
Rehabilitarem edifi cis públics i habitatges antics • 
per  millorar  aïllament i evitar malbaratament 
energètic.
Recanviarem progressivament els sistemes de • 
calefacció elèctrics o gasoil per d’altres més 
efi caços (geotèrmica, biomassa, fotovoltaica...). 
Fomentarem l’ús de les calderes de biomassa 
domèstiques i/o industrials.
Reduirem en un 50% el consum elèctric i conta-• 
minació lumínica en l’enllumenat públic amb leds 
i apagat automàtic en zones poc transitades. 
Apostarem per les promocions de VPO biocli-• 
màtics: utilització de materials reciclats, de baix 
consum i efi caços energèticament en  aigua, llum, 
calefacció i sorolls.

En relació als residus:
Rebaixa fi scal per a usuaris amb targeta de punts • 
verds per aquells que reciclin materials de rebuig 
i residus domèstics en els punts de recollida 
selectiva.
Foment dels punts de recollida orgànica en • 
forma de contenidors en urbanitzacions, barris 
i zones amb habitatges unifamiliars, amb 
destinació a planta de biomassa o planta de 
compostatge (disminuint aquest soroll dels 
abocadors públics). 
Foment de les plantes de compostatge: a partir de • 
tot el residu orgànic domèstic que es genera, per 
aprofi tament en jardins, parcs, etc.
Extensió de punts de classifi cació de residus i • 
escombraries domèstiques, que facilitin posterior-
ment el seu tractament i reciclatge.
Entrada de la iniciativa privada per gestionar • 
abocadors i plantes de tractament d’escombraries 
domèstiques i residus industrials tòxics.
Estimular fi scalment les empreses que adaptin la • 
seva producció a sistemes menys contaminants 
que apostin pel reciclatge integral y que fomentin 
l’ús d’energies menys contaminants.

Respecte al tractament d’aigües:
Fomentar la recollida d’aigües pluvials (en edifi cis • 
públics i, a poc a poc, en habitatges privats) per a 
recs i altres usos alternatius: rentadores, neteja, 
rentat de vehicles, refrigeració, calderes, etc.
Ús de l’aigua de mar per a fonts i piscines pú-• 
bliques que substitueixi l’aigua dolça i redueixi 
el tractament de les plantes potabilitzadores.
Major control dels abocaments incontrolats al • 
medi en zones industrials per evitar encarir el 
tractament de les aigües.
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