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Un país compromès amb la millora de la qUalitat de vida de les persones

La Catalunya que volem fer

Esquerra	encara	les	Eleccions	al	Parlament	de	Catalunya	d’aquest	1	de	novembre	de	2006	amb	una	
renovada	il·lusió	en	la	consolidació	d’una	societat	avançada	i	per	a	tothom	i	en	el	refermament	del	seu	
compromís	per	la	construcció	d’una	Catalunya	nacionalment	sòlida.	I	ens	hi	presentem	com	el	que	som:	
un	partit	lliure	de	lligams	amb	grups	econòmics	i	de	poder	que	mediatitzin	l’acció	política,	un	partit	ca-
talà	que	no	se	subordina	a	la	voluntat	de	partits	espanyols,	un	partit	de	gestió	honesta	amb	sensibilitat	
social	i	territorial,	un	partit	que	escolta	la	població,	un	partit	que	no	se	sotmet	a	interessos...	Esquerra	
és	l’esquerra	catalana	independent,	l’única	força	política	que	no	depèn	de	centrals	dirigents	situades	
a	Madrid	ni	de	poders	fàctics	i	econòmics.	L’única	capaç	de	frenar	la	deriva	conservadora	i	subalterna	
de	les	altres	dues	grans	forces	polítiques	catalanes.	L’única	capaç	de	catalanitzar	l’esquerra	i	de	fer	
social	el	catalanisme.	I,	justament	per	això,	ens	podem	comprometre	a	treballar	per	canviar	les	situaci-
ons	d’injustícia	social,	de	limitació	dels	drets	individuals,	col·lectius	i	nacionals	i	de	marginació	territorial,	
cultural,	generacional,	de	gènere...	Esquerra	és	la	garantia	de	la	transformació	social	cap	a	cotes	més	
altes	de	llibertat	i	de	justícia.	Esquerra	és	la	garantia	de	la	construcció	nacional,	d’un	país	viu	i	de	futur,	
amb	la	seva	pròpia	identitat	en	una	Europa	de	les	persones	i	dels	pobles,	d’una	Catalunya	que	es	vol	
integradora	i	lliure.

El	nostre	és	un	compromís	efectiu.	Esquerra	és	un	partit	de	gestió:	ho	demostràrem,	dia	a	dia,	als	ajun-
taments,	als	consells	comarcals	i	a	les	diputacions	que	governa,	amb	la	nostra	capacitat	de	respondre	
als	problemes	de	les	persones	–des	d’una	decidida	perspectiva	de	progrés–,	d’escoltar	el	conjunt	dels	
ciutadans	i	les	seves	associacions,	de	generar	projectes	útils	i	engrescadors	per	al	futur...	En	els	dos	
anys	i	mig	que	hem	tingut	responsabilitats	a	la	Generalitat	hem	demostrat,	també,	la	nostra	capacitat	
de	trobar	un	ampli	consens	–amb	el	Pacte	Nacional	per	a	l’Educació,	com	a	senyera–,	el	nostre	ferm	
impuls	a	polítiques	públiques	i	socials	avançades	–la	llei	de	serveis	socials,	el	pla	de	ciutadania,	les	
construccions	escolars	i	esportives,	l’augment	de	professorat,	el	pla	per	a	la	igualtat	de	gènere,	les	ac-
cions	en	favor	de	la	llibertat	religiosa	i	la	laïcitat,	l’acollida	lingüística...–,	la	nostra	implicació	en	la	mo-
dernització	de	les	estructures	econòmiques	i	productives	–amb	la	participació	en	l’Acord	estratègic	per	
a	la	competitivitat,	l’establiment	de	la	Bioregió,	l’aprovació	dels	plans	de	recerca,	d’internacionalització	
de	les	nostres	empreses	i	l’estratègic	de	turisme...–,	la	nostra	aposta	per	l’equilibri	territorial	–amb	un	
augment	molt	considerable	de	les	aportacions	als	ajuntaments,	la	nostra	participació	activa	en	el	pla	de	
barris...–,	la	projecció	internacional	del	país	–amb	els	avenços	en	l’ús	del	català	a	les	institucions	euro-
pees,	el	salt	endavant	fet	a	les	polítiques	de	cooperació,	el	treball	en	favor	de	les	seleccions	esportives...
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I	Esquerra és un partit que puja,	en	ascens,	que	camina	endavant.	No	només	en	el	darrer	cicle	elec-
toral	–les	passades	eleccions	municipals,	al	Parlament	de	Catalunya	i	al	Congrés	i	Senat	espanyols–,	
sinó	en	el	que	tot	just	encetem.	Esquerra	ja	té	ara	mateix,	a	punt,	prop	de	700	llistes	municipals	arreu	
del	nostre	territori,	200	més	que	fa	quatre	anys.	Esquerra	s’expandeix	pel	territori,	l’esquerra	catalana	
independent	s’estén	a	la	nostra	societat...	En	aquestes	Eleccions	al	Parlament	de	Catalunya,	des	d’Es-
querra	hem	engegat	un	procés	participatiu	i	innovador	que	ens	portarà	a	arribar	directament	a	més	
de	600.000	ciutadanes	i	ciutadanes,	cara	a	cara,	a	escoltar	les	seves	inquietuds	i	les	seves	propostes,	
els	seus	dubtes	i	les	seves	certeses.	Esquerra	és	un	partit	que	escolta.

horitZó naCionaL, garantia soCiaL,
modernitat eConÒmiCa, força territoriaL

Esquerra,	abans	que	res,	és	una	força	política	que	té	un	projecte	nacional,	social	i	territorial	clar:	
Esquerra té un projecte sobiranista i progressista. És	el	projecte	que	dóna	cos	a	les	més	
de	1.600	propostes	concretes	que	conformen	el	nostre	Programa	per	a	les	Eleccions	al	Parlament	
de	Catalunya	2006.	Un	Programa	que	conté	els	següents	eixos:	ciutadania,	social,	econòmic	i	territorial	
per	desplegar	una	acció	de	Govern	nacional	i	de	progrés,	adequada	a	la	realitat	de	la	nostra	societat	
i	amb	les	respostes	necessàries	per	avançar	tots	junts	cap	a	un	país	millor,	més	just.	Us	el	presentem	
en	aquests	quatre	eixos	que	centren	la	nostra	proposta	de	Govern:

1.	 Una societat moderna per a un país integrador i lliure
2. Un país compromès amb la millora de la qualitat de vida de les persones
�. Un país d’emprenedors amb treball per a tothom
�. Un territori viu per un país de futur.

Però	tampoc	no	podem	oblidar	que	una	part	substancial	dels	nostres	problemes	i	reptes,	i	moltes	de	
les	seves	solucions,	són,	encara	avui	i	malgrat	tot,	fora	de	l’estricta	competència	del	Govern	de	la	Gene-
ralitat	i	del	Parlament	de	Catalunya.	Que	bona	part	del	nostre	projecte	va	més	enllà	d’una	legislatura.

Per	això,	ens	comprometem,	també,	més	enllà	de	les	propostes	que	conté	el	nostre	Programa.	Ens	com-	
prometem	a	continuar	treballant,	a	les	institucions	de	l’Estat	i	de	la	Unió	Europea,	pel	reconeixement	
efectiu	de	la	nostra	realitat	nacional.	Per	aconseguir,	en	aquest	període	històric,	la	constitució	política	
d’un	Estat	plurinacional,	pluricultural	i	plurilingüístic	de	debò.	Per	assolir	el	dret	a	decidir	lliurement,	
com	a	nació,	el	nostre	futur.	Per	obtenir	la	titularitat	i	la	gestió	d’aquells	serveis	que	constitueixen	un	
ple	autogovern	i	encara	són	a	mans	de	l’executiu	central.	Per	fer	del	català	una	llengua	com	les	altres,	
que	es	pugui	utilitzar	plenament	a	les	institucions	de	l’Estat.

AplicAció dE l’EstAtUt, orgAnitzAció tErritoriAl, AUtonomiA ElEctorAl
Aquesta	propera	legislatura	serà	la	de	l’aplicació	i	el	desplegament	del	nou	Estatut	d’Autonomia.	Esquer-	
ra	ja	ha	explicitat	de	manera	rotunda	i	reite	rada	el	desacord	amb	el	trencament	de	l’acord	polític	que	
va	dur	al	Projecte	d’Estatut	aprovat	al	Parlament	de	Catalunya	el	�0	de	setembre	de	2005,	l’error	que	
va	suposar	el	pacte	Mas–Zapatero	pel	que	fa	a	la	renúncia	de	competències	clau	i	el	finançament	ne-	
cessari...	Aquest	mateix	estiu,	amb	la	dolorosa	realitat	de	la	mala	gestió	de	l’Aeroport	del	Prat	i	el	des-	
gavell	inhumà	dels	fluxos	migratoris,	hem	tingut,	malauradament,	dos	clars	i	perjudicials	exemples	
d’aquest	error.	Però,	malgrat	això,	i	tot	i	la	baixa	participació	al	referèndum	del	18	de	juny,	Esquerra 
es compromet a l’aplicació rigorosa i al desplegament màxim de l’Estatut. L’àmplia	tradició	de-
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mocràtica	d’Esquerra	i	la	seva	solidesa	institucional	no	fan	sinó	avalar	el	fet	que	acatem	sense	discus-
sió	el	resultat	del	referèndum	i	ens	erigim	com	a	garantia	del	compliment	del	nou	text	estatutari.	Com	
ha	succeït	amb	la	Llei	de	Política	Lingüística,	a	la	qual	Esquerra,	en	el	seu	moment,	no	va	donar	suport	
parlamentari	per	la	seva	poca	ambició	i	migradesa,	però	que	ha	estat	la	primera	força	política	que	l’ha	
aplicat,	en	les	seves	responsabilitats	al	Govern,	amb	la	màxima	plenitud	possible.	Esquerra és la ga-
rantia de compliment de l’Estatut. Esquerra	va	ser	la	primera	i	principal	força	política	impulsora	
de	la	reforma	estatutària,	amb	valentia	i	força.	Amb	la	mateixa	valentia	i	força	amb	què	ara	n’impulsarà	
el	compliment	i	l’assoliment	real	d’aquells	aspectes	en	què	significa	un	avenç.

I	aquesta	legislatura	serà,	també,	la	de	la	finalització	dels	treballs	–ja	iniciats	pel	Govern	i	pel	Parla-
ment–	en	dos	aspectes	claus	de	l’autogovern	i	de	la	proximitat	dels	ciutadans	a	les	polítiques	públiques,	
i	que	el	nou	Estatut	apunta:	la	nova	organització	territorial	del	país	en	vegueries	–eina	tant	de	descen-
tralització	administrativa	i	política	de	la	Generalitat	com	de	millora	de	la	cooperació	entre	les	adminis-
tracions	locals–	i	la	primera	llei	electoral	pròpia	–que	ha	de	saber	recollir	els	principis	fonamentals	
de	proporcionalitat	del	vot	i	de	representivitat	territorial.	Una	i	altra,	impulsades	pel	nou	Govern,	han	
de	partir	dels	treballs	ja	iniciats	i	han	de	tenir	el	seu	lloc	de	debat	en	el	Parlament,	a	través	del	consens	
polític	i	de	l’audiència	del	territori.	Una	i	altra,	també,	han	de	foragitar	el	partidisme.	Són	dos	elements	
claus	de	política	de	país.

UnA lEgislAtUrA dE consEns
Esquerra	va	ser	qui	va	treballar	amb	més	empenta	per	assolir	l’ampli	consens	que	va	dur	a	l’acord	par-
lamentari	català	per	l’Estatut.	Esquerra	ha	protagonitzat	els	acord	de	Govern	que	han	tingut	més	suport	
social,	més	consens.	El	Pacte	Nacional	per	a	l’Educació	n’és,	ja	ho	hem	dit,	l’exemple	més	contundent	

–i	una	de	les	promeses	protagonistes	del	programa	d’Esquerra	per	a	les	Eleccions	del	200�	que	hem	
complert	en	menys	d’una	legislatura.	En	uns	moments	de	confrontació	política	i	social,	a	l’Estat	i	en	
d’altres	indrets	d’Europa,	sobre	model	i	realitat	educativa,	Esquerra	va	aconseguir	fer	seure	tots	els	
sectors	implicats	de	la	comunitat	educativa	i	dels	agents	socials.	Professorat,	alumnat,	pares	i	mares,	
moviments	de	renovació,	representants	de	l’escola	pública	i	de	la	diversitat	de	l’escola	privada...	I	d’arri-	
bar	a	un	acord	amb	la	gran	majoria	d’aquests	representants,	innovador,	amb	una	alta	consignació	pres-
supostària	i	el	compromís	de	realització	de	moltes	de	les	reivindicacions	històriques	de	la	comunitat	
educativa.	Un	acord	valorat	positivament	per	gairebé	tothom,	i	només	menystingut	pels	candidats	més	
sectaris	i	menys	interessats	en	el	bé	públic.	Però,	aquest	és	el	camí	que	ha	d’interessar	les	forces	
polítiques	realment	preocupades	pel	país,	per	la	seva	construcció,	per	la	seva	cohesió	social.	I,	per	això, 
Esquerra aposta pel consens social.

I	aquest	és	el	camí,	el	del	consens	i	de	l’acord,	que	Esquerra	proposa	i	es	compromet	a	impulsar.	La	pro-	
pera	legislatura	ha	de	ser,	doncs,	la	del	consens	social	i	polític	i,	conseqüentment,	la	de	la	superació	
dels	partidismes	en	els	grans	temes	de	país	i	de	la	participació	dels	agents	socials	en	el	seu	disseny.	
Per	això,	Esquerra,	des	del	Govern,	promourà	l’assoliment	d’acords	en	tres	grans	àmbits:

–	 pacte nacional d’infraestructures i energia
–	 pacte nacional de salut i benestar
–	 i	pacte nacional per a la immigració. 

Tres	qüestions	cabdals,	per	al	país	i	per	a	la	gent,	per	permetre	el	desenvolupament	sostenible	i	la	com-
petitivitat	econòmica,	per	aconseguir	l’equitat	en	el	desenvolupament	personal	i	eradicar	la	marginació	
de	persones	i	col·lectius,	per	millorar	el	present	i	aconseguir	un	futur	millor.
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La	recerca	del	consens	és	fonamental	en	tots	aquells	aspectes	que	construeixen	la	cohesió	social	
i	territorial	de	Catalunya,	la	nostra	cohesió	com	a	nació	dinàmica,	nació	de	persones.	Per	això,	també,	
aquesta	ha	de	ser	la	legislatura	de	situar	la	cultura	en	un	lloc	capdavanter,	com	el	pilar	que	també	és	
de	la	societat	del	benestar.	La	cultura	entesa	com	a	formació	i	com	a	creació,	com	a	patrimoni	i	com	
a	gaudi.	Esquerra	es	planteja	la	cultura	com	a	prioritat.	

mEsUrEs pEr A lA consolidAció dE l’EstAt cAtAlà dEl bEnEstAr
Esquerra	es	compromet	a	aplicar	amb	rigor	l’Estatut,	a	impulsar	una	política	de	consens	social	i	polític,	
a	tirar	endavant	polítiques	públiques	socials	i	de	modernització	econòmica...	Però,	Esquerra	no	oblida	
el	seu	compromís	amb	el	projecte	que	representa	i	el	seu	compromís	de	continuar	treballant	en	altres	
àmbits	polítics	que	el	Parlament	de	Catalunya	i	la	Generalitat,	per	assolir	mesures	que	han	de	sumar-se	
a	la	potencialitat	que	ja	té	la	Generalitat	per	poder	bastir	amb	vigor	la	consolidació	de	l’estat	del	benes-
tar	català.

L’Estatut	finalment	aprovat	ha	renunciat	a	competències	i	serveis	que	hem	d’aconseguir	per	la	via	
de	la	negociació	i	el	treball	del	seus	grups	parlamentaris	a	Madrid:

–	 l’assoliment de competències en immigració, especialment	pel	que	fa	a	control	de	fluxos,
	 la	incidència	en	origen	i	la	carta	de	ciutadania.
–	 El traspàs de la titularitat i la plena gestió de ports i aeroports,	segons	el	model	que	ja	és	

majoritari	a	Europa,	i	també	de	la	xarxa	ferroviària	i	dels	serveis	regionals.
–	 les mesures que ens apropin als resultats del concert econòmic cooperatiu,	amb	la	gestió	

efectiva	de	la	recaptació	dels	impostos	i	la	formulació	d’un	contingent	de	cooperació	interterri-
torial	en	un	màxim	del	2%	del	PIB	català,	amb	la	disminució	de	l’ofec	del	dèficit	fiscal,	i	que	ens	
permetin	respondre	amb	contundència	a	les	nostres	necessitats	socials	i	territorials,	formatives

	 i	productives,	d’innovació	i	d’afermament	nacional.
–	 la regulació d’un marc laboral propi, autònom,	adequat	a	la	realitat	econòmica	i	social	del	país.
–	 El desplegament de lleis estatals –25– en la línia del reconeixement de la plurinaciona-

litat de l’Estat, la	seva	estructuració	federalitzant	i	la	màxima	descentralització	de	la	decisió	
política,	incloent-hi	el	reconeixement	de	l’ús	oficial	del	català	en	les	institucions	de	l’Estat	i	el	re-
coneixement	de	les	seleccions	esportives,	amb	la	modificació	de	la	legislació	espanyola	coercitiva	
del	desenvolupament	de	la	voluntat	de	les	federacions,	que	són	entitats	de	caràcter	privat.

mEsUrEs sociAls pEr A Un bon govErn
Aquest	és,	però,	un	Programa	per	a	unes	Eleccions	al	Parlament	de	Catalunya,	un	Programa	de	Govern	
per	a	la	Generalitat.	Per	això	s’hi	desenvolupen	més	de	1600	mesures	possibles,	útils,	transformadores.	
Una	proposta	progressista	i	catalanista.	Un	Programa	de	Govern	pragmàtic	i	agosarat.

la reducció a la meitat del temps d’ara de les llistes d’espera	per	a	qualsevol	atenció	mèdica,
hospitalització	i	intervenció	quirúrgica,	i	l’obtenció	de	diagnòstic	en	un	màxim	de	quinze	dies	quan	hi	
hagi	sospita	d’una	malaltia	greu,	com	ara	qualsevol	tipus	de	càncer,	amb	la	primera	intervenció	mèdica	
en	un	màxim	de	quinze	dies	també	en	aquests	casos.	la subvenció als joves del 25% del cost del 
lloguer de 25.000 pisos,	a	fons	perdut,	tot	tenint	en	compte	la	diversitat	territorial	i	el	poder	adquisitiu	
dels	sol·licitants.	El	suport,	en	forma	de	crèdits,	a	la creació de llocs de treball fixos i	a	la	creació	
de	micro,	petites	i	mitjanes	empreses.	multiplicar per 10 l’atenció domiciliària	a	les	persones	depe-
nents	que	no	es	poden	valer	per	elles	mateixes.	La	Generalitat	haurà	de	garantir que tothom pugui 
exercir el seu dret a utilitzar el català en	qualsevol	situació,	amb	cursos	i	activitats	per	a	tothom,	
aules	d’acollida	i	mesures	actives,	en	compliment	del	mandat	estatutari	que	cap	ciutadà	o	ciutadana	
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pugui	al·legar	desconeixement	de	les	dues	llengües	oficials.	Farem	efectiva	la	reutilització	i	progressiva	
gratuïtat del material i llibres de text escolars, que	ha	de	suposar,	ja	a	tots	els	centres	a	partir	del	
curs	2007–2008,	i	com	a	culminació	d’una	primera	fase,	un	estalvi	del	85%	en	la	despesa	de	les	famí-
lies	i	que	seran	gratuïts	per	a	les	famílies	amb	un	nivell	de	renda	més	baixa.	I	1600	compromisos	més.

Propostes	per	a	tothom	i	per	tot	arreu,	que	trobareu	desenvolupades	en	cadascun	dels	quatre	eixos
en	què	s’estructura	aquest	Programa.
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Les	polítiques	socials	de	Catalunya,	durant	els	dos	anys	i	mig	de	participació	d’Esquerra	en	el	Govern,	
han	girat	efectivament	a	l’esquerra.	La	situació	de	sortida	heretada	el	200�	ens	situava	a	la	cua	d’Eu-
ropa	en	la	despesa	en	l’àmbit	de	les	polítiques	socials.	

Tot	i	que	l’estat	del	benestar	a	Catalunya	encara	es	troba	lluny	d’assolir	la	mitjana	del	28%	en	despesa	
pública	social	dels	estats	europeus	(1�,7%	Estat	espanyol	200�,	Eurostat),	la	tasca	desenvolupada	pel	
Govern	catalanista	i	d’esquerres	ha	impulsat	polítiques	públiques	que	asseguren	la	universalització	real	
dels	drets	socials	objectivament	exigibles.	Hem	avançat	cap	a	un	desenvolupament	d’una	xarxa	pública	
de	serveis	de	qualitat,	que	n’assegura	l’accés	a	les	classes	populars	i	les	rendes	mitjanes	en	igualtat	
d’oportunitats,	sense	oblidar	l’aplicació	dels	instruments	necessaris	per	treballar	eficaçment	contra	
l’exclusió	social	i	la	pobresa.

Tanmateix,	el	camí	per	recórrer	encara	és	llarg	i	Esquerra	planteja	per	a	aquesta	nova	legislatura	seguir	
i	complementar	la	bona	feina	feta.	Les	polítiques	per	a	les	persones	esdevenen	l’eix	vertebrador	del	dis-
curs	d’Esquerra,	perquè	entenem	Catalunya	com	un	país	acollidor	i	modern,	on	els	homes	i	les	dones	
gaudeixin,	sense	desequilibris,	de	l’estat	de	dret	i	on	puguin	exercir	els	drets	que	la	democràcia	els	re-	
coneix	i	puguin	gaudir-ne.	El	canvi	social	i	cultural	en	relació	amb	les	famílies	com	a	nucli	fonamental	
de	la	societat,	valorant	i	donant	suport	a	la	tasca	social	que	realitzen,	cal	que	tingui	continuïtat	amb	
Esquerra	al	Govern	en	aquesta	propera	legislatura.

Esquerra	ha	utilitzat,	i	seguirà	fent-ho,	l’eina	de	la	proximitat	i	la	subsidiarietat	com	a	element	bàsic
per	al	desenvolupament	dels	seus	eixos	programàtics.	La	descentralització	i	la	coordinació	de	serveis	
i	programes	amb	els	ens	administratius	(municipis,	comarques	i	vegueries)	continua	essent	la	millor	
forma	d’aproximar-se	als	ciutadans	i	donar-los	un	servei	accessible,	que	situa	les	persones	en	el	centre	
de	la	política	en	majúscules.	

L’etapa	de	govern	d’Esquerra	ens	ha	permès	una	tasca	fonamental:	la	previsió,	programació,	coordina-
ció,	informatització	i	concertació	dels	recursos	i	de	les	inversions.	Som	coneixedors	de	les	mancances	
socials,	educatives,	sanitàries,	d’habitatge	i	justícia	del	país	i	sabem	què	cal	prioritzar	i	quan	ens	cos-
tarà.	Per	aquest	motiu,	som	conscients	de	la	necessitat	del	copagament,	per	exemple,	dels	serveis	
socials	durant	la	implantació	progressiva	de	la	universalització	en	funció	de	les	rendes	personals	per	
assegurar	l’accés	de	tothom	a	la	xarxa	de	serveis	socials	i	la	sostenibilitat	del	sistema.	També	som	
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conscients	de	la	necessitat	de	seguir	incrementant	la	inversió	en	equipaments	educatius,	així	com
de	la	necessitat	de	reduir	les	llargues	llistes	d’intervencions	quirúrgiques	en	determinats	territoris
de	Catalunya.

Finalment,	des	d’Esquerra	valorem	i	reconeixem	la	gran	tasca	que	des	de	la	societat	civil	es	duu	a	ter-	
me	en	l’àmbit	de	les	polítiques	socials	i	ens	comprometem	a	continuar-hi	donant	suport	actiu.	Tirar	en-
davant	socialment	aquest	país	sense	la	col·laboració	del	món	empresarial,	associatiu	i	del	tercer	sector	
és	impossible.	

En	l’àmbit	del	benestar	i	els	serveis	socials,	Esquerra	es	marca	com	a	prioritat	fonamental	l’aprovació	
de	la	Llei	de	serveis	socials,	que	assegura	la	quarta	pota	de	l’estat	del	benestar,	perquè	garanteix	l’ac-
cés	universal	als	serveis	socials,	ja	que	iguala	aquest	dret	a	l’educació	o	a	la	sanitat.	Així,	Esquerra
es	compromet	a	situar	Catalunya	entre	els	primers	territoris	de	l’Estat	en	despesa	social	i	a	assegurar	
la	viabilitat	i	la	qualitat	de	la	prestació	de	serveis,	sense	oblidar	la	lluita	pel	reconeixement	del	deute
i	del	dèficit	històric	en	serveis	socials.	En	segon	lloc,	Esquerra	vol	seguir	desenvolupant	les	polítiques	
engegades	durant	l’etapa	de	govern	centrades	en	el	suport	a	les	famílies	i	amb	una	atenció	especial
als	col·lectius	en	perill	d’exclusió	social.

Fidels	a	la	tradició	republicana,	des	d’Esquerra	entenem	l’educació	com	el	conjunt	de	pràctiques	peda-
gògiques	que	permeten	el	creixement	moral	i	intel·lectual	de	la	persona	i	l’avenç	col·lectiu	de	la	societat	
a	través	de	l’adquisició	de	coneixements,	la	transmissió	de	valors	i	la	formació	del	pensament	crític	
de	l’individu.	En	aquest	sentit,	apostem	per	un	model	educatiu	que	es	basa	en	una	escola	catalana,	
innovadora	i	de	qualitat,	una	escola	que	permeti	el	desenvolupament	integral	de	la	persona	mitjançant	
mesures	d’innovació	educativa	per	atendre	la	diversitat	a	l’aula	amb	l’objectiu	de	formar	ciutadans
i	ciutadanes	lliures	integrats	a	la	cultura	pròpia	del	país.	

Amb	Esquerra	al	Govern	de	la	Generalitat	hem	assentat	les	bases	d’una	nova	política	educativa	a	través	
de	la	signatura	del	Pacte	Nacional	d’Educació.	Principalment,	aquests	canvis	estructurals,	encara	per	
desenvolupar,	s’adrecen	a	una	implicació	més	forta	de	les	famílies	i	els	centres	educatius,	a	garantir
la	gratuïtat	efectiva	de	l’educació	bàsica,	a	establir	mecanismes	de	cogestió,	coresponsabilitat	i	coope-
ració	amb	els	municipis,	a	assolir	un	reconeixement	més	gran	del	professorat	i	a	millorar	els	recursos	
dels	centres	públics	tot	promovent	nivells	més	alts	d’autonomia	del	centre	educatiu.	Ha	estat,	doncs,	
un	important	compromís	històric	per	millorar	la	qualitat	de	l’educació	i	donar	més	estabilitat	al	sistema	
públic	educatiu	per	fer	front	als	reptes	socials	i	culturals	del	país,	i	que	concretarem	en	una	futura	Llei	
d’educació	de	Catalunya.

La	societat	reclama	que	les	universitats	del	nostre	país	siguin	creadores	i	difusores	de	coneixement,	
que	es	configuri	un	model	universitari	propi	que	garanteixi	l’autonomia	universitària	i	en	què	els	estudi-
ants	tinguin	una	presència	important	i	necessària	en	tots	els	organismes	de	presa	de	decisions	de	l’àm-
bit	universitari.	En	aquest	sentit,	continuarem	el	desenvolupament	de	les	línies	de	convergència	capa	
l’Espai	Europeu	d’Educació	Superior	i	el	desenvolupament	de	la	dimensió	social	de	l’educació	superior,	
i	millorarem	les	condicions	d’accés	i	l’acollida	i	atenció	als	estudiants,	així	com	els	recursos	financers.
	
Fixarem	una	especial	atenció	en	l’increment	de	la	vinculació	entre	l’educació	superior	i	la	investigació,	
amb	la	plena	incorporació	del	doctorat	com	a	element	fonamental	de	connexió	entre	els	espais	d’edu-
cació	superior	i	la	investigació.	De	retruc,	això	ens	exigirà	la	potenciació	de	la	dimensió	internacional
de	la	nostra	educació	i	donarem	un	suport	decidit	a	la	mobilitat	dels	estudiants	i	del	personal	universi-
tari;	així,	incrementarem	la	cooperació	amb	tercers	països	i	la	visibilitat	internacional.



11Un país compromès amb la millora de la qUalitat de vida de les persones

Un país compromès amb la millora de la qUalitat de vida de les persones

Una	de	les	màximes	preocupacions	dels	ciutadans	és	l’accés	a	l’habitatge.	Esquerra	es	marca	com
a	objectius	prioritaris	l’aprovació	de	la	nova	Llei	d’habitatge	i	la	producció	d’habitatge	protegit,	tant
de	promoció	pública	com	privada,	mitjançant	les	reserves	adequades	en	la	legislació	urbanística,
que	s’ajustin	als	canvis	en	les	estructures	familiars	i	socials.	Continuarem	treballant	per	l’aplicació
de	la	Llei	de	barris,	que	durant	els	propers	anys	modificarà	profundament	l’aspecte	de	molts	nuclis	
degradats	de	ciutats	i	pobles	de	Catalunya.

Una	pota	importantíssima	de	les	polítiques	col·lectives	i	del	mateix	estat	de	dret	es	basa	en	la	garantia	
del	principi	de	seguretat,	la	vulneració	del	qual	darrerament	ha	comportat	una	preocupant	alarma	social	
en	molts	dels	territoris	de	Catalunya.	Des	d’Esquerra	entenem	la	seguretat	d’una	manera	integral,	que	
ha	ser	garantida	des	de	les	institucions.	Aquest	dret	ha	de	descansar	sobre	l’existència	d’una	policia	
civil,	professional,	descentralitzada	i	democràtica	d’acord	amb	les	necessitats	del	territori	i	sota	el	co-
mandament	de	la	Generalitat.

Tot	i	que	l’acció	del	Govern	ha	permès	començar	a	reduir	els	dèficits	històrics	en	l’àmbit	de	la	justícia,	
treballarem	per	situar	l’administració	de	justícia	en	els	estàndards	de	gestió	que	permetin	l’agilitat,	
l’eficàcia	i	la	normalitat	en	aquest	servei	fonamental	per	als	ciutadans.	Els	eixos	fonamentals	del	nostre	
programa	impulsen,	a	més,	el	desenvolupament	ple	del	dret	català,	desenvolupen	les	polítiques	de	pro-	
tecció	de	les	persones	que	pateixen	violència	masclista,	aposten	per	la	normalització	lingüística	en	l’ad-
ministració	de	justícia	i	afronten	la	necessitat	de	repensar	el	nostre	sistema	penitenciari.
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un dret universal: benestar per a tothom

La	voluntat	de	canvi	en	les	polítiques	socials	que	ha	introduït	Esquerra	al	Govern	de	la	Generalitat	s’ha	
fet	palesa	en	aquests	prop	de	tres	anys	de	legislatura.	D’una	banda,	la	millora	dels	serveis	que	reben	
els	ciutadans,	en	qualitat	i	quantitat,	insuficients	encara	per	satisfer	les	necessitats	existents.	De	l’altra,	
l’abordament	dels	nous	reptes	que	té	el	país,	que	exigeixen	actuacions	profundes	i	de	llarg	abast.

Hem	treballat	per	dotar	de	recursos	suficients	per	facilitar	l’accés	als	serveis	i	a	les	prestacions	socials	
les	rendes	mitjanes	i	facilitar	els	instruments	necessaris	per	treballar	eficaçment	contra	l’exclusió	social	
i	la	pobresa.	Hem	incrementat,	en	tres	anys,	un	8�,6%	la	despesa	per	habitant	(d’111,56	euros/any
el	200�	a	20�,87	euros/any	el	2006)	),	i	un	100%	el	pressupost	del	Departament	de	Benestar	i	Fa-
mília	(BiF)	(de	726	M	d’euros	el	200�	a	1.�56	M	d’euros	el	2006).	Amb	això,	el	2006	la	despesa	ha	
arribat	a	significar	el	0,8%	del	PIB,	davant	el	0,5%	del	PIB	el	200�,	i	s’ha	produït	prioritàriament	en
els	àmbits	socials	i	de	suport	a	les	famílies.

Pel	que	fa	a	la	reorganització	departamental,	s’ha	abordat	la	reestructuració	de	la	Secretaria	de	Famíli-
es	i	Infància,	de	la	Direcció	General	d’Atenció	a	la	Infància	i	l’Adolescència	i	de	l’Institut	Català
de	l’Acolliment	i	l’Adopció,	així	com	la	creació	d’una	eina	de	planificació	i	control	de	l’ICASS.	

Pressupostàriament	s’han	reduït	les	despeses	protocol·làries	un	�0%	i	s’ha	fet	un	gran	esforç	en	la	do-	
tació	adequada	en	recursos	humans	en	els	àmbits	de	les	oficines	de	Benestar	i	Família,	dels	serveis	
d’atenció	a	les	famílies,	de	les	residències	pròpies	de	gent	gran,	dels	centres	d’atenció	a	les	persones	
amb	discapacitats	(CAD),	i	s’ha	implementat	la	figura	de	l’educador/a	als	equips	d’atenció	a	la	infància
i	l’adolescència	(EAIA)	amb	57	nous	professionals.

En	l’àmbit	dels	ajuts	i	les	prestacions	econòmiques	a	les	famílies,	amb	una	vocació	universal	i	una	co-
bertura	especialment	als	infants	menors	de	�	anys,	els	hem	incrementat	més	d’un	22%	i	hem	reforçat	
el	pressupost	de	la	Direcció	General	d’Atenció	a	la	Infància	i	l’Adolescència	passant	de	68,5	M	el	200�	
a	115	M	d’euros	el	2006.

En	l’àmbit	de	la	creació	de	places	residencials,	els	canvis	impulsats	han	estat	diametrals:	en	tres	anys,	
augment	de	10.65�	places	en	centres	per	a	la	gent	gran	amb	dependències	i	de	1.�8�	places	en	resi-
dències	per	a	persones	amb	discapacitat.	S’han	invertit	més	de	2,7	M	d’euros	entre	el	200�	i	el	2005	
per	a	la	millora	estructural	dels	centres	residencials	i	d’acollida	de	menors	propis	i	concertats,	i	l’any	
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2006	s’han	posat	en	marxa	els	dispositius	per	disposar	de	6	nous	centres	residencials	d’acció	educa-
tiva	i	intensiva,	i	s’ha	reservat	una	partida	de	700.000	euros	destinada	a	les	entitats	per	finançar	obres	
de	millora	en	els	seus	centres.

Un	dels	cavalls	de	batalla	més	importants	de	la	legislatura	ha	estat	per	a	Esquerra	la	necessitat	de	ga-	
rantir	l’equitat	i	l’accés	als	serveis	socials	a	tot	el	territori	per	lluitar	contra	les	desigualtats.	Mitjançant	
la	Programació	de	serveis	socials	especialitzats,	hem	definit	els	nivells	de	cobertura	pública	i	la	pla-
nificació	de	les	inversions	amb	més	750	milions	d’euros.	Per	complementar	la	política	de	proximitat,	
Esquerra	ha	propiciat	un	acord	del	Departament	de	Benestar	i	Família	amb	les	dues	associacions	
municipalistes	per	destinar	entre	el	2005	i	el	2008	un	mínim	de	1�0	milions	d’euros	als	serveis	socials	
d’atenció	primària	als	municipis	de	més	de	20.000	habitants	i	als	consells	comarcals,	per	assegurar
el	correcte	funcionament	del	sistema	en	el	moment	de	l’entrada	en	vigor	de	la	nova	Llei	de	serveis	
socials.

Atès	que	la	família	és	el	context	educatiu	més	important,	és	necessari	oferir	a	les	famílies	les	eines	per	
augmentar	el	seu	suport	social,	així	com	l’ajuda	individual	amb	relació	als	dubtes	i	les	angoixes	derivats	
de	la	cura	dels	fills	durant	la	infantesa	i	l’adolescència.	Així,	s’ha	endegat	un	programa	de	formació	per	
a	les	famílies	de	Catalunya	amb	fills	de	0	a	16	anys	amb	dues	línies	d’actuació:	Créixer amb tu	i	Apren-
dre amb tu.

També	hem	avaluat	la	situació	i	les	necessitats	de	les	famílies	i	l’impacte	de	les	polítiques	públiques,	
amb	l’objectiu	de	reorientar-les	per	aconseguir	més	efectivitat	per	a	la	igualtat	d’oportunitats	i	l’efecte	
redistributiu.	

Les	polítiques	d’infància	han	estat	un	dels	eixos	centrals	en	les	prioritats	del	Departament	de	Benestar
i	Família.	En	l’àmbit	de	l’adopció	s’ha	endegat	una	campanya	continuada	de	foment	dels	acolliments
i,	paral·lelament,	s’ha	creat	des	de	final	del	2005	l’escola	de	pares	i	mares	acollidors	i	el	servei	d’aten-
ció	postadoptiva,	que	dóna	resposta	a	les	necessitats	que	sorgeixen	als	infants	adoptats	i	a	les	seves	
famílies	com	a	espai	de	consulta,	orientació	i	intervenció	individual	i	familiar.	A	més,	s’ha	equiparat	da-
vant	del	Govern	de	l’Estat	l’acolliment	simple	de	llarga	durada	amb	l’acolliment	permanent	amb	relació	
als	ajuts	per	baixa	maternal	o	paternal.

S’ha	produït	un	increment	dels	ajuts	assistencials	a	les	famílies	acollidores	de	menors	tutelats,	també	
dels	ajuts	per	a	família	extensa	(de	més	d’un	2�%),	encara	que	no	s’ha	arribat	durant	el	2006	a	l’equi-
paració	amb	els	ajuts	a	les	famílies	alienes	i	s’han	regulat	els	ajuts	per	a	l’adopció	internacional.

El	Pla	interdepartamental	per	joves	tutelats	i	extutelats	majors	de	18	anys	ha	tingut	un	impuls	impor-
tant:	el	total	de	joves	atesos	en	els	dos	grans	programes	del	pla,	el	d’habitatge	i	el	programa	d’inserció	
sociolaboral,	ha	crescut	un	��,5%.	

Pel	que	fa	als	menors	immigrants	sense	referents	familiars,	la	política	del	Departament	de	Benestar
i	Família	ha	respost	a	les	necessitats	creixents	d’una	manera	decidida	tot	abordant-ne	les	causes	per	
mitjà	del	nou	programa	Barcelona–Tànger,	pel	qual	s’ha	creat	un	centre	d’acollida	i	residencial	a	Tàn-
ger,	s’han	endegat	tallers	formatius	prelaborals	i	cursos	ocupacionals,	i	s’ha	fet	el	seguiment	i	l’acom-
panyament	individualitzat	d’aquests	menors	amb	les	seves	famílies	d’origen.	S’ha	iniciat	també	l’abor-
dament	coordinat	de	menors	en	els	col·lectius	de	gitanos	romanesos	i	dels	menors	d’edat	a	càrrec.

La	coordinació	dels	serveis	socials	i	sanitaris	resulta	imprescindible	per	tractar	adequadament	les	per-
sones,	especialment	quan	per	l’envelliment	o	per	raó	de	malaltia	o	accident	són	dependents	o	necessi-
ten	suport	per	tenir	autonomia	personal.	Hem	desenvolupat	el	Programa	català	de	promoció	de	l’auto-
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nomia	personal	i	la	dependència	(ProdeP),	amb	la	participació	dels	departaments	de	Salut	i	de	Benestar	
i	Família.	També	hem	endegat	el	Programa	d’atenció	diürna	a	les	persones	grans	amb	dependències
en	el	món	rural	i	semirural	(PRATS).

En	el	marc	d’un	treball	social,	s’ha	impulsat	el	Pla	d’inclusió	i	cohesió	social	de	Catalunya,	un	document	
de	treball	interdepartamental	a	partir	del	qual	s’ha	iniciat	un	debat	social	que	ha	de	donar	com	a	fruit
la	creació	d’un	nou	model	i	d’actuacions	avaluables	i	amb	finançament	anualitzat	que	replantegi	els	sis-
temes	d’inclusió	social,	que	han	de	reduir	substancialment	la	pobresa	existent	a	Catalunya.	

Dins	l’àmbit	legislatiu,	Esquerra	ha	donat	l’impuls	final	a	l’aprovació	de	la	Llei	de	prestacions	socials
de	caràcter	econòmic,	per	garantir	uns	ingressos	suficients	per	a	les	persones	perceptores	de	pen-
sions	amb	rendes	més	baixes	de	Catalunya.	Tindrà	efectes	per	a	més	de	260.000	persones	a	partir
del	gener	de	2007.	Mentrestant,	s’han	augmentat	els	complements	de	pensions	per	a	les	persones	
vídues	amb	rendes	baixes	(revalorització	del	52%:	de	�00	euros	anuals	el	200�	a	�56	euros	el	2006).	

Esquerra	ha	apostat	per	un	clar	reconeixement	de	la	diversitat	familiar.	Prova	d’això	és	l’impuls	de	la	
Llei	�/2005,	de	8	d’abril,	de	modificació	del	Codi	de	família,	de	la	Llei	d’unions	estables	de	parella
i	del	Codi	de	successions	en	matèria	d’adopció	i	tutela,	per	tal	que	les	parelles	homosexuals	puguin	
adoptar	infants.	Finalment,	pel	que	fa	a	disposicions	normatives,	s’ha	aprovat	el	Decret	de	desplega-
ment	de	la	Llei	8/1��5	d’atenció	i	protecció	dels	infants	i	els	adolescents,	en	l’àmbit	sancionador,
que	regula	l’accés	dels	menors	a	publicacions,	imatges,	missatges,	objectes	i	materials	audiovisuals	
que	puguin	ser	perjudicials	per	al	seu	desenvolupament,	així	com	mesures	de	protecció	dels	menors	
davant	de	determinats	continguts	de	la	programació	de	ràdio	i	televisió.

Al	calaix	i	pendent	d’aprovació	per	a	la	propera	legislatura	ens	queden	dues	lleis	d’importància	vital	per	
a	Esquerra:	la	Llei	de	serveis	socials,	que	haurà	de	garantir	i	universalitzar	els	drets	en	l’àmbit	dels	ser-
veis	socials,	i	la	Llei	d’infància	de	Catalunya,	que	abastarà	tota	la	legislació	catalana	sobre	infància
i	el	procés	de	participació	i	elaboració	de	la	qual	tot	just	havia	començat.

Àmbit de gestió, organitZaCió i finançament

AUgmEntAr lA dEspEsA sociAl
Volem	situar	Catalunya	entre	els	primers	territoris	de	l’Estat	en	despesa	social	i	assegurar	la	viabilitat,	
l’agilitat	i	la	qualitat	de	la	prestació	de	serveis.

propostes
–	 Arribarem	a	una	despesa	del	Departament	de	Benestar	i	Família	de	l’1,5	%	del	PIB.
–	 Augmentarem	fins	almenys	el	50%,	en	�	anys,	la	participació	econòmica	de	la	Generalitat	en
	 el	finançament	dels	serveis	d’atenció	primària	dels	ens	locals.
–	 Actualitzarem	periòdicament	la	valoració	dels	costos	dels	serveis	concertats	i	col·laboradors
	 del	Departament	i	adequarem	les	tarifes	pagades	pel	Departament	a	aquests	costos	i	als	criteris	

de	qualitat	establerts.
–	 Redefinirem	el	sistema	de	subvencions	del	Departament	i	l’accés	als	convenis	plurianuals	perquè	

les	entitats	que	presten	serveis	rebin	els	recursos	segons	els	projectes	aprovats	i	durant	els	sis	
primers	mesos	de	l’any.
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ApropAr Els sErvEis sociAls Als ciUtAdAns
Volem	reforçar	el	contacte	del	Govern	amb	els	ciutadans	pel	que	fa	a	les	prestacions	i	als	serveis	
competència	del	Departament	de	Benestar	i	aplicar	el	principi	de	subsidiarietat	en	la	gestió	d’aquests	
serveis.
propostes

–	 Aplicarem	un	model	de	gestió	i	organització	que	apliqui	el	principi	de	subsidiarietat,	desconcen-
tració	i	descentralització.

–	 Reforçarem	la	implantació	territorial	de	la	xarxa	d’oficines	de	Benestar	i	Família	(OBF)	assegurant	
una	oficina	en	cada	capital	de	comarca	per	l’expectativa	d’un	fort	creixement	dels	serveis	que	ha	
de	prestar	Benestar	i	impulsant	acords	amb	l’administració	local.

–	 Diversificarem	les	fórmules	de	participació:
	 ·	 Participació	entre	els	responsables	públics	del	sistema	(Generalitat	i	corporacions	locals)	

	 per	planificar	i	coordinar	el	sistema	tot	cooperant	per	mitjà	de	comissions	mixtes	centrals.
	 ·	 Participació	amb	els	agents	socials	mitjançant	la	simplificació	dels	organismes	existents	

	 i	la	capacitat	d’incidir	en	la	presa	de	decisions	més	enllà	d’acords	de	caire	tècnic	o	econòmic.
	 ·	 En	l’àmbit	territorial,	òrgans	de	participació	amb	representants	de	la	Generalitat,	de	les	cor-	

	 poracions	locals,	de	les	entitats	cíviques,	dels	col·lectius	de	persones	usuàries	i	de	la	població		
	 en	general.

–	 Acabarem	el	Pla	director	del	tercer	sector	i	tirarem	endavant	mesures	per	fomentar-lo	i	consolidar-	
lo:	convenis	plurianuals,	suport	a	la	concentració	i	creació	d'estructures	més	fortes	en	els	diferents	
subsectors,	suport	a	la	professionalització	i	a	la	consolidació	d’estructures	de	gestió.

famÍLies i infÀnCia

Cal	considerar	la	família	com	la	unitat	de	convivència	bàsica	que	cal	fomentar	i	a	la	qual	cal	donar	su-
port	en	una	doble	dimensió:

–	 privada:	respectar	tots	els	models	i	estructures,	i	donar	suport	a	la	tria	del	model	que	es	vulgui	
desenvolupar.	Entendre	la	família	com	a	unitat	reproductiva	en	què	el	treball	reproductiu	cal	que	
sigui	reconegut,	fomentant	el	repartiment	equitatiu	entre	els	membres	i	que	cada	persona	pugui	
tenir	el	nombre	de	fills	i	filles	que	consideri	oportú,	sense	que	aquesta	decisió	estigui	condiciona-
da	per	la	manca	de	recursos,	serveis	o	prestacions	per	part	dels	poders	públics.

–	 pública:	fer	que	aquesta	estructura	assumeixi	drets	i	deures,	i	vetllar	perquè	siguin	respectats.	
Reconèixer	la	importància	econòmica	que	té	i	també	la	importància	del	reemplaçament	generaci-
onal	de	la	població.

Incloure	en	les	polítiques	de	família	una	perspectiva	clara	de	gènere,	evitant	donar	suport	a	un	model	
de	família	que	es	basa	en	la	discriminació	de	les	dones.	Reconèixer	el	paper	fonamental	de	la	família	
en	l’educació	d’infants	i	joves	com	a	primer	context	de	desenvolupament	humà,	per	mitjà	del	suport
a	la	millora	de	les	pràctiques	educatives	familiars,	així	com	reconèixer	el	paper	de	les	famílies	en	el	sis-	
tema	educatiu.	

Reformar	les	polítiques	monetàries	i	fiscals	de	suport	a	les	famílies	de	la	Generalitat	incrementant-les	
quantitativament	i	qualitativament,	estenent-ne	l’edat	de	cobertura	i	incrementant	la	intensitat	dels	
ajuts	complementaris	envers	els	col·lectius	familiars	més	vulnerables	i	de	rendes	mitjanes	i	baixes.
Contribuir	a	revisar	la	política	estatal	de	suport	a	les	famílies,	atès	que	l’estatal	representa	el	7�%
de	l’impacte	de	la	despesa	en	favor	de	les	famílies	catalanes	i	és	una	de	les	menys	generoses	i	menys	
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progressives	d’Europa	per	l’efecte	combinat	d’unes	deduccions	fiscals	per	infant	a	la	base	imposable	
de	l’IRPF	i	d’unes	prestacions	econòmiques	assistencials	molt	selectives	i	de	baixa	intensitat	protectora.	
Fer	una	intervenció	pública	de	polítiques	de	gestió	del	temps	per	a	les	famílies,	per	tal	que	l’organit-
zació	del	temps	que	les	famílies	poden	i	han	de	dedicar	a	la	cura	de	les	persones	que	en	depenen,	
al	lleure,	a	la	criança	i	a	l’educació	dels	més	petits	no	suposi	un	conflicte	per	a	les	necessitats	i	les	
expectatives	laborals	o	personals	dels	membres	de	la	unitat	familiar.	Tot	això	s’ha	de	fer	amb	el	reco-
neixement	explícit	de	la	tasca	de	les	dones	en	aquest	aspecte,	que	són	les	cuidadores	principals	en	
l’àmbit	familiar,	i	aconseguint	la	participació	de	forma	paritària	dels	homes	en	les	tasques	domèstiques,	
així	com	una	conscienciació	social	del	valor	econòmic	i	social	que	aquestes	feines	suposen.	D’aquesta	
manera,	també	cal	aconseguir	que	la	legislació	laboral	s’ajusti	a	aquest	objectiu.

És	important	donar	continuïtat	a	la	prospecció	de	les	necessitats	de	les	famílies	i	de	l’impacte	de	les	
polítiques	públiques	sobre	les	famílies	per	tal	d’aconseguir	un	impacte	redistributiu	significatiu	i	per	
reduir	el	risc	d’exclusió	social.	En	són	exemples	la	segona	onada	de	dades	del	Pànel	de	famílies	i	infàn-
cia	o	l’estudi	sobre	les	prestacions	i	els	ajuts	familiars.

També	és	absolutament	necessari	blindar	les	competències	de	la	Generalitat	en	matèria	d’adopció	in-
ternacional	i	exigir	respecte	i	obligació	de	compliment	de	les	directrius	que	en	temes	d’adopció	interna-
cional	pactem	i	donem	en	tant	que	autoritat	central	a	les	oficines	d’Exteriors,	ja	que	aquest	és	un	dels	
problemes	més	greus	d’incompliment	i	de	manca	de	respecte	de	la	legislació	vigent	que	el	Govern
i	les	famílies	pateixen	en	matèria	d’adopció	internacional.

modEl dE fAmíliEs: llibErtAt En lA triA, sUport En l’ElEcció
Respectarem	i	potenciarem	totes	les	formes	de	família	com	a	xarxa	bàsica	de	cohesió	social,	i	hi	dona-
rem	suport	perquè	cada	persona	pugui	tenir	el	nombre	de	fills	i	filles	que	consideri	oportú,	sense	que	
aquesta	decisió	estigui	condicionada	per	la	manca	de	recursos,	serveis	o	prestacions	per	part	de	les	
administracions;	amb	acció	positiva	i	suport	actiu	a	les	famílies	monoparentals,	nombroses	i	amb	per-
sones	dependents	a	càrrec	seu	i	amb	un	treball	transversal	profund	per	evitar	la	fragmentació
i	la	dispersió	dels	recursos.

propostes
–	 Vetllarem	per	l’aplicació	de	la	Llei	de	suport	a	les	famílies.
–	 Ampliarem	la	consideració	d’unitats	familiars	actual.
–	 Treballarem	per	la	modificació	del	Codi	de	família,	que	ha	de	constituir	el	llibre	segon	del	Codi	civil,	

i	n’impulsarem	l’aplicació	en	totes	les	unitats	familiars.
–	 Dotarem	i	millorarem	les	prestacions	del	carnet	de	família	nombrosa	i	crearem	un	carnet	de	famí-

lia	monoparental	que	equipararà	les	seves	prestacions	amb	les	del	carnet	de	família	nombrosa.

prEstAcions, AjUts i mEsUrEs fiscAls
propostes

–	 Reformarem	les	polítiques	monetàries	i	fiscals	de	suport	a	les	famílies.	
–	 Estendrem	la	prestació	econòmica	universal	per	infant	a	càrrec	fins	almenys	els	6	anys,	i	fins
	 almenys	els	8	en	cas	de	famílies	nombroses	i	monoparentals.
–	 Augmentarem	un	15%	l’import	de	les	prestacions	universals	per	part,	adopció	o	acolliment	múlti-

ple	i	un	20%	l’import	dels	ajuts	per	nivell	de	renda	per	part,	adopció	o	acolliment	múltiple.
–	 Actualitzarem	els	ajuts	per	a	adopció	internacional.
–	 Revisarem,	simplificarem	i	equipararem	els	ajuts	per	infant	acollit	entre	les	famílies	acollidores	

extenses	i	les	alienes.
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–	 Millorarem	els	serveis	i	les	prestacions	a	les	dones	i	les	famílies	que	se	sotmeten	a	tècniques
	 de	reproducció	assistida.	
–	 Millorarem	els	ajuts	complementaris	per	infants	nascuts	amb	danys	que	requereixen	atencions	

especials.
–	 Impulsarem	un	ajut	mensual	per	als	nuclis	monoparentals	sustentats	per	dones	joves,	amb	prova	

d’ingressos.
–	 Impulsarem	ajuts	que	sufraguin	fins	al	80%	del	cost	de	les	places	públiques	i	concertades	i	be-

ques	escolars	per	a	famílies	monoparentals.	
–	 Millorarem	els	ajuts	per	a	l’adquisició,	la	rehabilitació	i	la	promoció	d’habitatges,	i	ajuts	a	famílies	

en	règim	de	lloguer	per	a	les	famílies	nombroses,	les	famílies	monoparentals	i	les	famílies
	 amb	persones	discapacitades.	
–	 Establirem	deduccions	en	el	tram	autonòmic	de	l’IRPF	pel	suport	a	les	famílies.
–	 Establirem	ajuts	per	facilitar	l’accés	a	l’habitatge,	incloent-hi	l’adquisició	o	el	lloguer	de	l’habitatge	

habitual	a	famílies	nombroses,	famílies	monoparentals,	joves	menors	de	�2	anys,	aturats	de	llar-
ga	durada,	persones	amb	discapacitat	i	cònjuges	supervivents	de	65	anys	o	més.

–	 Contribuirem	a	revisar	la	política	estatal	de	suport	a	les	famílies.
–	 Constituirem	el	fons	de	garantia	de	pensions	impagades	en	casos	de	ruptura	familiar	previst	en
	 la	Llei	18/200�	de	suport	a	les	famílies,	en	l’esborrany	de	l’avantprojecte	de	llei	per	a	l’eradicació	

de	les	violències	envers	les	dones	elaborat	pel	Govern	de	la	Generalitat	la	darrera	legislatura
	 i	en	la	Llei	estatal	1/200�.	

tEmps pEr A lEs fAmíliEs
Farem	una	intervenció	pública	en	les	polítiques	de	gestió	del	temps	per	a	les	famílies,	per	tal	que	l’or-
ganització	del	temps	que	les	famílies	poden	i	han	de	dedicar	a	la	cura	de	les	persones	que	en	depenen,	
al	lleure,	a	la	criança	i	a	l’educació	dels	més	petits	no	suposi	un	conflicte	per	a	les	necessitats	i	les	ex-	
pectatives	laborals	o	personals	dels	membres	de	la	unitat	familiar.	

propostes
–	 Aprovarem	i	aplicarem	el	Pla	estratègic	per	a	la	conciliació	de	la	vida	familiar	i	laboral	iniciat	a	final	

del	2005.
–	 Donarem	suport	a	les	diverses	modalitats	dels	serveis	d’atenció	a	la	petita	infància	d’àmbit	local.
–	 Incrementarem	els	serveis	adreçats	a	les	persones	en	situació	de	dependència	i	a	les	seves	famí-

lies	(centres	de	dia,	mesures	d’atenció	domiciliària,	residències	públiques,	etc.).
–	 Promourem,	amb	la	concertació	social	i	local,	l’elaboració	de	plans	territorials	de	conciliació	horària.
–	 Avaluarem	i	estendrem	les	proves	pilot	de	bancs	de	temps	entre	famílies.
–	 Promourem	la	modificació	de	la	legislació	laboral	espanyola	per	establir-hi	les	mesures	laborals	

que	donin	suport	a	la	maternitat.	

sErvEis pEr A lEs fAmíliEs
propostes

–	 Serveis	d’atenció	a	les	famílies:	definirem	i	crearem	una	xarxa	d’atenció	especialitzada	per	a	les	
famílies.	

–	 Serveis	per	a	famílies	en	conflicte:	més	enllà	dels	necessaris	serveis	per	als	casos	de	violència	
masclista,	crearem,	potenciarem	i	millorarem	els	serveis	per	a	famílies	en	conflicte,	com	són

	 els	serveis	de	mediació,	els	punts	de	trobada	i	els	serveis	d’atenció	i	informació	per	a	les	famílies.
–	 Serveis	de	formació	de	les	famílies:	treballarem	per	a	la	continuïtat	i	la	diversificació	temàtica
	 i	territorial	del	programa	de	formació	per	a	les	famílies	de	Catalunya	amb	fills	de	0	a	16	anys
	 amb	la	implicació	dels	municipis.	
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–	 Dissenyarem	serveis	específics	per	a	les	famílies	acollidores	i	adoptants:
	 ·	 Canviarem	el	model	d’informació,	de	formació	i	assessorament,	i	d’avaluació	de	les	famílies	
	 	 que	sol·liciten	una	adopció,	i	el	farem	més	modern,	assequible	i	adequat	a	la	realitat	actual
	 	 de	les	famílies	i	les	persones.
	 ·	 Renovarem	els	certificats	de	qualitat	de	la	gestió	de	l’ICAA	i	establirem	objectius	homogenis	
	 	 de	qualitat.
	 ·	 Incrementarem	els	serveis	d’assessorament	per	a	totes	les	famílies	acollidores,	tan	extenses	
	 	 com	alienes	(escola	de	pares	i	mares	acollidors).
	 ·	 Seguirem	millorant	els	processos	d’adopció	internacional	per	aconseguir	de	les	diferents	ad-
	 	 ministracions	més	sensibilitat	envers	l’adopció	internacional	i	les	competències	que	té	el	Go-	

	 vern	de	la	Generalitat	en	matèria	d'adopció	internacional:
	 ·	 Establirem	protocols	d’actuació	i	l’obligació	de	complir-los	per	part	del	Ministeri	d’Afers	Exte-	

	 riors	i	de	les	ambaixades	i	els	consolats	espanyols,	tot	reconeixent	i	seguint	instruccions
	 	 de	les	autoritats	centrals	d’adopció	internacional.
	 ·	 Vetllarem	per	reduir	els	terminis	i	simplificar	els	tràmits	que	depenguin	de	l’Administració	cen-
	 	 tral,	com	ara	els	relacionats	amb	el	Registre	Civil	o	la	Seguretat	Social,	i	els	ministeris	de	Jus-
	 	 tícia	i	d’Interior,	per	tal	que	els	certificats	de	penals	necessaris	per	a	l’adopció	tinguin	una	
	 	 vigència	il·limitada	o	bé	de	tres	a	cinc	anys,	en	comptes	de	tres	mesos,	per	tal	d’adequar
	 	 els	terminis	de	validesa	dels	penals	a	la	durada	dels	procediments	d’adopció.
	 ·	 Crearem	un	carnet	de	família	acollidora	per	tal	d’ampliar	i	facilitar	el	nombre	i	la	varietat	
	 	 d’ajuts	indirectes.
	 ·	 Assumirem	des	de	l'ICAA	el	cost	dels	seguiments	postadoptius	i	de	la	formació	de	les	famílies	
	 	 que	fan	les	agències	d’adopció	internacional.	

infànciA i AdolEscènciA En dificUltAts sociAls
Cal	que	fem	conèixer	la	realitat	de	la	infància	a	Catalunya	i,	en	especial,	la	de	la	infància	amb	dificul-
tats	socials.	Per	assolir-ho,	cal	la	unificació	de	les	polítiques	destinades	a	la	infància	en	general	i	la	no	
segmentació	ni	els	fraccionaments	entre	la	infància	en	general	i	la	infància	en	risc.	És	a	dir,	un	plante-
jament	integrador	i	no	fraccionat	per	tal	d’evitar	la	segregació	dels	infants	en	situació	de	dificultat	social	
en	els	sistemes	normalitzats	d’educació,	lleure,	sanitat	i	serveis	socials.	I	cal,	també,	aplicar	principis	
de	transversalitat	i	coordinació	en	tots	els	departaments	de	la	Generalitat,	les	administracions	locals
i	el	tercer	sector	que	tractin	àmbits	d’infància.	I	implantar	un	model	de	prevenció,	detecció	i	intervenció	
immediata	per	evitar	situacions	de	desprotecció	que	inclogui	mesures	específiques	per	eradicar	la	po-
bresa	infantil	i	l’exclusió	social	de	la	infància.

Les	polítiques	d’atenció	i	protecció	de	la	infància	no	poden	desvincular-se	de	les	polítiques	de	suport	
a	la	família,	per	això	defensem	un	model	concebut	a	partir	de	la	unitat	familiar	i	de	suport	a	la	unitat	
familiar.	

Propugnem	un	model	de	desconcentració,	descentralització	i	municipalització	de	les	polítiques	d’infància:	
	treball	en	xarxa,	polítiques	de	proximitat	i	des	de	la	proximitat,	en	què	part	dels	processos,	de	la	forma-	
ció	i	de	la	informació,	es	duguin	a	terme	des	del	territori,	tant	pel	que	fa	als	serveis	territorials	del	De-
partament	com	pel	que	fa	a	les	administracions	locals.	

Un	model	de	prevenció,	detecció	i	intervenció	immediata	per	evitar	situacions	de	desprotecció.

Cal	reconèixer	a	les	famílies	acollidores	tan	extenses	com	alienes	la	seva	importància	en	la	millora
de	les	condicions	de	vida	dels	infants	tutelats	per	DGAIA.	Cal	aconseguir	l’equiparació	de	les	unes	amb	
les	altres	tant	des	del	punt	de	vista	econòmic	com	formatiu	i	assistencial.
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Cal	també	la	responsabilització	pública	d’acompanyament	a	l’autonomia	i	a	la	independència	dels	in-
fants	que	han	estat	tutelats	en	arribar	a	la	majoria	d’edat.	

Cal	implementar	el	model	d’integració	real	dels	infants	immigrants	sols,	que	implica	el	reagrupament	
familiar	al	país	d’origen	previ	estudi	cas	per	cas,	el	treball	en	origen	amb	les	famílies	i	els	governs,
la	cooperació	al	desenvolupament	i	l’acceleració	dels	tràmits	administratius	de	regularització,	així	com	
treballar	des	de	la	xarxa	de	protecció	ordinària	pels	infants	que	tenen	un	projecte	migratori	clar	i	que,	
per	tant,	s’han	d’acollir.

propostes 
–	 Modificarem	la	legislació	actual	en	matèria	d’atenció	a	la	infància	amb	un	compromís	ferm	per
	 al	desplegament	i	el	compliment	de	la	Convenció	dels	drets	de	l’infant	del	1�8�.
–	 Millorarem	i	unificarem	la	gestió	de	les	polítiques	de	suport	a	les	famílies	acollidores,	adoptants
	 i	en	risc	social	des	d’una	mateixa	unitat	de	la	Secretaria	de	Famílies	i	Infàncies.	Millorarem	i	equipa-	

rarem	les	prestacions	per	a	les	famílies	acollidores	i	habilitarem	recursos	per	a	infants	extutelats.
–	 Reorganitzarem	les	competències	en	matèria	d’acolliment	familiar	dins	la	Secretaria	de	Famílies
	 i	d’Infància.
–	 Impulsarem	un	model	mixt	de	serveis	en	adopció:	un	model	participatiu	en	què	les	entitats,
	 els	professionals,	els	adoptants	i	els	ciutadans	puguin	intervenir	en	les	actuacions	del	Departa-

ment	en	matèria	d’adopció.
–	 Establirem	un	model	tècnic	de	prevenció	comú	en	tots	els	àmbits	de	protecció	de	la	infància.

normAtivA, plAnificAció i orgAnitzAció intErnA
Proposarem	un	pacte	social	per	la	infància	participatiu	i	consensuat	entre	totes	les	administracions,
les	institucions	i	els	agents	socials	que	permeti	la	continuïtat	del	model	pactat	al	marge	d’interessos	
aliens	i	que	quantifiqui	els	recursos	que	s’hi	han	d’esmerçar.	Cal	un	desenvolupament	executiu	i	ava-
luable	anualment.

propostes
–	 Crearem	una	nova	llei	per	a	la	infància	de	Catalunya	amb	les	característiques	següents:	
	 ·	 Configurarem	un	model	innovador,	dinàmic	i	flexible	que	permeti	anar-se	adaptant	a	les	ne-	

	 cessitats	emergents	i	a	les	noves	formes	d’atenció.
	 ·	 Fixarem	l’interès	superior	de	la	infància	i	l’adolescència	com	a	principi	rector	del	sistema.
–	 Divulgarem	els	drets	dels	infants	a	partir	de	l’Observatori	de	la	Infància.
–	 Impulsarem	la	modificació	de	la	Llei	d’enjudiciament	criminal	pel	que	fa	als	acaraments	de	testi-

monis	de	menors	d’edat	davant	dels	presumptes	delinqüents.
–	 Aplicarem	i	desenvoluparem	la	Llei	de	prestacions	aprovada	fa	uns	mesos	pel	que	fa	als	recursos	

per	a	les	famílies	acollidores	i	infants	extutelats.
–	 Crearem	un	organisme	autònom	vinculat	al	Departament	de	Benestar	i	Família	amb	la	participació	

dels	departaments	implicats	per	tal	de	gestionar	les	polítiques	d’emancipació	i	autonomia	dels	jo-	
ves	extutelats.	

–	 Integrarem	els	acolliments	familiars	dins	la	Direcció	General	d’Atenció	a	la	Infància	amb	la	poten-
ciació	dels	nous	models	d’acolliment	familiar,	acolliment	professional,	llars	funcionals,	etc.	

–	 Crearem	programes	concrets	compartits	amb	Justícia	Juvenil	i	DGAIA	per	tal	de	poder	donar	
resposta	a	les	noves	realitats	de	menors	infractors	de	menys	de	12	anys	i	menors	que	maltrac-
ten	els	seus	familiars	o	altres	persones	(com	ara	en	casos	de	bulling)	i	un	pla	d’acció	contra	les	
violències	envers	els	infants	(abús	sexual,	prostitució,	violència	contra	ells	per	part	dels	familiars,	
maltractament	institucional,	bulling...),	fent	una	incidència	especial	en	la	prevenció.
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–	 Finalitzarem	les	inversions	previstes	en	el	Pla	de	xoc	200�–2007	d’equipaments	residencials,	
tant	propis	com	col·laboradors.	

protEcció dE lA infànciA
propostes

–	 Crearem	la	figura	del	referent	únic	dels	serveis	socials	per	a	la	infància	en	risc,	preceptiu	en	tots	
els	municipis	de	més	de	20.000	habitants	i	consells	comarcals.	

–	 Incrementarem	el	personal	tècnic	dels	EAIA.
–	 Unificarem	les	actuacions	de	prevenció	i	diagnòstic	dutes	a	terme	des	dels	serveis	socials	de	pri-

mària.
–	 Establirem	un	model	únic	d’avaluació,	en	un	termini	màxim	de	�	mesos,	de	protecció.	
–	 Substituirem	l’internament	en	un	centre	d’acollida	dels	infants	fins	a	sis	anys	en	situació	de	risc	

per	l’atenció	en	famílies	amb	equips	ambulatoris	de	diagnòstic.	
–	 Proposarem	la	desinstitucionalització	dels	infants	fins	als	12	anys	en	pro	de	figures	d’acolliment	

familiar,	amb	una	aposta	ferma	per	l’acolliment	com	a	alternativa.
–	 Executarem	el	programa	Barcelona–Tànger	com	a	model	central	per	a	les	polítiques	de	repatria-

ció	i	treball	als	països	d’origen	dels	infants	immigrants	sense	referents	familiars.
–	 Incrementarem	un	25%	les	subvencions	a	entitats	que	gestionen	centres	oberts	i	la	partida
	 per	als	ens	locals.
–	 Establirem	convenis	plurianuals	del	Departament	de	Benestar	i	Família	amb	les	entitats	que	treba-

llen	en	pretallers	per	a	menors.

formAció pEr Als profEssionAls dE l’EdUcAció sociAl
–	 Crearem	una	línia	de	formació	amb	crèdits	universitaris	per	als	estudiants	d’educació	social
	 per	capacitar-los	en	l’àmbit	de	la	infància	en	risc.
–	 Formarem	els	pares	i	mares,	els	professionals	educadors	i	tots	els	agents	socials	que	intervenen	

en	les	polítiques	d’infància	per	poder	fer	front	a	les	diferències	i	problemàtiques	que	els	infants
	 en	risc,	adoptats	i	acollits	poden	plantejar	al	llarg	de	la	seva	vida.

Àmbit de serveis, prestaCions i inCLusió soCiaLs

drEt sUbjEctiU i UnivErsAlitzAció 
Garantia	del	dret	subjectiu	i	universalització	dels	serveis	socials.

propostes
–	 Presentarem	al	Parlament	novament	la	Llei	de	serveis	socials	per	tal	que	s’aprovi	els	primers	me-

sos	de	legislatura,	amb	les	característiques	següents:
	 ·	 Els	serveis	socials	com	a	dret subjectiu,	garantit,	adreçat	a	tota	la	població.	Reconeixement	
	 	 de	drets	i	deures	(amb	garantia	de	finançament	adequat).	Centrats	en	la	persona:	professional	
	 	 de	referència	i	dret	d’elecció.	Cartera	de	serveis.
	 ·	 Model	descentralitzat,	integració	de	serveis	acreditats	en	la	xarxa	pública	de	serveis	socials.		

	 Continuïtat	assistencial	i	estructura	en	xarxa.	
	 ·	 Estructura	competencial:
	 	 Departament	de	Benestar	i	Família:	planificació	i	ordenació,	gestió	de	prestacions.
	 	 Vegueria:	programació	i	atenció	especialitzada.
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	 	 Ajuntaments	i	consells	comarcals:	atenció	primària,	atenció	especialitzada	per	principi	de	sub-
	 	 sidiarietat,	programació	i	ordenació,	gestió	i	foment.

	 ·	 Estructura	funcional:
	 	 Atenció	primària:	accés	i	treball	comunitari.
	 	 Atenció	especialitzada:	diagnòstic,	tractament	i	suport.
	 ·	 Cobertura	de	les	necessitats	específiques	dels	col·lectius	prioritaris.
	 ·	 Reconeixement	de	l’esforç	econòmic	i	contributiu	de	les	rendes	mitjanes	i	la	necessitat	que	
	 	 puguin	accedir	als	serveis	socials	de	la	xarxa	de	responsabilitat	pública.
	 ·	 Copagament	de	la	persona	usuària.
	 ·	 Planificació	basada	en	el	territori	i	en	les	persones	(nivell	de	cobertura).	Plans	estratègics,	

	 locals	i	sectorials.
	 ·	 Incorporació	de	l’avaluació	de	necessitats,	ètica,	formació,	recerca	i	qualitat.
	 ·	 Participació	en	els	processos	de	decisió:	dret	de	la	persona	usuària,	protagonisme	del	profes-	

	 sional;	procés	consensuat	en	l’elaboració	de	plans;	finançament	garantit	en	l’estructura;	finan-	
	 çament	de	la	cartera	de	serveis	per	tràmit	de	consulta	parlamentària.

	 ·	 Redacció	en	paral·lel	al	procés	parlamentari	dels	8–10	decrets	necessaris	per	al	desplegament.	

més qUAlitAt dE vidA pEr A tothom: col·lEctiUs prioritAris 
Volem	establir	un	sistema	comú	clar,	ordenat	i	integrat	per	a	la	gent	gran	amb	dependències,	persones	
amb	discapacitats,	persones	amb	malaltia	mental,	persones	amb	VIH/sida.	Un	sistema	en	clau	territori-
al	que	resol	la	proximitat,	basat	en	la	descentralització	i	en	el	manteniment	a	casa	o	a	prop	de	casa
de	les	persones	que	necessiten	atenció,	en	el	seu	entorn,	en	condicions	dignes,	mentre	el	seu	nivell
de	dependència	o	d’autonomia	els	ho	permeti.	Un	sistema	accessible	amb	cobertures	de	serveis	sufi-
cients,	equilibrat	territorialment,	amb	la	potenciació	dels	serveis	d’atenció	domiciliària,	la	integració
de	serveis	per	tal	d’assegurar-ne	la	viabilitat	i	centres	lleugers	i	polivalents	d’atenció	diürna	a	les	perso-
nes	grans	amb	dependència	i	a	les	persones	amb	discapacitats	en	l’àmbit	rural	i	semirural,	i	una	prio-
rització	de	les	tasques	preventives	i	comunitàries.

Volem	millorar	la	gestió	administrativa	dels	processos:	planificació,	ordenació,	agilitat	en	els	processos,	
control	d’accés	i	entrada	a	les	prestacions	i	serveis	que	es	financen	amb	fons	públics;	reforç	dels	pro-
cessos	administratius	de	valoració,	inspecció	i	foment	des	de	la	mateixa	Administració.

Desenvolupament	i	extensió	a	tot	el	territori	de	programes	d’assessorament,	de	formació	i	de	suport
per	a	les	famílies.

propostes
–	 Establirem	les	prestacions	universals	a	què	poden	tenir	dret	les	persones	i	quines	han	de	ser	per	

concurrència	en	cada	moment	del	desplegament	de	la	Llei	de	serveis	socials.
–	 Elaborarem	eI	Pla	estratègic	de	serveis	socials	2008–2011,	que	substituirà	el	IV	Pla	d’acció	social,	

i	elaborarem	concertadament	la	programació	territorial	2008–2011	dels	serveis	especialitzats	per	
a	la	gent	gran	amb	dependència,	les	persones	amb	discapacitats	i	amb	malaltia	mental	per	ampli-
ar	i	crear	els	recursos	necessaris	adequats	a	les	necessitats	i	als	costos	territorials.

–	 Mantindrem	les	noves	eines	de	finançament	de	la	inversió	de	nous	equipaments	residencials	o	
d’ampliació	de	places,	per	mitjà	de	l’assumpció	de	fins	al	50%	del	cost	de	la	inversió	feta	per

	 la	iniciativa	municipal	o	social	en	funció	de	la	programació	territorial.
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–	 Construirem	una	xarxa	de	provisió	conjuntament	amb	processos	de	reordenació	del	sector,	amb	
les	característiques	següents:

	 ·	 Servei	acreditat	i	garantit.
	 ·	 Definició	d’integrant	i	de	complementari.
	 ·	 Gestió	estratègica	i	de	producte	del	no	integrat.
	 ·	 Fixació	dels	mecanismes	d'accés,	preu,	permanència	i	beneficis.
	 ·	 Fixació	d’un	mecanisme	objectiu	de	concessió	d’ajudes	i	subvencions	per	al	finançament
	 	 dels	serveis	de	les	entitats	prestadores	de	serveis	en	el	període	de	transició.
	 ·	 Reordenament	conjuntament	amb	el	Departament	de	Salut	de	la	dependència	orgànica
	 	 i	funcional	del	personal	sanitari	dels	establiments	residencials.	
	 ·	 Valoració	del	voluntariat	com	a	valor	afegit	en	tasques	d’acompanyament	i	suport	complemen-
	 	 tari	dels	serveis	realitzats	per	professionals	remunerats.
–	 Accelerarem	la	implantació	en	tot	el	territori	del	programa	per	a	l’impuls	de	l’ordenació	de	la	pro-

moció	de	l’autonomia	personal	i	l’atenció	de	les	persones	amb	dependències	(Prodep)	en	tot
	 el	territori,	alhora	que	aprovarem	la	Llei	de	l’agència	de	la	promoció	de	l’autonomia	personal
	 i	l’atenció	de	les	persones	amb	dependències.
–	 Vetllarem	pel	desenvolupament	correcte	de	la	Llei	estatal	de	promoció	de	l’autonomia	personal
	 i	de	les	dotacions	financeres,	i	pel	funcionament	del	circuit	d’accés	i	d’atenció,	especialment	pel	

que	fa	a	l’adequació	de	la	baremació	per	a	l’accés	dels	col·lectius	destinataris.	Aportarem	la	dota-
ció	de	65	nous	professionals	per	fer	les	valoracions	d’accés	al	sistema.	

–	 Garantirem	la	qualitat	dels	equipaments	i	serveis,	amb	control	d’estàndards	de	qualitat,	i	millora-
rem	la	dotació	dels	serveis	d’inspecció	i	dels	sistemes	utilitzats.

–	 Impulsarem	la	millora	de	les	condicions	laborals	i	salarials	dels	professionals	i	el	Pla	de	formació	
dels	cuidadors	informals	i	professionals	i	nous	professionals	per	afrontar	la	demanda	de	serveis	
en	aquest	àmbit,	generada	pel	desenvolupament	de	la	universalització	dels	serveis	socials	i	d’aten-
ció	a	les	persones	dependents	i	amb	necessitats	de	suport	per	a	l’autonomia	personal.

–	 Aprovarem	el	Programa	de	millora	de	la	inserció	laboral	per	a	persones	amb	dificultats	especials	
conjunt	amb	el	Departament	de	Treball,	els	agents	socials	i	les	federacions	implicades.

–	 Treballarem	en	l’evolució	del	model	tutelar	i	la	garantia	efectiva	dels	drets	de	les	persones.	També	
estudiarem,	en	el	marc	de	la	Comissió	de	Tuteles,	la	conveniència	de	crear	una	fundació	tutelar	
mixta	entre	l’Administració	i	les	entitats	tutelars.	

millorAr lA vidA dE lA gEnt grAn Amb dEpEndènciEs
propostes 

–	 Crearem	un	Pla	de	xoc	de	l’atenció	domiciliària	a	Catalunya	pel	qual	multiplicarem	per	10	els	
recursos	per	a	l’atenció	domiciliària	a	les	persones	grans	dependents	i	pel	qual	arribarem	a	les	
�8.880	persones	usuàries	els	dos	primers	anys,	amb	un	increment	de	les	hores	d’atenció	setma-
nals	en	funció	del	nivell	de	dependència.

–	 Elaborarem	concertadament	amb	les	administracions	competents	i	aprovarem	el	Decret	d’atenció	
domiciliària	a	Catalunya,	que	unifiqui	estàndards	de	qualitat,	perfils	assistencials	i	professionals

	 i	carteres	de	serveis.
–	 Col·laborarem	activament	amb	l’administració	local	en	l’excel·lència	qualitativa	dels	serveis	d’aten-

ció	domiciliària	i	l’eficiència	i	l’eficàcia	en	la	gestió	dels	recursos.
–	 Impulsarem	la	diversificació	dels	serveis	d’atenció	domiciliària	segons	les	necessitats	de	la	gent	

gran	que	viu	a	casa	seva	en	els	àmbits	rural	i	semirural:	bugaderia,	menjar	a	domicili,	acompa-
nyament.

–	 Impulsarem	plans	locals	d’atenció	a	la	gent	gran	amb	dependències	als	municipis	de	més	de	
50.000	habitants	o	municipis	i/o	comarques	amb	taxes	d’envelliment	superior	al	20%	de	la	po-
blació	de	més	de	65	anys	i	de	sobreenvelliment.
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més qUAlitAt dE vidA pEr A lEs pErsonEs Amb discApAcitAts
Volem	impulsar	polítiques	inclusives	destinades	al	col·lectiu	de	persones	amb	discapacitats.	

propostes 
–	 Impulsarem	la	creació	al	Parlament	de	Catalunya	d’una	Comissió	Permanent	sobre	Discapacitats,	

que	vetlli	per	les	seves	necessitats	i	pels	objectius	que	cal	assolir,	especialment	per	les	qüestions	
més	transversals	com	ara	les	relacionades	amb	la	mobilitat	i	la	comunicació.

–	 Revisarem,	amb	la	concertació	social	necessària,	els	models	de	serveis	per	a	les	persones	amb	
discapacitats	i	el	sistema	de	prestacions	econòmiques,	així	com	els	serveis	del	PUAD,	i	continua-
rem	dotant	de	més	recursos	les	prestacions	econòmiques,	les	ajudes	tècniques	i	els	ajuts	per

	 a	l’eliminació	de	barreres	de	manera	que	no	depenguin	del	Pressupost	anual,	sinó	de	les	necessi-
tats	de	la	persona	usuària	en	funció	dels	barems	econòmics	(adaptació	de	l’habitatge,	vehicle

	 i	eines	de	treball,	etc.).	
–	 Arribarem	al	10%	de	la	població	amb	discapacitat	en	edat	activa	que	accedeix	a	l’atenció	domicili-

ària	amb	un	grau	superior	al	65%,	amb	un	increment	progressiu	de	les	hores	setmanals	d’atenció.
–	 Implantarem	la	figura	de	l’assistent	personal	i	assolirem	una	cobertura	del	�0%	de	les	persones	

de	18	a	6�	anys	amb	discapacitat	física	i	alta	dependència	que	viuen	al	seu	domicili,	amb	una	
implantació	progressiva.

–	 Acabarem	el	desdoblament	dels	centres	d’atenció	precoç	i	l’acostament	a	les	famílies	usuàries
	 i	reformarem	els	equipaments	que	ho	necessitin	per	adequar-los	a	les	demandes	i	les	necessitats	

actuals.
–	 Culminarem	el	traspàs	dels	centres	especials	de	treball	(CET)	al	Departament	de	Treball	amb	ga-

ranties	de	gestió	i	millora	durant	el	primer	any	de	legislatura.
–	 Supervisarem	el	compliment	de	la	LISMI	i	l’efectivitat	de	la	reserva	dels	llocs	de	treball	per	a	per-

sones	amb	discapacitat,	i	establirem	un	programa	d’ajuts	per	al	suport	i	el	seguiment	de	la	inser-
ció	laboral	en	una	empresa	ordinària.	També	potenciarem	els	programes	de	cogestió	del	treball,	
en	col·laboració	amb	el	Departament	de	Treball.

–	 Resoldrem	la	política	d’habitatge	per	a	les	persones	amb	necessitat	de	suport	a	l’autonomia,	ja	
sigui	mitjançant	la	promoció	de	la	supressió	de	barreres	o	mitjançant	l’accés	preferent	en	les	pro-
mocions	d’habitatge	social.

–	 Farem	de	l’accessibilitat	una	qüestió	efectiva	de	país,	amb	la	modificació	del	Codi	d’accessibilitat
	 i	amb	l’extensió	de	plans	d’accessibilitat	per	a	persones	amb	discapacitat.
–	 Consensuarem	interadministrativament	les	millores	sobre	el	model	i	la	gestió	del	transport	adaptat,	

entès	com	un	concepte	de	mobilitat,	i	completarem	les	millores	econòmiques	iniciades	la	legis-	
latura	passada	en	funció	de	les	necessitats.

–	 Garantirem	els	serveis	de	comunicació	oral,	d’interpretació	de	signes	i	de	lectura	labial	a	fi	de	faci-
litar	l’accés	de	la	població	amb	deficiència	auditiva	als	serveis	públics.	

–	 Donarem	suport	al	reconeixement	de	la	llengua	de	signes	catalana.

més qUAlitAt dE vidA pEr A lEs pErsonEs Amb mAlAltiA mEntAl
Volem	impulsar	polítiques	inclusives	destinades	al	col·lectiu	de	persones	amb	malaltia	mental.

propostes
–	 Impulsarem	definitivament	el	Pla	integral	de	salut	mental:	l’aprovarà	el	Govern	durant	els	primers	

tres	mesos	de	la	legislatura	amb	la	dotació	pressupostària	mínima	prevista	per	als	�	primers	anys	
d’aplicació.

–	 Tancarem	el	cicle	de	provisionalitat:	resoldrem	la	llarga	estada;	objectivarem	el	club	social	i	crea-
rem	un	model	consensuat	que	es	pugui	incloure	en	la	cartera	de	serveis	de	la	Llei	de	serveis	soci-
als;	dotarem	millor	i	normalitzarem	els	serveis	prelaborals,	i	implantarem	un	circuit	per	a	persones	
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amb	trastorns	de	conducta;	crearem,	previ	consens	amb	els	professionals	i	les	famílies,	serveis	
o	unitats	específics	per	a	persones	amb	patologia	dual	(malaltia	mental	i	drogodependències).

–	 Assolirem	la	cobertura	del	100%	respecte	a	la	ràtio	de	0,20	places	de	llar	residència	per	cada	
1.000	habitants,	del	80%	respecte	a	la	ràtio	de	0,20	places	de	llars	amb	suport	per	cada	1.000	
habitants	i	del	60%	respecte	a	la	ràtio	de	0,25	places	de	serveis	prelaborals	per	cada	1.000	ha-
bitants.

–	 Promourem	el	suport	en	la	comunitat,	amb	estructures	intermèdies,	treballadors/res	socials	espe-
cialitzats,	mediadors/res	i	atenció	telefònica,	i	potenciarem	les	estructures	associatives	i	comuni-
tàries	existents	(associacions	de	persones	usuàries	i	de	familiars,	centres	cívics,	associacions

	 de	barris).
–	 Donarem	suport	a	campanyes	d’informació	i	sensibilització	de	les	entitats	amb	l’objectiu	d’acon-

seguir	canvis	d’actituds	i	de	prejudicis	davant	de	les	persones	que	pateixen	un	trastorn	mental.	

millorAr lA qUAlitAt dE vidA dE lEs pErsonEs Amb vih/sidA
Ens	comprometem	a	impulsar	polítiques	inclusives	destinades	al	col·lectiu	de	les	persones	amb	VIH/sida.

propostes
–	 Iniciarem	la	implantació	dels	drets	subjectius	mitjançant	la	cartera	de	serveis	amb	suport	a	l’ocu-

pació	per	a	persones	amb	necessitats	especials,	pisos	de	suport,	i	accés	a	prestacions	tècniques	
i	econòmiques.

–	 Difondrem	les	necessitats	d’inserció	laboral	d’aquests	col·lectius	en	fòrums	empresarials.	
–	 Promourem	accions	de	prevenció	comunitària,	amb	una	atenció	especial	a	dones,	infants,	perso-

nes	immigrades,	treballadors/res	sexuals	i	homes	joves	gais.	
–	 Potenciarem	la	creació	de	llars	específiques	per	a	aquests	col·lectius	com	a	pont	cap	a	la	(re)inser-

ció,	que	permeti	garantir-ne	la	posterior	entrada	en	el	món	laboral.

trEbAllAr pEr lA inclUsió sociAl
Ens	comprometem	a	proporcionar	una	resposta	integral	a	les	necessitats	de	les	persones	en	risc	d’ex-
clusió:

–	 Potenciar	els	instruments	que	garanteixen	ingressos	mínims	(PIRMI,	PNC,	prestacions	socials
	 de	caire	econòmic	i	complements	de	pensions,	ajuts	familiars),	millorar	la	coordinació	de	les	políti-

ques	de	protecció	social	i	especialment	les	d’ocupació	i	inserció	social.	
–	 Facilitar	l’accés,	la	permanència	i	la	possibilitat	de	progrés	en	el	mercat	laboral	als	grups	especi-

alment	vulnerables,	mitjançant	la	formació	necessària	i	el	desenvolupament	de	polítiques	actives	
d’ocupació.	

–	 Reforçar	les	polítiques	educatives	i	afavorir	la	lluita	contra	el	fracàs	i	l’abandonament	escolar	pre-
matur,	i	l’educació	compensatòria	per	als	qui	no	disposen	d’un	mínim	bagatge	educatiu.	

–	 Potenciar	mesures	eficaces	i	efectives	per	fer	front	a	les	dificultats	d’accés	a	la	cobertura	sanità-
ria	pública	de	determinats	col·lectius.

–	 Crear	les	condicions	adequades	per	atreure	l’activitat	econòmica	als	espais	idonis	i	per	aconseguir	
que	els	ciutadans	tinguin	uns	nivells	de	qualitat	de	vida	semblants.

–	 Prioritzar	actuacions	preventives	o	pal·liatives	de	l’exclusió	social	en	el	primer	nivell	de	socialitza-
ció	de	les	persones,	que	és	la	família.

–	 Establir	línies	de	suport	a	les	organitzacions	del	tercer	sector	i	reconèixer-les	com	a	agents	estra-
tègics	en	la	inclusió	social.
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propostes
–	 Durant	el	primer	any	de	legislatura,	acabarem	el	procés	de	concertació	social	(amb	els	agents	so-

cials	i	els	ens	locals)	per	a	la	redacció	i	l’aprovació	del	Pla	d’inclusió	i	cohesió	social	de	Catalunya	
i	l’elaboració	de	plans	d’inclusió	social	d’àmbit	local.

–	 Efectuarem	una	reserva	pressupostària	per	a	la	implementació	de	la	Llei	de	prestacions	socials	
per	als	perceptors	de	pensions	més	baixes,	començant	pel	75%	de	l’índex	de	suficiència	de	renda	
(IRS)	el	2007	fins	a	arribar	al	100%	de	l’últim	any	de	legislatura,	i	donarem	suport	econòmic	per	
a	la	dotació	de	fons	locals	d’ajuts	d’urgència	social.

–	 Revisarem	el	PIRMI	per	adaptar-lo	al	nou	mapa	d’exclusió	social	de	Catalunya:	promourem	un	ajut	
econòmic	vinculat	a	la	percepció	de	la	RMI	per	promoure	l’accés	a	un	habitatge	de	les	persones	
en	situació	d’exclusió	per	raons	residencials	i	establirem	la	percepció	d’una	renda	que	garanteixi	
uns	ingressos	de	supervivència	a	aquelles	persones	en	situació	d’exclusió.

–	 Obrirem	una	línia	de	microcrèdits	mitjançant	l’ICF	amb	l’ajut,	la	certificació	i	el	seguiment	de	les	
entitats	sense	ànim	de	lucre	per	ajudar	les	persones	en	risc	d’exclusió.	

−	 Donarem	suport	a	la	creació	d’equipaments	residencials	que	permetin	proporcionar	una	resposta	
integral	a	les	necessitats	de	les	persones	transeünts	i	sense	sostre	(acollida,	estades	llargues

	 en	cas	que	sigui	necessari,	ofertes	laborals),	i	destinarem	una	reserva	d’habitatge	social	a	pisos	
de	transició	amb	suport	o	semitutelats.
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L’educació: prioritat social, prioritat nacional

El	programa	electoral	d’Esquerra	del	200�	va	establir	l’educació	com	a	màxima	prioritat	de	govern
i	la	necessitat	d’un	canvi	de	rumb	de	la	política	educativa	duta	a	terme	al	llarg	de	més	de	2�	anys
de	governs	conservadors.	Esquerra	es	va	comprometre	el	200�	a	promoure	canvis	en	profunditat	que	
comportessin	una	transformació	estructural	del	nostre	sistema	educatiu,	un	increment	del	finançament	
públic,	un	replantejament	global	de	l’educació	i	el	funcionament	dels	centres	docents.	En	aquest	sentit,	
cal	destacar	l’aposta	d’Esquerra	per	superar	l’enfrontament	històric	entre	les	dues	xarxes	escolars	sos-
tingudes	amb	fons	públics.

Els	profunds	canvis	socials	de	la	societat	catalana	i	la	política	educativa	duta	a	terme	a	Catalunya	per	
governs	de	dreta	havien	contribuït	a	configurar	un	sistema	educatiu	disfuncional	i	a	aprofundir	la	bretxa	
social	entre	els	centres	educatius	finançats	amb	fons	públics,	de	manera	que	s’havia	posat	en	greu	pe-
rill	la	futura	cohesió	social	del	país	i	s’havia	compromès	el	dret	a	la	igualtat	d’oportunitats	per	a	tothom.	
Una	educació	de	qualitat	per	a	tothom	en	consonància	amb	el	nivell	de	desenvolupament	econòmic	i	de	
benestar	social	del	país,	la	integració	de	tot	l’alumnat	i	la	igualtat	d’oportunitats	educatives	per	a	tota	
la	població	constitueixen,	des	del	punt	de	vista	individual,	drets	bàsics	de	les	persones,	que	l’Adminis-
tració	ha	de	garantir;	i,	des	del	punt	de	vista	col·lectiu,	objectius	irrenunciables	per	afavorir	una	societat	
moderna	i	cohesionada	que	asseguri	el	nostre	futur	nacional	com	a	poble.

És	evident	que	canviar	aquesta	situació	en	profunditat	per	millorar	el	sistema	educatiu	requereix	neces-
sàriament	un	cert	temps,	un	ampli	consens	social	i	polític,	el	compromís	de	tots	els	sectors	de	la	co-
munitat	educativa	i,	sobretot,	la	determinació	d’un	Govern	de	la	Generalitat	compromès	amb	l’educació,	
com	ho	ha	estat	els	darrers	tres	anys.

És	precisament	en	aquest	darrer	aspecte	en	el	qual	el	programa	d’educació	d’Esquerra	del	200�	cen-
trava	l’eix	de	la	seva	proposta	per	al	canvi	educatiu:	l’assoliment	d’un	Pacte	Nacional	per	a	l’Educació,	
que	fos	l’expressió	del	compromís	de	tot	el	país	amb	l’educació;	que	comportés	un	increment	progres-
siu	del	finançament	educatiu,	fins	a	situar-lo	en	la	mitjana	de	la	UE;	que	mobilitzés	els	agents	implicats	
de	la	comunitat	educativa	i	que	posés	les	bases	per	construir	un	Servei	Públic	Educatiu	compromès	
amb	els	reptes	socials	i	educatius	del	país.	I	tot	això	amb	l’objectiu	comú	de	millorar	el	rendiment
de	l’alumnat,	d’incrementar	l’èxit	escolar	i	d’assolir	quotes	més	altes	d’escolarització	en	els	ensenya-
ments	postobligatoris.	En	definitiva,	per	fer	possible	una	educació	de	qualitat	des	de	l’equitat	educativa	
i	la	igualtat	efectiva	d’oportunitats	per	a	tothom.
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En	aquest	context,	l’acord	del	Tinell	va	recollir,	en	molt	bona	mesura,	les	propostes	educatives	d’Es-
querra,	el	partit	que	va	assumir	la	direcció	de	la	política	educativa	al	capdavant	del	Departament	
d’Educació.	En	menys	de	tres	anys,	el	Govern	ha	invertit	en	educació,	ha	innovat	i	ha	impulsat	millores	
educatives	com	mai	anteriorment	no	s’havia	fet,	i	ha	deixat	ben	orientades	i	fonamentades	les	bases	
per	tal	que	Catalunya	pugui	dotar-se	progressivament	d’una	educació	de	més	qualitat,	més	equitativa
i	més	adequada	a	les	seves	necessitats	i	ambicions	de	futur	com	a	poble.

Des	de	l’inici,	tot	l’equip	de	direcció	del	Departament	d’Educació	va	ser	plenament	conscient	de	la	ne-
cessitat,	d’una	banda,	d’aplicar	mesures	urgents	de	millora	als	centres	públics	i,	de	l’altra,	d’introduir	
canvis	estructurals	en	el	sistema	educatiu	per	poder	donar	resposta	als	reptes	que	se’ns	plantegen.
En	particular,	calia	rectificar	la	tendència	a	la	creixent	dualització	del	sistema	escolar	per	tal	de	garantir	
més	igualtat	d’oportunitats,	l’equitat	educativa	i	la	integració	social	de	tot	l’alumnat	escolaritzat	en	cen-
tres	educatius	finançats	amb	fons	públics.	També	calia	millorar	el	rendiment	general	de	l’alumnat	i	fer	
compatible	l’assoliment	de	nivells	d’excel·lència	educativa	amb	la	garantia	d’una	bona	educació	bàsica	
per	a	tothom,	que	incrementés	significativament	l’èxit	escolar.	

En	paral·lel	al	debat	i	a	l’elaboració	del	Pacte	Nacional	per	a	l’Educació,	el	Departament	d’Educació	es	
va	posar	a	treballar	des	del	primer	dia	per	aplicar	les	actuacions	urgents	i	alhora	per	planificar	les	futu-
res.	El	programa	Llengua,	interculturalitat	i	cohesió	social	(LIC),	amb	la	creació	de	les	aules	d’acollida	
i	els	plans	d’entorn;	la	creació	de	les	oficines	municipals	d’escolarització	(OME);	un	increment	de	les	
plantilles	de	professorat	als	centres	públics	(20%)	per	millorar	la	qualitat	educativa;	la	incorporació	de	
nous	perfils	professionals	de	l’educació	als	centres	educatius,	com	ara	els	tècnics	superiors	d’educació	
infantil	i	els	tècnics	superiors	d’integració	social;	l’increment	de	psicopedagogs,	logopedes	i	altres	tipus	
de	personal	dels	serveis	educatius;	la	creació	de	més	de	25.000	places	de	0–�,	en	col·laboració	amb	
els	ajuntaments;	el	Pla	quadriennal	de	construccions	i	ampliacions	escolars	per	un	valor	de	1.500	mili-
ons	d’euros;	el	Pla	de	dotació	a	tots	els	centres	públics	d’equipaments	en	tecnologies	de	la	informació
i	la	comunicació	(TIC);	la	posada	en	funcionament	d’una	llarga	sèrie	de	programes	d’innovació	educati-
va,	entre	els	quals	el	programa	experimental	de	llengües	estrangeres	i	el	PuntEdu	de	biblioteques	esco-
lars;	l’increment	de	beques	per	a	menjador	escolar;	el	programa	cooperatiu	de	reutilització	de	llibres	de	
text;	l’obertura	de	les	escoles	per	a	activitats	extraescolars...	són	només	algunes	d’aquestes	mesures.

bAlAnç dE govErn
Més	enllà	de	la	fita	històrica	del	Pacte	Nacional	per	a	l’Educació,	en	aquests	tres	anys	de	mandat,	
Esquerra	ha	iniciat	una	sèrie	de	canvis	molt	importants	en	la	política	educativa	de	Catalunya,	que	han	
preparat	el	terreny	per	al	pacte	i	han	assenyalat	clarament	la	direcció	per	culminar	amb	èxit	la	renova-
ció	i	millora	del	nostre	sistema	educatiu:

millores de política educativa general:
–	 Increment	del	pressupost	d’educació	de	1.5�8	M	d’€	(un	55%).	En	tres	anys	hem	passat	d’un	pres-	

supost	de	2.�0�	M	d’€	l’any	200�	a	�.501	M	d’€	per	a	l’any	2006.
–	 Redefinició	dels	concerts	educatius	reforçant	el	principi	d’igualtat	en	l’admissió	d’alumnat	als	cen-

tres	públics	i	privats	concertats	i	millora	de	les	competències	educatives	de	la	Generalitat	en	els	
processos	d’admissió	d’alumnat.

–	 Signatura	del	Pacte	Nacional	per	a	l’Educació	amb	el	suport	majoritari	de	tots	els	sectors	educa-
tius	i	una	inversió	prevista	de	1.1�7,�6	M	d’€	en	quatre	anys.

millores en l’escolarització:
–	 Creació	de	més	de	25.000	noves	places	d’escola	bressol	0–�	en	menys	de	tres	anys,	amb	la	

col·laboració	d’una	gran	majoria	d’ajuntaments	de	Catalunya.
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–	 Construcció	de	156	escoles	públiques	noves	i	1�7	actuacions	d’adequació,	ampliació	i	millores
	 de	centres	públics,	amb	una	inversió	de	���	M	d’€	del	Pla	quadriennal	dotat	amb	1.500	M	d’€.	
–	 Assentament	de	les	bases	perquè	l’escola	concertada	assumeixi	la	seva	responsabilitat	social,	

tant	pel	que	fa	a	l’atenció	als	nouvinguts,	com	pel	que	fa	a	l’eliminació	de	la	selecció	econòmica
	 i	social	de	l’alumnat.
–	 Concertació	del	segon	cicle	d’educació	infantil	als	centres	privats.	
–	 Mesures	per	garantir	una	escolarització	més	equilibrada	de	l’alumnat	entre	tots	els	centres	finan-

çats	amb	fons	públics,	mitjançant	les	oficines	municipals	d’escolarització,	l’enfortiment	de	les	co-	
missions	d’escolarització,	els	acords	entre	tots	els	centres	d’una	mateixa	localitat,	la	signatura	
de	contractes	programa	de	centres	concertats	amb	l’Administració	i	la	dotació	d’ajuts	econòmics.	

–	 Establiment	de	les	condicions	per	incorporar	progressivament	els	centres	concertats	al	compro-
mís	de	gratuïtat,	amb	una	previsió	de	�1,�	M	d’€.

–	 Creació	de	52	oficines	municipals	d’escolarització	(OME)	a	la	majoria	de	grans	ciutats	i	capitals	
de	comarca	del	país.	

millores de suport a l’escola pública:
–	 Incorporació	de	10.�00	mestres	i	professors/es	nous	a	les	escoles	i	els	instituts	públics,	amb	un	

creixement	del	20%	de	la	plantilla	de	professorat	públic.	
–	 Instal·lació	i	dotació	d’equipaments	informàtics	als	centres	públics	de	Catalunya,	amb	una	inversió	

superior	als	100	M	d’€.
–	 Impuls	de	l’autonomia	dels	centres	docents	públics,	iniciada	amb	1��	escoles	i	instituts,	amb
	 una	inversió	prevista	de	més	de	80	M	d’€.
–	 Increment	de	la	dotació	econòmica	per	al	funcionament	dels	centres	públics,	amb	un	augment	

anual	de	6	M	d’€,	fins	a	sumar	una	inversió	de	18	M	d’€	en	tres	anys.

millores per a l’atenció de l’alumnat:
–	 Una	hora	diària	més	de	classe	per	als	nens	i	nenes	d’educació	primària	de	les	escoles	públiques	

de	Catalunya,	per	millorar	l’èxit	escolar.	Amb	la	dotació	de	2.500	mestres	més	per	a	les	escoles	
públiques	i	una	inversió	de	2�8	M	d’€.	

–	 Creació	i	dotació	de	1.055	aules	d’acollida	per	als	alumnes	nouvinguts	i	desplegament	de	58	plans	
educatius	d’entorn.	

–	 Incorporació	de	�50	tècnics	superiors	d’educació	infantil	(TSEI)	i	55	tècnics	superiors	d’integració	
social	(TSIS)	als	centres	docents	públics.	

–	 Creació	de	11�	unitats	de	suport	a	l’educació	especial	(USEE)	en	centres	públics	per	impulsar
	 una	escola	més	inclusiva	per	a	tot	l’alumnat.	
–	 Millores	en	els	serveis	educatius,	amb	�7	psicopedagogs,	��	assistents	socials,	55	logopedes
	 i	més	de	50	mestres	i	professors/es.	
–	 Creació	i	dotació	de	��0	aules	obertes	en	instituts	públics	per	millorar	l’educació	secundària
	 i	atendre	la	diversitat	d’alumnat.

millores d’innovació educativa:
–	 Elaboració	i	oferta	massiva	de	programes	d’innovació	educativa	en	1.6�5	centres	educatiu
	 	de	Catalunya,	per	millorar	l’educació	a	favor	de	l’èxit	escolar.
–	 Impuls	de	l’aprenentatge	de	l’anglès	amb	un	nou	programa	de	llengües	estrangeres,	en	què	parti-

cipen	�00	centres.
–	 Nou	programa	de	biblioteques	escolars	(PuntEdu)	en	585	escoles	i	instituts,	per	reforçar	l’apre-

nentatge	i	el	gust	per	la	lectura	i	la	llengua.
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millores per al professorat:
–	 Plantilles	de	professorat	dels	centres	docents	públics	més	estables	mitjançant	l’oferta	de	més	
	 de	7.000	places	en	oposicions	els	darrers	�	anys,	que	permetran	reduir	el	percentatge	d’interins	

en	plantilla	fins	al	8%	l’any	2008.
–	 Millors	condicions	laborals	i	retributives	del	personal	docent	públic,	amb	la	reducció	a	2�	hores
	 de	la	jornada	en	primària,	la	possibilitat	d’acollida	a	reduccions	parcials	de	jornada	a	partir	dels	

55	anys	i	el	reconeixement	de	complements	retributius	per	responsabilitats	i	altres	funcions
	 del	professorat.
–	 Millors	retribucions	del	professorat	de	les	escoles	concertades	per	acostar-les	a	les	del	professo-

rat	públic	amb	el	cobrament	del	complement	per	estadis.

millores d’atenció a les famílies:
–	 Abaratiment	i	gratuïtat	dels	llibres	de	text	i	del	material	escolar	a	través	de	la	reutilització	amb
	 la	col·laboració	de	les	AMPA.	Aquesta	mesura	ha	beneficiat	200.000	alumnes	de	857	centres	

educatius	i	es	generalitzarà	en	tots	els	centres	a	partir	del	curs	2007–2008,	amb	una	inversió
	 de	�0,6	M	d’€	fins	al	200�.
–	 Escoles	obertes	des	de	l’1	de	setembre	fins	al	�0	de	juny	amb	activitats	extraescolars,	amb	una	

previsió	de	�2,7�	M	d’€.
–	 Més	ajudes	per	a	l’acolliment	matinal	de	l’alumnat,	amb	una	previsió	de	5,6	M	d’€.
–	 Increment	del	nombre	de	beques	per	a	menjador	escolar,	amb	una	previsió	pressupostària	de	100	

M	d’€	fins	al	200�,	de	manera	que	en	quatre	anys	s’hauran	incrementat	un	100%,	com	a	mesura	
a	favor	de	la	igualtat	d’oportunitats.

millores en l’oferta educativa:
–	 Posada	en	funcionament	de	2�	noves	escoles	oficials	d’idiomes	per	tot	el	país,	per	passar	de	les	

16	que	existien	a	les	��	actuals.
–	 Increment	de	110	nous	cicles	formatius	i	�	centres	integrals	de	formació	professional	nous,	per	

impulsar	la	formació	i	la	qualificació	professional.	
–	 Flexibilització	de	l’oferta	de	la	formació	professional	per	facilitar-ne	la	utilització	com	a	formació	

permanent	per	als	treballadors	en	actiu.
–	 Disseny	i	posada	en	funcionament	de	l’Institut	Obert	de	Catalunya,	com	a	centre	d’ensenyament
	 a	distància	de	secundària,	formació	professional	i	adults.
–	 Millores	en	la	formació	de	les	persones	adultes:	traspàs	de	les	seves	competències	al	Departa-	

ment	d’Educació,	augment	dels	recursos	i	integració	en	l’educació	permanent	al	costat	de	la	for-
mació	professional.

l’AssolimEnt dEl pActE nAcionAl pEr A l’EdUcAció.
Un objEctiU històric lidErAt pEr EsqUErrA
La	consolidació	d’un	sistema	educatiu	català	de	qualitat	i	per	a	tots	els	ciutadans	necessita,	com	a	con-	
dició	prèvia,	un	ampli	acord	social	sobre	l’educació,	els	seus	objectius	i	les	seves	finalitats.	Sense	
aquest	gran	acord	no	és	possible	avançar	vers	un	Servei	Educatiu	Públic	que	faci	de	l’escola	pública	
l’eix	que	vertebri	el	sistema	i	que	tingui	el	concurs	dels	centres	concertats,	en	un	marc	de	plena	igual-
tat	de	drets	i	deures.	Per	bé	que	l’assoliment	d’un	pacte	educatiu	era	vist	com	a	necessari	per	totes
les	forces	polítiques,	aquest	pacte	no	ha	estat	possible	fins	a	la	constitució	d’un	govern	catalanista
i	d’esquerres.

La	signatura	del	Pacte	Nacional	per	a	l’Educació,	amb	un	compromís	pressupostari	del	Govern	de	1.1�7	
M	d’€	per	finançar-lo,	ha	constituït	un	dels	esdeveniments	més	rellevants	de	la	història	de	l’educació	
a	Catalunya.	El	pacte	obre	l’esperança	per	redreçar	l’educació	i	dotar-nos	d’un	sistema	educatiu	més	
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estable,	més	equitatiu,	de	més	qualitat	i	més	adequat	a	les	necessitats	educatives	de	Catalunya.
Malgrat	les	pressions	polítiques	per	fer	fracassar	aquest	gran	acord,	han	guanyat	la	responsabilitat
i	el	compromís	amb	l’educació	de	les	organitzacions	representatives	del	professorat,	de	les	famílies,	
dels	estudiants,	de	les	patronals	dels	centres	privats	i	dels	ajuntaments,	de	manera	que	s’ha	sabut	
aprofitar	l’oportunitat	de	redreçar	i	millorar	entre	tots	plegats	l’educació,	en	una	clara	opció	a	favor
del	futur	de	l’educació	dels	ciutadans	i	les	ciutadanes	de	Catalunya.	I	tot	això	ha	estat	conduït	per
un	Departament	gestionat	per	Esquerra,	que	ha	sabut	combinar	la	fermesa	amb	el	pragmatisme	i	que	
ha	demostrat	capacitat	negociadora	a	partir	d’objectius	clars	i	favorables	a	la	majoria	social	del	país.

El	Pacte	Nacional	per	a	l’Educació	representa,	en	primer	lloc,	un	compromís	de	la	comunitat	educativa,	
del	Govern	i	de	la	societat	per	millorar	la	qualitat	de	l’educació,	un	compromís	històric	per	donar	més	
estabilitat	al	sistema	educatiu.	En	segon	lloc,	és	un	punt	final	a	la	confrontació	entre	dos	models	edu-
catius	antagònics	i	un	punt	de	partida	per	construir	entre	tots	un	Servei	Educatiu	català	de	qualitat:	es	
reconeix	la	importància	de	disposar	d’una	xarxa	de	centres	de	titularitat	pública	de	qualitat,	ben	dotats	
i	amb	equips	professionals	compromesos	i	capacitats,	com	a	eix	vertebrador	del	sistema,	i	alhora	una	
xarxa	de	centres	concertats	de	qualitat,	respectant	la	singularitat	de	cadascun,	en	igualtat	de	drets
i	deures,	i	tots	igualment	compromesos	a	fer	front	als	reptes	socials	i	educatius	del	país.	En	definitiva,	
Catalunya	ha	de	tenir	un	sistema	educatiu	plural,	que	incentivi	la	innovació	i	els	projectes	educatius
de	cada	centre,	que	fomenti	la	llibertat	de	les	famílies	sense	cap	discriminació	per	raons	econòmiques,	
culturals,	religioses,	de	sexe,	de	procedència	o	qualsevol	altra,	en	el	marc	del	Servei	Públic	Educatiu
de	Catalunya.

El pApEr dEtErminAnt d’EsqUErrA
En l’AprovAció dE lA loE i lA dErogAció dE lA locE
Tot	i	la	intenció	inicial	del	Ministeri	d’Educació	(MECD)	de	no	derogar	la	LOCE	i	només	reformar-la	en	
alguns	dels	aspectes	més	controvertits,	la	pressió	exercida	per	Esquerra	va	determinar	la	decisió	del	
PSOE	per	elaborar	una	nova	llei	educativa.	En	la	negociació	d’aquesta	nova	llei,	Esquerra	ha	estat	de-
terminant	per	tal	de	preservar	els	continguts	progressistes	més	significatius	i	per	fer	possible	una	nova	
delimitació	competencial	que,	en	alguns	aspectes,	ha	suposat	un	veritable	punt	d’inflexió	en	l’assump-
ció	de	competències	de	la	Generalitat.	

Els	propòsits	d’Esquerra	en	l’elaboració	de	la	LOE	van	ser	molt	clars	des	de	bon	començament.	Es	
tractava	d’aconseguir	una	nou	llei	educativa	que	fos	respectuosa	amb	la	realitat	plurinacional	de	l’Estat,	
que	reglamentés	poc	i	remetés	el	desenvolupament	de	la	llei	a	les	comunitats	autònomes,	que	tingués	
un	concepció	progressista	de	l’educació	a	favor	de	la	igualtat	d’oportunitats,	que	assolís	el	màxim	nivell	
de	consens	possible	perquè	fos	una	llei	estable,	que	incorporés	el	finançament	adequat	i	que	resolgués	
la	qüestió	de	l’ensenyament	de	la	religió	a	les	escoles.		

Gràcies	a	Esquerra,	en	la	LOE	s’han	redefinit	els	concerts	educatius	reforçant	el	principi	d’igualtat	en	
l’admissió	d’alumnat	als	centres	públics	i	privats	concertats,	i	s’han	millorat	les	competències	educati-
ves	de	la	Generalitat	en	els	processos	d’admissió	d’alumnat.
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eL despLegament deL paCte naCionaL per a L’eduCaCió
i La LLei d’eduCaCió de CataLunya

Ens	comprometem	a	garantir	una	correcta	aplicació	dels	acords	establerts	en	el	Pacte	Nacional	per
a	l’Educació	i	a	establir	un	marc	jurídic	que	consolidi	el	nostre	model	educatiu,	que	en	millori	la	qualitat	
i	que	doni	estabilitat	i	confiança	al	sistema.

propostes
–	 Desplegarem	els	acords	signats	en	el	Pacte	Nacional	per	a	l’Educació,	que	inclou	en	tot	cas:
	 ·	 Més	implicació	i	col·laboració	de	les	famílies	i	els	centres	educatius.
	 ·	 Garantir	la	gratuïtat	efectiva	de	l’educació	bàsica	a	les	famílies	en	els	processos	d’admissió		

	 d’alumnat	a	través	del	Servei	Públic	Educatiu.
	 ·	 Establir	mecanismes	estables	de	cogestió,	coresponsabilitat	i	cooperació	amb	els	municipis		

	 en	l’educació.
	 ·	 Assolir	un	reconeixement	social	del	professorat	més	alt,	millorant	la	formació	inicial	i	perma-	

	 nent,	incentivant	la	innovació	i	comptant	amb	el	compromís	i	amb	la	màxima	dedicació		
	 dels	professionals	de	l’educació.

	 ·	 Millorar	la	gestió	dels	centres	educatius,	dotant-los	de	més	autonomia	i	recursos	partint
	 	 de	projectes	reconeguts	i	periòdicament	avaluats.

–	 Elaborarem	la	Llei	d’educació	de	Catalunya,	que	haurà	de:	
	 ·	 Incorporar	els	acords	principals	del	Pacte	Nacional	per	a	l’Educació.
	 ·	 Garantir	els	drets	educatius	establerts	en	el	nou	Estatut.
	 ·	 Actualitzar	el	nou	marc	competencial	de	la	Generalitat.
	 ·	 Apostar	decididament	per	una	escola	catalana,	innovadora	i	de	qualitat.

eL servei pÚbLiC eduCatiu a CataLunya

Una	de	les	prioritats	d’Esquerra	en	matèria	educativa	és	fer	efectiu,	en	un	termini	de	sis	anys,	el	des-	
plegament	del	Servei	Públic	Educatiu	com	a	marc	per	garantir	el	dret	a	l’educació,	la	igualtat	d’oportu-
nitats	i	la	llibertat	d’ensenyament,	i	que	estarà	integrat	pels	centres	públics	i	els	centres	privats	concer-
tats	per	tal	de:

–	 Impulsar	la	millora	general	dels	centres	públics	com	a	eix	vertebrador	del	sistema	educatiu.
–	 Garantir	una	escolarització	equilibrada	de	tot	l’alumnat	en	els	centres	educatius	finançats	amb	

fons	públics	en	igualtat	d’oportunitats.
–	 Assegurar	la	gratuïtat	dels	ensenyaments	bàsics	dels	centres	concertats.

propostes
–	 Impulsarem	la	millora	general	dels	centres	públics	com	a	eix	vertebrador	del	sistema	educatiu	

per	millorar	una	oferta	de	qualitat	que	sigui	atractiva	per	a	totes	les	famílies,	a	l’hora	de	triar
	 centre	educatiu	per	a	llurs	fills	i	filles.
–	 Igualarem	els	horaris,	les	jornades	i	els	calendaris	dels	centres	finançats	amb	fons	públics.
–	 Assegurarem	una	bona	aplicació	de	la	sisena	hora	en	l’educació	primària	pública.
–		 Garantirem	la	gratuïtat	de	tots	els	centres	privats	concertats	que	presten	el	Servei	Públic	Educatiu	

en	un	màxim	de	sis	cursos.
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–	 Fixarem	uns	requisits	clars	per	a	la	concertació	educativa,	en	el	marc	de	les	competències	edu-
catives	de	la	Generalitat,	i	la	regularem	mitjançant	la	Llei	d’educació	de	Catalunya	i	mitjançant

	 un	nou	decret	sobre	concerts	educatius.
–	 Garantirem	l’oferta	de	places	de	titularitat	pública	en	nuclis	de	població	de	nova	creació.	
–	 Assegurarem	la	suficiència	dels	mòduls	econòmics	dels	concerts	educatius	per	garantir	la	gratuï-

tat	dels	ensenyaments	bàsics	dels	centres	concertats	i	la	igualtat	d’oportunitats.
–	 Garantirem	la	gratuïtat	a	les	famílies	i	una	escolarització	equilibrada	de	tot	l’alumnat	mitjançant	

contractes	programa	amb	els	centres	concertats.
–	 Garantirem	la	coresponsabilitat	de	tots	els	centres	finançats	amb	fons	públics	en	l’escolarització	

d’alumnat	amb	necessitats	educatives	específiques.	
–	 Implementarem	mesures	urgents	i	transitòries	per	reequilibrar	l’escolarització	de	l’alumnat	en	situ-

ació	socioeconòmica	desfavorida.
–	 Equipararem	els	recursos,	els	serveis	educatius,	la	planificació,	el	control	i	l’avaluació	entre	els	cen-	

tres	que	formin	part	del	Servei	Públic	Educatiu.
–	 Fomentarem	la	participació	de	la	comunitat	educativa	dels	centres	privats	concertats.
–	 Facilitarem	la	integració	a	la	xarxa	de	centres	de	titularitat	pública	d’aquells	centres	privats	con-

certats	que	lliurement	ho	sol·licitin,	en	les	condicions	que	s’estableixin.
–	 Igualarem	progressivament	les	condicions	laborals	del	professorat	amb	pagament	delegat	amb
	 les	condicions	del	dels	centres	públics.
–	 Establirem	una	avaluació	de	la	totalitat	de	l’oferta	escolar	com	a	base	de	la	planificació.
–	 Incorporarem	un	representant	municipal	als	consells	escolars	dels	centres	concertats.	
–	 Impulsarem	la	creació	de	taules	de	planificació	locals	en	coresponsabilitat	amb	els	ajuntaments.
–	 Regularem	i	potenciarem	les	oficines	municipals	d’escolarització.	
–	 Regularem	i	garantirem	el	bon	funcionament	de	les	comissions	d’escolarització	en	totes	les	zones	

educatives.

per una oferta eduCativa de quaLitat

lA innovAció EdUcAtivA i lA qUAlitAt dEl sistEmA
Assolir,	mitjançant	la	innovació	i	la	recerca	educatives,	una	educació	de	més	qualitat.

propostes
–	 Estendrem	l’oferta	de	programes	d’innovació	que	s’han	posat	a	disposició	del	centres	educatius
	 i	en	crearem	de	nous.
–	 Crearem	grups	de	recerca	i	innovació	en	què	participin	professorat	del	Departament	d’Educació
	 i	del	d’Universitats.
–	 Incorporarem	la	innovació	educativa	als	currículums.
–	 Consolidarem	la	reordenació	dels	serveis	educatius.
–	 Millorarem	la	funció	inspectora	amb	nous	instruments	per	a	l’avaluació	i	amb	un	increment	dels	

professionals.

l’impUls dEl cAtAlà i l’AprEnEntAtgE dE lEs llEngüEs
Cal	garantir	el	coneixement	del	català	a	tot	l’alumnat	nascut	a	Catalunya	o	de	procedència	estrangera	
com	a	garantia	de	no	discriminació	i	eina	fonamental	de	comunicació,	d’integració	i	de	sentiment	de	
pertinença	al	país.
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Ens	comprometem	a	assolir	que	tot	l’alumnat,	al	final	de	l’escolaritat	obligatòria,	assoleixi	competències	
comunicatives	en	anglès	i	s’hagi	iniciat	almenys	en	una	segona	llengua	estrangera.

propostes
–	 Potenciarem	la	immersió	en	català	d’una	manera	extensiva	i	sistemàtica	amb	l’actualització	de	les	

metodologies	d’immersió	a	l’educació	primària.
–	 Reforçarem	el	català	com	a	instrument	d’integració	de	tot	l’alumnat	i	de	cohesió	social.
–	 Aprovarem	i	aplicarem	el	Decret	d’ús	de	les	llengües	en	l’àmbit	de	l’ensenyament	no	universitari
	 i	desplegarem	les	ordres	corresponents.
–	 Impulsarem	canvis	metodològics	que	ajudin	al	desenvolupament	d’habilitats	lingüístiques	per	mi-

llorar	la	comunicació.	
–	 Potenciarem	la	realització	de	recursos	didàctics	basats	en	les	TIC	que	facilitin	l’ensenyament
	 i	l’aprenentatge	de	la	llengua	catalana.
–	 Iniciarem	un	Pla	nacional	de	foment	de	la	lectura.
–	 Consolidarem	els	acords	de	col·laboració	amb	la	resta	d’administracions	de	les	terres	de	parla	

catalana	en	matèria	d’ensenyament	del	català.	
–	 Generalitzarem	el	programa	experimental	d’ensenyament	de	l’anglès,	iniciat	en	�00	centres,
	 a	la	totalitat	de	les	escoles	i	instituts.
–	 Millorarem	la	formació	inicial	i	permanent	del	professorat	en	llengües	estrangeres.
–	 Impulsarem	l’aprenentatge	d’una	segona	llengua	estrangera	als	IES.
–	 Potenciarem	el	treball	oral	amb	grups	reduïts.
–	 Incrementarem	els	ajuts	per	fer	estades	a	l’estranger.
–	 Augmentarem	el	nombre	d’auxiliars	de	conversa.

lA coEdUcAció
L’escola	ha	d’esdevenir	un	espai	per	educar	per	a	la	igualtat	d’oportunitats	per	raó	de	gènere,	el	respec-	
te	mutu	i	la	llibertat	sexual,	de	manera	que	fomenti	la	convivència	i	que	combini	les	llibertats	i	els	drets	
individuals	de	les	persones	amb	els	valors	socials	de	la	solidaritat,	la	cooperació	i	l’educació	entre	
iguals,	per	tal	de	prevenir	la	violència	de	gènere.

Cal	treballar	per	evitar	el	llenguatge	sexista	i	androcèntric	a	l’escola.

propostes 
–	 Impulsarem	el	programa	d’innovació	educativa	de	coeducació.
–	 Assegurarem	una	veritable	coeducació	introduint	al	nou	currículum	de	cada	àrea,	de	manera	

transversal,	els	valors	coeducatius.
–	 Impulsarem	el	llenguatge	no	sexista	ni	androcèntric	aplicat	a	l’àmbit	educatiu.
–	 Inclourem	la	coeducació	en	els	plans	de	formació	inicial	i	permanent	del	professorat.
–	 Incentivarem	la	creació	de	nous	materials	coeducatius,	i	recollirem	i	divulgarem	els	materials	cre-

ats	o	publicats	i	les	experiències	ja	existents.
–	 Crearem	la	coordinació	per	a	la	igualtat,	reconeguda	als	reglaments	de	centre.	

EdUcAció EspEciAl: vErs UnA EscolA inclUsivA
Ens	comprometem	a	garantir,	al	màxim	possible,	que	qualsevol	persona	en	edat	escolar	sigui	escola-
ritzada	en	centres	ordinaris	independentment	de	la	diversitat	de	necessitats	i	ritmes	d’aprenentatge,	
de	les	necessitats	educatives	per	discapacitat	o	factors	socials.
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propostes
–	 Crearem	més	unitats	de	suport	a	l’educació	especial	(USEE).
–	 Continuarem	avançant	en	l’escolarització	compartida	entre	centres	d’educació	ordinaris	i	centres	

d’educació	especial.
–	 A	mesura	que	les	USEE	vagin	creixent,	anirem	reconvertint	una	part	del	professorat	dels	centres	

d’educació	especial	en	professorat	de	suport	a	l’educació	especial	i	dotarem	de	més	professio-
nals	el	Servei	Educatiu.	

–	 Farem	un	Pla	interdepartamental	(departaments	d’Educació,	Benestar	Social,	Salut	i	Treball,	mu-
nicipis	i	empreses)	de	transició	a	la	vida	adulta	per	a	les	persones	amb	discapacitats	per	ajudar	
que	tota	la	societat	sigui	inclusiva.

–	 Impulsarem	el	disseny	de	nous	materials	didàctics	que	siguin	accessibles	a	l’alumnat	amb	disca-
pacitats.

–	 Impulsarem	l’ús	del	sistema	Braille	en	les	retolacions	de	les	aules	o	altres	dependències	de	les	
escoles.

–	 Elaborarem	un	decret	d’educació	especial	que	reguli	l’educació	especial	i	permeti	seguir	avançant	
vers	l’escola	inclusiva.

l’EscolAritzAció dE l’AlUmnAt noUvingUt:
plA pEr lA llEngUA, lA intErcUltUrAlitAt i lA cohEsió sociAl (lic)
Hem	de	garantir	a	l’alumnat	nouvingut	l’acollida	als	centres	educatius,	per	tal	de:	

–	 Aconseguir	l’èxit	educatiu	de	tot	l’alumnat	i	promoure	la	cohesió	social	a	través	de	l’educació	in-
tercultural	i	l’ús	de	la	llengua	catalana	en	un	marc	plurilingüe.

–	 Promoure	xarxes	educatives	i	enfortir	la	participació	en	activitats	de	lleure	per	reduir	desigualtats	
entre	col·lectius.

–	 Enfortir	els	vincles	entre	les	famílies,	l’escola	i	l’entorn.
–	 Millorar	la	presència	i	l’ús	social	de	la	llengua	catalana.

propostes
–	 Continuarem	dotant	de	mitjans	les	aules	d’acollida.	
–	 Seguirem	estenent	les	aules	d’acollida	a	tots	el	centres	que	en	necessitin.	
–	 Posarem	les	mesures	i	els	recursos	perquè	els	centres	esdevinguin	centres	acollidors.	
–	 Millorarem	i	continuarem	estenent	els	plans	educatius	d’entorn	a	tots	els	municipis.
–	 Continuarem	fent	el	seguiment	i	l’avaluació	tant	de	les	aules	d’acollida	com	del	plans	d’entorn
	 per	corregir	mals	usos	i	buscar-ne	la	millora.

lA lAïcitAt i l’EnsEnyAmEnt dE contingUts dE cUltUrA rEligiosA
En	el	marc	d’una	escola	laica,	cal	situar	l’ensenyament	de	la	religió	en	l’àmbit	familiar	o	de	la	comunitat	
religiosa.	Tanmateix,	cal	garantir	a	tot	l’alumnat	continguts	de	cultura	religiosa	per	fer	conèixer	la	influ-
ència	de	les	religions	en	la	configuració	de	les	diferents	cultures	i	les	aportacions	creatives	en	el	camp	
de	les	arts	en	general.	

propostes
–	 Oferirem	continguts	de	cultura	religiosa	en	les	etapes	d’educació	obligatòria	a	tot	l’alumnat.	
–	 Proposarem	la	modificació	de	la	normativa	actual	que	respongui	a	les	necessitats	de	formació	

integral	de	les	persones,	sense	concessions	a	les	jerarquies	de	cap	religió	particular.
–	 Garantirem,	en	el	marc	del	Servei	Públic	Educatiu,	que	l’alumnat	no	sigui	separat	a	l’escola
	 en	funció	de	la	religió	que	professi.
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l’ús dE lEs tic, Un cAnvi mEtodològic
És	un	dels	reptes	principals	de	l’educació	reduir	al	màxim	la	fractura	digital	i	aconseguir	que	l’alumnat	
adquireixi	les	competències	bàsiques	en	l’ús	de	les	TIC	que	li	permetin	integrar-se	amb	plenitud	a	la	
societat	de	la	informació.	Per	això,	cal	capgirar	el	model	existent	centrat	en	l’aula	d’informàtica	per
un	nou	model	que	prioritzi	l’ús	de	les	TIC	a	l’aula.

propostes 
–	 Continuarem	el	desplegament	i	l’aplicació	dels	Kit	internet	a	l’aula	(KIA),	acompanyat	de	formació	

al	professorat,	i	augmentarem	de	manera	progressiva	el	nombre	d’ordinadors	a	disposició	
	 de	l’alumnat.
–	 Incrementarem	l’oferta	de	cursos	dirigits	a	la	utilització	de	les	TIC	a	l’aula.	Proporcionarem	al
	 professorat	models	didàctics	de	bones	pràctiques	per	implementar	la	formació	en	l’ús	didàctic
	 de	les	TIC.
–	 Planificarem	i	programarem	les	inversions	en	equipament	i	formació	sobre	les	TIC.
–	 Fomentarem	la	formació	del	professorat	en	TIC	en	aspectes	generals	i	vinculada	al	currículum
	 per	tal	d’aconseguir	que	els	docents	adquireixin	una	bona	competència	com	a	professionals	sobre	

el	currículum	de	cada	especialitat	o	nivell	educatiu.
–	 Promourem	l’ús	de	les	noves	tecnologies	des	dels	centres	educatius	per	evitar	la	fractura	digital	

entre	els	alumnes	que	tenen	accés	a	les	TIC	en	l’esfera	privada	i	els	que	no	en	tenen.
–	 Aconseguirem,	en	�	anys,	la	implantació	majoritària	del	programari	lliure	en	els	centres	docents.
–	 Impulsarem	la	distribució	del	Linkat	perquè	esdevingui	el	programari	de	referència	del	món	edu-

catiu	i	el	nucli	de	desenvolupaments	posteriors	que	permeti	l’accés	de	tota	la	comunitat	educativa	
a	les	TIC	en	igualtat	de	condicions,	lliurement,	de	forma	solidària	i	cooperativa,	i	en	català.	

–	 Incrementarem	les	dotacions	dels	servidors	a	les	instal·lacions	de	la	xarxa	telemàtica	educativa
	 de	Catalunya	per	intensificar	els	serveis	d’aplicacions	en	altres	llenguatges.	
–	 Desenvoluparem	el	portal	WEB:	Aquest	portal	de	materials	audiovisuals	educatius	ha	de	ser	el	

suport	per	als	vídeos	en	format	no	propietari	i	ha	de	permetre	convertir	l’XTEC	i	l’Edu�65	en	por-
tals	proveïdors	de	serveis.

–	 Impulsarem	la	creació	de	llocs	web	amb	recursos	didàctics	adreçats	a	alumnes	amb	discapacitats.	
–	 Invertirem	esforços	a	convertir	els	continguts	de	llibres	de	text	a	suport	TIC.
–	 Donarem	suport	a	la	tasca	dels	coordinadors	informàtics	mitjançant	la	reducció	horària	i	la	for-

mació.

per La miLLora de Les etapes eduCatives

EdUcAció infAntil: primEr ciclE (dE 0 A 3 Anys)
Ens	comprometem	a	considerar	l’educació	infantil	com	una	etapa	fonamental	en	el	desenvolupament	
integral	de	l’infant.	

Disposar	d’una	oferta	suficient	de	places	de	llars	d’infants	per	acostar-nos	a	cobrir	la	demanda	social	
que	hi	en	el	territori.

Reforçar	el	caràcter	educatiu	i	la	qualitat	de	l’oferta	en	aquesta	etapa.

Conciliar	la	vida	familiar	amb	la	laboral.
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propostes
–	 Incrementarem	el	nombre	de	places	0–�	en	col·laboració	amb	els	ajuntaments	per	tal	de	donar	

resposta	a	la	forta	demanda	social.	
–	 Acabarem	la	creació	de	les	�0.000	places	de	llar	d’infants	per	al	període	200�–2008	i	incremen-

tarem	l’oferta	amb	20.000	places	més.
–	 Avançarem	en	la	municipalització	del	0–�.
–	 Garantirem	una	oferta	de	qualitat	a	través	de	l’aplicació	del	Decret	que	regula	el	0–�.	

EdUcAció infAntil: sEgon ciclE (pArvUlAri dE 3 A 6 Anys)
Cal	millorar	l’adquisició	d’hàbits,	el	domini	suficient	de	la	lectura	i	escriptura,	i	continuar	la	iniciació
del	coneixement	d’una	llengua	estrangera.

Hem	de	garantir	la	detecció	precoç	de	handicaps	i	el	treball	preventiu	al	parvulari.

propostes
–	 Plantejarem	l’obligatorietat	del	segon	cicle	d’educació	infantil	per	poder	incidir	en	aquella	població	

de	més	risc	d’exclusió	social.	
–	 Estendrem	la	sisena	hora	al	parvulari	dels	centres	públics.	
–	 Establirem	mecanismes	d’acció	preventiva	en	la	detecció	i	correcció	dels	trastorns	de	la	parla
	 i	la	comunicació,	per	poder	afrontar	amb	èxit	els	processos	d’ensenyament	i	aprenentatge	de
	 la	lectura	i	de	l’escriptura.
–	 Continuarem	iniciant	l’ensenyament	de	l’anglès	en	aquesta	etapa.	
–	 Incrementarem	els	auxiliars	d’educació	infantil.	
–	 Garantirem	a	tots	els	centres	l’assistència	adequada	de	psicopedagogs.	

EdUcAció primàriA
Assegurar	que	l’alumnat	de	primària	assoleixi	els	objectius	bàsics	de	l’etapa	com	la	millor	garantia
per	afrontar	amb	èxit	la	secundària	obligatòria.	

propostes
–	 Garantirem	l’assoliment	de	les	competències	bàsiques	de	l’etapa.
–	 Reforçarem	l’acció	tutorial	i	possibilitarem	mesures	de	reforç	per	a	aquells	alumnes	que	no	han	

assolit	els	objectius	bàsics	del	parvulari	i	de	cadascun	dels	cicles	de	primària.	
–	 Treballarem	els	hàbits	bàsics	d’ordre,	de	socialització,	d’autonomia	personal,	de	treball	en	equip
	 i	de	treball	individual,	d’estudi	i	de	saber	buscar	informació.	
–	 Impulsarem	el	paper	dels	mestres	especialistes	d’educació	especial	en	la	fase	de	diagnòstic	pre-

coç	amb	l’ajuda	del	psicopedagog,	així	com	en	l’estratègia	a	seguir	i	l’ajuda	que	cal	proporcionar	
a	l’alumnat	que	no	se’n	surt	per	superar	les	dificultats	educatives	i	d’aprenentatge.

–	 Disposarem	d’un	pla	d’acollida	per	a	l’alumnat	immigrant	i	n’assegurarem	les	competències
	 en	llengua.	
–	 Impulsarem	l’extensió	de	l’aplicació	de	la	sisena	hora	a	tots	els	centres	públics	de	Catalunya.	
–	 Potenciarem	l’expressió	artística.	
–	 Assegurarem	el	traspàs	adequat	de	l’alumnat	de	primària	que	s’incorpora	a	secundària.	
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EdUcAció sEcUndàriA obligAtòriA
Garantir	al	final	de	l’educació	secundària,	al	màxim	possible,	que	els	i	les	joves	que	acaben	l’ESO	hagin	
adquirit	les	competències	bàsiques,	el	coneixement	de	la	llengua	i	del	país,	capacitat	de	tolerància
i	esperit	democràtic.

Reduir	el	fracàs	escolar	i	assolir	que	almenys	un	85%	de	l’alumnat	es	graduï	en	educació	secundària.	

propostes
–	 Reduirem	la	ràtio	dels	grups	d’ESO	a	25	alumnes	per	grup.	
–	 Disminuirem	el	nombre	de	professors	que	intervenen	en	un	mateix	grup	a	primer	i	segon	d’ESO	

fins	a	un	màxim	de	sis.	
–	 Potenciarem	la	coordinació	dels	equips	docents	i	reforçarem	l’acció	tutorial	implicant	les	famílies.
–	 Millorarem	l’acció	docent	a	partir	de	l’avaluació	de	l’alumnat.	
–	 Possibilitarem	mesures	organitzatives	per	adequar	els	processos	educatius	a	les	diferents	neces-

sitats	de	l’alumnat	i	perquè	els	centres	puguin	organitzar-se	i	prendre	les	mesures	adients	per	tal	
d’atendre	adequadament	la	diversitat.

–	 Implementarem	mesures	de	reforç	i	aplicarem	adaptacions	curriculars	per	a	l’alumnat	amb	més	
dèficits	d’aprenentatge.	

–	 Estendrem	a	tots	els	centres	la	creació	d’aules	obertes	i	les	dotarem	adequadament	per	respon-
dre	a	les	necessitats	de	l’alumnat	amb	dèficits	d’aprenentatge	o	rebuig	escolar.

–	 Constituirem	comissions	mixtes	d’atenció	social	entre	els	professionals	del	centre,	els	dels	serveis	
educatius	i	els	professionals	dels	serveis	socials	del	municipi.

–	 Incrementarem	els	tècnics	superiors	d’integració	social.	
–	 Desenvoluparem	els	programes	de	qualificació	professional	inicial	(PQPI).	
–	 Desenvoluparem	el	programa	de	salut	i	escola.	
–	 Crearem	el	departament	d’orientació	en	tots	els	instituts.	

bAtxillErAt
Volem	garantir	una	oferta	de	batxillerats	menys	compartimentada	que	l’actual	i	afavorir	diverses	vies	
d’accés	a	la	universitat.

Garantir	en	el	territori	una	oferta	suficient	de	batxillerat	nocturn.

propostes
–	 Desenvoluparem	les	tres	modalitats	de	batxillerat	de	manera	que	permetin	ajustar	a	l’alumnat	

l’itinerari	més	idoni	per	als	estudis	posteriors.	
–	 Potenciarem	els	estudis	a	distància	de	batxillerat.
–	 Potenciarem	els	treballs	de	recerca	i	dotarem	els	centres	dels	recursos	necessaris	per	millorar	

qualitativament	aquesta	funció	educadora.	
–	 Potenciarem	la	tutoria	de	batxillerat	amb	un	reconeixement	més	alt	d’aquesta	tasca,	incentivant-la	

laboralment,	oferint	una	formació	del	professorat	adequada	i	vinculant-la	a	la	promoció	professio-
nal	de	la	docència.

–	 Millorarem	les	relacions	entre	els	centres	de	secundària	i	la	universitat.
–	 Facilitarem	l’adquisició	de	la	competència	lingüística	en	català	a	l’alumnat	que	s’incorpora	de	nou	

al	sistema	educatiu.
–	 Rebaixarem	la	ràtio	per	grup	de	batxillerat	fins	a	un	màxim	de	�0	alumnes	per	grup.	
–	 Establirem	suports	lingüístics	específics	per	a	la	integració	de	l’alumnat	nouvingut	en	aquesta	

etapa.
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–	 Establirem	convenis	de	col·laboració	amb	altres	centres	d’arreu	dels	territoris	de	parla	catalana
	 i	de	l’estranger	per	intercanviar	experiències	pedagògiques	i	docents.
–	 Ateses	les	mesures	establertes	per	facilitar	l’aprenentatge	de	la	llengua	catalana	a	l’alumnat	d’in-

corporació	tardana,	eliminarem	les	exempcions	d’avaluació	dels	coneixements	de	llengua	catalana	
al	Batxillerat	i	a	les	PAAU,	i	les	substituirem	per	avaluacions	ponderades,	d’acord	amb	el	progrés	
en	la	competència	lingüística	en	català	assolida	en	el	decurs	dels	anys	d’escolarització.	

formAció profEssionAl
Volem	incrementar	el	nombre	d’alumnes	que	cursen	estudis	de	formació	professional.

Garantir	una	oferta	de	formació	professional	a	tothom	i	respondre	a	les	necessitats	de	totes	les	perso-
nes	en	edat	laboral	que	ho	desitgin.

Incrementar	l’oferta	formativa	en	les	modalitats,	presencial	o	a	distància.

propostes
–	 Desenvoluparem	el	Pla	general	de	formació	professional	(FP).	
–	 Incrementarem	els	estudis	de	FP	a	distància.
–	 Reforçarem	la	col·laboració	amb	les	empreses.	
–	 Augmentarem	l’oferta	pública	d’especialitats	esportives	de	formació	professional.	
–	 Crearem	centres	públics	de	formació	professional	integrals	arreu	del	territori	i	en	els	diferents	

sectors	productius.
–	 Augmentarem	el	reconeixement	de	l’experiència	professional	amb	l’acreditació	de	competències	

i	l’augment	de	les	proves	d’obtenció	de	títol	de	tècnic	i	tècnic	superior.
–	 Establirem	itineraris	professionalitzadors,	tot	incrementant	l’oferta	de	preparació	de	proves	d’ac-

cés,	promovent	el	reconeixement	de	les	competències	professionals	i	incrementant	les	correspon-
dències	entre	els	títols	de	tècnic	superior	i	els	estudis	universitaris.

–	 Promourem	la	certificació	de	qualitat	per	als	cicles	formatius	de	formació	professional.	
–	 Potenciarem	els	programes	de	qualificació	professional	inicial	(PQPI):	en	relacionarem	l’oferta	

amb	els	cicles	formatius	que	s’ofereixen	als	centres	i	hi	associarem	cursos	de	competència	lin-
güística	bàsica	en	llengua	catalana	com	a	formació	complementària	per	a	aquests	alumnes.

–	 Establirem	suports	lingüístics	específics	per	a	la	integració	de	l’alumnat	nouvingut	en	aquesta	
etapa.

EdUcAció dE pErsonEs AdUltEs
Cal	garantir	el	dret	a	la	formació	bàsica	que	possibiliti	la	integració	social	i	la	preparació	transprofessio-
nal	a	aquelles	persones	que	ho	necessitin.

Augmentar	el	nivell	de	formació	d’aquells	sectors	socials	amb	més	mancances	per	tal	d’aconseguir	
més	cohesió	social	i	una	preparació	professional	més	elevada.

propostes
–	 Programarem	la	distribució	territorial	de	les	escoles	de	persones	adultes.	
–	 Prepararem	proves	d’accés	als	diferents	estudis	en	els	centres	de	persones	adultes.	
–	 Col·laborarem	amb	els	centres	de	secundària	i	oferirem	als	joves	que	no	hagin	obtingut	el	graduat	

en	ESO	cursos	de	preparació	de	les	proves	d’accés	a	grau	mitjà	o	a	altres	programes.
–	 Potenciarem	l’ensenyament	a	distància.	
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–	 Augmentarem	la	presència	de	l’ensenyament	de	llengües	estrangeres	a	les	escoles	d’educació
	 de	persones	adultes.

EnsEnyAmEnts Artístics
Volem	potenciar	els	ensenyaments	artístics	en	l’ensenyament	obligatori.
Facilitar	l’accés	de	la	població	als	ensenyaments	artístics	amb	la	finalitat	de	contribuir	a	l’educació	inte-
gral	de	les	persones	i	a	l’aprenentatge	al	llarg	de	la	vida.

Garantir	una	oferta	suficient	per	a	l’accés	a	aquests	ensenyaments	en	el	territori.

propostes
–	 Seguirem	impulsant	les	mesures	per	equilibrar	la	dedicació	curricular	dels	àmbits	dels	ensenya-

ments	artístics	amb	la	d’altres	àrees	del	currículum,	amb	l’objectiu	d’afavorir	l’aprenentatge	global.
–	 Integrarem	els	llenguatges	artístics	en	la	pràctica	educativa	amb	la	finalitat	de	desenvolupar
	 un	canvi	metodològic	que	pugui	ser	extensiu	a	altres	àrees	del	currículum.	
–	 Incorporarem	temes	d’ensenyaments	artístics	als	programes	d’innovació	educativa.
–	 Planificarem	els	centres	d’ensenyament	artístics	per	permetre	estendre’n	la	xarxa,	atenint	a	crite-

ris	de	proximitat	territorial,	de	densitat	de	població	i	d’equilibri	de	l’oferta	formativa.	
–	 Millorarem	el	finançament	de	les	escoles	municipals	de	música	i	dansa.	
–	 Impulsarem	mesures	que	permetin	la	simultaneïtat	dels	ensenyaments	generals	amb	els	artístics.	

Definirem	i	estendrem	el	model	de	centres	integrats.
–	 Implantarem	cicles	formatius	relacionats	amb	oficis	situats	en	els	àmbits	de	la	música,	la	dansa
	 i	l’art	dramàtic.
–	 Establirem	les	mesures	oportunes	per	situar	els	estudis	superiors	artístics	dins	l’Espai	Europeu	

d’Educació	Superior.	

EnsEnyAmEnt d’idiomEs
Ens	comprometem	a	promoure	l’aprenentatge	de	llengües	estrangeres	entre	el	màxim	nombre	de	per-
sones,	garantint	una	oferta	suficient	d’ensenyament	d’idiomes	de	qualitat	en	tot	el	territori.	

propostes
–	 Continuarem	creant	noves	escoles	oficials	d’idiomes.	
–	 Impulsarem	l’ensenyament	a	distància	d’idiomes.	

	
suport aLs Centres eduCatius

l’ActUAlitzAció i millorA dE lEs infrAEstrUctUrEs EdUcAtivEs públiqUEs
Ens	comprometem	a	continuar	el	ritme	de	construccions	escolars	per	respondre	amb	anticipació	a
les	necessitats	d’escolarització	i	eliminar	els	barracons	escolars.	

Elaborar	una	planificació	dinàmica	de	les	necessitats	educatives.

Actualitzar	els	programes	de	construcció	d’edificis	escolars.

Millorar,	adequar	i	actualitzar	les	infraestructures	educatives.
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propostes
–	 Elaborarem	una	planificació	dinàmica	de	les	necessitats	educatives	amb	l’horitzó	2015.	
–	 Acabarem	d’executar	el	Pla	quadriennal	de	construccions	escolars	per	al	període	200�–2008.	
–	 Dissenyarem	un	nou	Pla	de	construccions	escolars	per	al	període	200�–2012	que	elimini	total-

ment	els	barracons.	
–	 Elaborarem	una	auditoria	de	l’estat	de	conservació	dels	centres	públics.	
–	 Elaborarem	plans	territorials	d’obres	RAM	per	al	període	2007–2010	i	establirem	convenis
	 de	finançament	amb	els	ajuntaments.	
–	 Elaborarem	un	pla	específic	d’obres	per	a	la	integració	dels	locals	dels	serveis	educatius.	
–	 Actualitzarem	els	programes	de	construcció	d’edificis	escolars	incloent–hi	els	nous	programes	

corresponents	als	centres	�–16	o	a	les	seves	variants.	
–	 Promourem	la	construcció	d’equipaments	esportius	i	educatius	d’ús	compartit.

l’AUtonomiA dEls cEntrEs
Volem	potenciar	l’autonomia	dels	centres	com	a	estratègia	de	millora	educativa,	per	reduir	el	fracàs	
escolar,	millorar	el	rendiment	acadèmic	i	garantir	la	igualtat	d’oportunitats	i	millorar	la	cohesió	social.

propostes
–	 Continuarem	impulsant	la	incorporació	voluntària	i	progressiva	dels	centres	als	projectes	d’auto-

nomia.	
–	 Promourem	canvis	estructurals	en	l’administració	i	en	els	centres	educatius	per	afavorir	l’autono-

mia	dels	centres	públics.	
–	 Garantirem	uns	objectius	mínims	i	comuns	per	a	tots	els	centres	que	s’incorporin	al	projecte	d’au-

tonomia.	
–	 Dotarem	els	centres	de	recursos	vinculats	a	projectes,	amb	una	atenció	especial	als	centres	ubi-

cats	en	zones	socialment	i	econòmicament	desfavorides.	
–	 Garantirem	el	suport	del	Departament	d’Educació	als	projectes	d’autonomia.	
–	 Impulsarem	la	planificació	estratègica	com	a	instrument	per	fer	realitat	els	projectes	educatius.	
–	 Comprometrem	la	comunitat	educativa	perquè	participi	en	els	projectes	d’autonomia.	
–	 Promourem	projectes	que	afectin	diferents	centres	d’una	mateixa	zona.	

lA gEstió, l’orgAnitzAció i El fUncionAmEnt dEls cEntrEs docEnts públics
Cal	millorar	el	funcionament	i	enfortir	la	gestió	dels	centres	públics.

Promoure	una	organització	més	participativa	i	més	eficient	dels	centres.

Incrementar	i	afavorir	un	ús	més	eficient	dels	recursos	humans	i	materials	dels	centres.

Prestigiar	els	centres	públics	i	fer	més	atractiva	la	seva	oferta	educativa	per	a	tots	els	sectors	socials.

propostes
–	 Incrementarem	la	dotació	econòmica	per	al	funcionament	de	tots	els	centres	públics.
–	 Incentivarem	i	promourem	l’enfortiment	de	la	gestió,	una	organització	participativa	i	responsable,
	 i	un	funcionament	eficient	dels	centres	educatius.	
–	 Incentivarem	i	orientarem	les	tasques	de	coordinació	horitzontal	i	vertical	del	centre.
–	 Seleccionarem	els	equips	directius	per	projectes	de	direcció	que	apleguin	el	compromís	i	el	suport	

de	la	comunitat	educativa	del	centre.	
–	 Enfortirem	els	equips	directius	i	el	conjunt	de	càrrecs	amb	responsabilitat	educativa.
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–	 Reformularem	el	pla	de	formació	específica	dels	equips	directius	perquè	sigui	més	adequat.	
–	 Facilitarem	i	promourem	espais	i	temps	per	a	la	reflexió	i	l’anàlisi.	
–	 Establirem	mecanismes	d’avaluació	permanent	als	centres	educatius.	
–	 Promourem	la	participació	amb	accions	que	desenvolupin	la	col·laboració	efectiva	dels	pares,	ma-

res	i	de	l’alumnat	en	els	centres	educatius.
–	 Ordenarem	nous	sistemes	de	provisió	de	vacants	que	assegurin	que	les	persones	assignades
	 a	un	lloc	de	treball	tinguin	la	formació	i	l’especialització	adequades	a	la	tasca	encomanada.
–	 Disminuirem	la	variació	de	persones	substitutes	en	el	mateix	centre.	
–	 Garantirem	l’estabilitat	del	professorat	i	configurarem	equips	docents	estables.
–	 Instaurarem	mecanismes	de	coordinació	entre	centres	de	primària	i	de	secundària.
–	 Revisarem	el	Reglament	orgànic	de	centres.	

lA corEsponsAbilitzAció i lA cogEstió EdUcAtivA Amb Els mUnicipis
Cal	promoure	un	procés	de	progressiva	descentralització	del	Departament	d’Educació	vers	els	ajunta-
ments.	

Garantir	un	sistema	de	cooperació	i	coresponsabilitat	estable	entre	els	ajuntaments	i	el	Departament	
d’Educació.

Garantir	el	finançament	necessari	perquè	els	ajuntaments	puguin	exercir	les	competències	i	funcions	
que	se’ls	encarreguin.

propostes
–	 Crearem,	en	la	Llei	d’educació	de	Catalunya,	un	marc	jurídic	propi	per	a	la	cogestió	educativa.	
–	 Impulsarem	la	desconcentració	i	descentralització	de	la	gestió	del	Departament	d’Educació.	
–	 Completarem	el	desplegament	institucional	del	Consorci	d’Educació	de	Barcelona.	
–	 Descentralitzarem	el	Departament	d’Educació	per	adequar-ne	l’organització	a	la	divisió	territorial	

de	Catalunya	i	per	acostar	els	serveis	territorials	als	usuaris.	
–	 Definirem	les	zones	educatives	en	tant	que	divisions	territorials	per	a	la	planificació	educativa	i	per	

a	la	gestió	de	l’escolarització,	d’acord	amb	les	entitats	municipalistes.
–	 Crearem	noves	oficines	municipals	d’escolarització.	
–	 Crearem	noves	taules	de	planificació	municipals.	
–	 Completarem	el	procés	de	traspàs	de	competències	del	primer	cicle	d’educació	infantil	als	muni-

cipis.	
–	 Iniciarem	el	procés	de	traspàs	de	competències	d’altres	ensenyaments	no	obligatoris.	
–	 Impulsarem	la	participació	dels	ajuntaments	en	la	gestió	dels	ensenyaments	de	règim	general.	
–	 Promourem	mesures	per	a	la	coresponsabilitat	en	la	gestió	dels	serveis	escolars.
–	 Transferirem	a	les	administracions	locals	la	gestió	i	els	recursos	per	a	la	concessió	de	beques
	 i	ajuts	de	serveis	de	transport	i	de	menjadors	escolars.	
–	 Generalitzarem	els	plans	educatius	d’entorn	i	augmentarem	la	implicació	dels	ajuntaments	a	l’ho-

ra	de	desenvolupar-los.	
–	 Liderarem,	amb	els	ajuntaments,	programes	d’acolliment	per	a	l’alumnat	immigrant	i	les	seves	

famílies.	
–	 Garantirem	l’ús	dels	equipaments	i	les	instal·lacions	escolars	més	enllà	de	l’horari	lectiu.
–	 Desenvoluparem	un	model	de	gestió	cívica	dels	equipaments	i	les	instal·lacions	escolars	fora
	 de	l’horari	lectiu.	
–	 Garantirem	una	oferta	d’activitats	educatives	fora	de	l’horari	lectiu	suficient	i	de	qualitat.	
–	 Potenciarem	l’elaboració	de	projectes	educatius	d’àmbit	municipal.	
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–	 Dinamitzarem	la	participació	de	la	comunitat	educativa	en	l’àmbit	municipal.
–	 Articularem	la	connexió	entre	l’escola	i	el	món	del	treball	en	el	marc	municipal.	

reConeixement deL professorat

lA rEvAlorAció qUAlitAtivA dE lA tAscA docEnt dEl profEssorAt
Ens	comprometem	a	reformar	i	millorar	la	formació	inicial	i	permanent	del	professorat.	

Promoure	una	carrera	docent	estimulant	i	una	projecció	social	millor	de	la	tasca	dels	professionals
de	l’educació	i	dels	centres	educatius.

Continuar	millorant	les	plantilles	de	professorat.

Garantir	l’estabilitat	dels	equips	docents.

Estabilitzar	les	plantilles	fins	a	reduir	al	8%	la	taxa	de	personal	interí	el	2008.

propostes
–	 Millorarem	la	formació	inicial	del	professorat,	amb	continguts	que	facin	més	efectives	les	compe-

tències	en	domini	del	català,	en	interculturalitat,	en	TIC	i	en	llengua	anglesa.	
–	 Assegurarem	que	en	els	graus	de	mestre/a	d’educació	infantil	i	d’educació	primària	hi	hagi	un	mí-	

nim	de	60	crèdits	de	pràctiques	en	centres	docents	i	en	col·laboració	amb	el	Departament	d’Edu-
cació.	

–	 Posarem	en	funcionament	de	manera	immediata	(curs	2007–2008)	el	nou	postgrau	d’educació	
secundària,	amb	caràcter	interuniversitari	i	de	manera	planificada	entre	totes	les	universitats	ca-
talanes.	

–	 Establirem	criteris	de	selecció	per	als	estudis	de	mestre	i	per	al	postgrau	de	professor	de	secun-
dària	que	atreguin	els	millors	estudiants:	predisposició	cap	a	l’educació,	coneixements	d’anglès,	
habilitats	socials...

–	 Continuarem	millorant	la	formació	permanent	i	desplegarem	un	pla	de	xoc	per	a	la	formació
	 en	l’ús	didàctic	de	les	TIC.
–	 Dedicarem	un	�0%	dels	recursos	(humans	i	econòmics)	a	formació	per	a	l’escola	inclusiva:	edu-

cació	especial,	aules	d’acollida,	tutoria,	aules	obertes,	etc.	
–	 Continuarem	millorant	les	condicions	laborals	del	professorat,	promovent	la	incorporació	a	la	in-

vestigació	universitària,	reduint	hores	lectives	per	a	tasques	de	tutoria,	incrementant	les	hores
	 de	gestió,	coordinació	i	organització	del	centre,	promovent	l’assistència	a	congressos	i	millorant	

els	recursos	i	la	prevenció	per	a	la	salut	laboral.	
–	 Implementarem	plans	específics	d’avaluació	dels	professionals	de	l’educació	que	permetin	una	

millora	efectiva	de	la	funció	pública	docent	i	de	la	gestió	dels	centres.
–	 Incentivarem	la	jubilació	voluntària	del	professorat	a	partir	dels	60	anys.	
–	 Incrementarem	el	nombre	de	professors	que	puguin	acollir-se	als	anys	sabàtics.	
–	 Igualarem	les	condicions	laborals	i	retributives	del	professorat	de	centres	privats	concertats	amb	

les	dels	professors	de	la	xarxa	pública.	
–	 Promourem	una	carrera	docent	estimulant,	de	manera	que	es	valorin	adequadament	els	mèrits	

professionals	i	es	reconeguin,	fomentarem	l’assumpció	de	responsabilitats	i	la	participació	en
	 la	formació	del	professorat	novell,	entre	d’altres.	
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–	 Modificarem	l’accés	a	la	funció	docent	pública	conferint	més	pes	a	la	pràctica	docent	en	els	pro-
cessos	de	selecció.

–	 Donarem	suport	a	tot	el	professorat	interí	i	substitut	amb	una	formació	adequada	i	obligatòria,	
continuant	el	programa	ja	iniciat	el	curs	2005–2006.	Aquesta	formació	seria	equivalent	a	una	
part	de	les	oposicions	per	als	qui	volguessin	accedir	a	la	funció	pública.	

–	 Oferirem	una	formació	en	educació	emocional	per	a	tots	els	equips	de	professorat	als	centres.	
–	 Impulsarem	un	pla	de	formació	específic	per	promoure	l’aprenentatge	de	llengües	estrangeres	

(especialment	de	l’anglès)	entre	el	professorat	i	aconseguir	que	un	�0%	del	professorat	d’educa-
ció	infantil,	primària	i	secundària	tingui	coneixements	bàsics	d’anglès;	i	que	un	20%	pugui	impartir	
la	docència	de	la	seva	àrea	en	anglès	(a	banda	dels	especialistes).	Els	reservarem	places	en	esco-
les	oficials	d’idiomes	i	preveurem	les	estades	a	l’estranger	durant	tot	l’any.	

–	 Augmentarem	el	nombre	de	llicències	d’estudi	distingint	entre	les	que	són	per	a	la	recerca	educa-
tiva	de	les	que	són	per	elaborar	un	material	o	desplegar	un	projecte.	

–	 Desplegarem	un	programa	específic	de	formació	per	a	equips	directius	i	per	a	càrrecs	de	coman-
dament	dels	centres	educatius.	

–	 Potenciarem	la	formació	en	el	centre	educatiu	per	a	equips	docents,	departaments,	equips	direc-
tius...

–	 Continuarem	convocant	places	de	personal	docent	i	d’altres	perfils	per	reduir	la	taxa	de	personal	
interí	fins	al	8%	el	2008.

–	 Continuarem	aplicant	mesures	que	reforcin	la	continuïtat	dels	equips	docents	en	els	centres	edu-
catius	públics.

–	 Afavorirem	la	formació	del	professorat	en	aspectes	i	matèries	al	marge	de	les	àrees	específiques	
de	coneixement	que	imparteix.	Donarem	ajuts	per	a	l’elaboració	de	la	tesi	doctoral	o	per	a	cursos	
de	postgrau	o	mestratges.

–	 Facilitarem	la	mobilitat	entre	centres	i	institucions	per	intercanviar	experiències	educatives.
–	 Continuarem	impulsant	mesures	preventives	per	reduir	els	factors	de	risc	del	professorat.
–	 Promourem	la	incorporació	temporal	o	en	jornada	reduïda	a	la	docència	i	investigació	universitària.

suport a Les famÍLies

Volem	crear	noves	places	públiques	d’educació	infantil	de	0–�.

Ajudar	a	conciliar	els	horaris	laborals	de	les	famílies	amb	els	horaris	escolars.

Promoure	una	implicació	més	gran	de	les	famílies	en	l’educació	i	afavorir	que	participin	en	l’escola.

Millorar	els	ajuts	i	les	beques	a	les	famílies	amb	un	nivell	de	renda	més	baix.

Promoure	la	participació	de	l’alumnat	en	la	vida	dels	centres	educatius.

propostes
–	 Crearem	noves	places	públiques	d’educació	infantil	de	0–�	en	col·laboració	amb	els	ajuntaments.	
–	 Obrirem	els	centres	educatius	des	de	l’1	de	setembre	fins	al	�0	de	juny.
–	 Incrementarem	el	servei	d’acollida	matinal.	
–	 Doblarem	el	nombre	de	beques	per	menjador	escolar.	
–	 Generalitzarem	el	programa	de	llibres	de	text,	per	abaratir	fins	un	85%	la	despesa	familiar	i	garan-

tir	la	gratuïtat	a	les	famílies	amb	un	nivell	de	renda	més	baix.	
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–	 Promourem	un	compromís	més	fort	de	les	famílies	i	garantirem	una	informació	adequada	dels	cen-	
tres	educatius.	

–	 Garantirem	el	compromís	dels	centres	educatius	amb	les	famílies.	
–	 Reconeixerem	les	AMPA	com	a	associacions	d’utilitat	pública.	
–	 Incrementarem	el	suport	a	les	activitats	formatives	organitzades	per	les	federacions	d’AMPA.	
–	 Promourem	la	participació	de	l’alumnat	en	la	vida	dels	centres	com	a	factor	de	millora	qualitativa	

del	sistema	educatiu.	
–	 Promourem	el	desplegament	de	les	associacions	esportives	escolars.
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Catalunya, país de coneixement

La	universitat	és	una	institució	autònoma	que,	de	manera	crítica,	produeix	i	transmet	la	cultura	i	el	co-
neixement	per	mitjà	de	la	recerca	i	l’ensenyament	en	el	si	de	societats	organitzades	de	forma	diversa	
per	les	diferents	condicions	geogràfiques	i	històriques.

Esquerra	aposta	pel	concepte	d’universitat	catalana	com	a	model	per	a	totes	les	nostres	universitats,	
en	el	marc	de	la	internacionalització	i	l’autonomia	universitària.	Aquest	model	comporta	que	les	univer-
sitats	siguin	generadores	i	exportadores	de	cultura	catalana	al	món	en	tots	els	àmbits.

El	cultiu	del	coneixement,	ja	sigui	en	temes	d’humanitats,	de	ciència	o	de	tecnologia,	ha	portat	a	con-
dicions	de	vida	més	satisfactòries.	Les	universitats	han	estat	des	de	fa	segles	les	responsables	de	la	
creació	i	la	transmissió	de	la	cultura	humanística	i	científica.	Darrerament	també	s’hi	ha	afegit	la	tec-
nològica.	Els	responsables	de	fer	créixer	el	coneixement	són	l’estudi	i	la	recerca,	i	la	responsable	de	fer	
avançar	la	tecnologia	és	la	innovació.	

Per	al	futur	del	nostre	país	cal,	doncs,	que	ens	esforcem	per	tal	que	les	nostres	universitats,	els	nostres	
centres	de	recerca	i	les	empreses	innovadores	tinguin	un	suport	clar	del	Govern,	comparable,	almenys,	
amb	el	suport	que	reben	en	les	societats	més	desenvolupades	del	món.

La	política	d’Esquerra	sobre	universitats	i	recerca	té,	juntament	amb	les	qüestions	genèriques	que	tot	
programa	actual	ha	de	tenir,	les	característiques	que	el	fan	catalanista	i	d’esquerres,	és	a	dir,	que	pro-
pugna	un	àmbit	català	d’ensenyament	superior	i	de	recerca	que	procura	que	tot	el	poble	de	Catalunya	
pugui	beneficiar-se	dels	estudis	universitaris,	de	la	recerca	científica	i	de	les	innovacions	per	a	un	futur	
millor	que	se’n	deriven.

El	1���,	amb	la	declaració	de	Bolonya,	es	va	iniciar	el	procés	de	convergència	cap	a	l’Espai	Europeu	
d’Educació	Superior	(EEES).	Des	de	llavors,	s’ha	anat	treballant	procurant	definir	línies	comunes	amb	
què	els	diferents	estats	membres	estiguessin	d’acord.	

Les	universitats	catalanes	es	troben	immerses	en	un	procés	de	transformació	que	és	fruit	de	la	ne-
cessitat	de	formar	part	de	l’Espai	Europeu	d’Educació	Superior.	Aquest	procés	comporta	un	canvi	del	
concepte	d’ensenyament	universitari	i	suposa,	entre	altres	coses,	l’adaptació	als	crèdits	transferibles
i	un	nou	catàleg	de	titulacions.
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Actualment	el	Ministeri	d’Educació	i	Ciència	ha	presentat	al	Consell	de	Ministres	espanyol	un	projecte	
de	llei	orgànica	d’universitats	que	s’ha	fet	sense	comptar	amb	les	comunitats	autònomes.	Per	tant,
es	vol	desenvolupar	un	model	que,	tot	i	que	es	fa	creure	que	potencia	l’autonomia	de	les	universitats,	
és	centralista	i	no	possibilita	que	les	comunitats	autònomes	tinguin	un	model	universitari	propi	i,	en	con-	
seqüència,	un	sistema	propi	i	real.

De	la	seva	banda,	el	Departament	d’Universitats,	Recerca	i	Societat	de	la	Informació	(DURSI),	mentre	
se’n	va	fer	càrrec	Esquerra,	amb	el	conseller	Solà	al	capdavant,	va	desenvolupar	tot	un	seguit	de	línies
i	consideracions	generals	necessàries	per	poder	desenvolupar	un	model	universitari	propi,	adequat	a	
les	noves	condicions	que	envolten	l’educació	superior	i	garantint	l’autonomia	universitària.	Malaurada-
ment,	des	del	moment	en	què	Esquerra	va	sortir	del	Govern,	amb	la	reestructuració	dels	departaments,	
les	propostes	sobre	la	LOU	que	el	DURSI	havia	desenvolupat	no	van	arribar	a	la	llum	pública.

Pel	que	fa	a	la	recerca,	l’estructura	universitària	a	Catalunya	es	regeix	segons	la	Llei	d’universitats,	
que	regula	el	funcionament	d’aquests	centres	i	les	interaccions	amb	la	resta	de	la	societat.	Per	contra,	
l’activitat	investigadora	al	nostre	país	no	disposa	encara	d’una	estructura	ni	d’una	legislació	definides.	
Esquerra	ha	impulsat	la	creació	d’un	Projecte	de	llei	de	la	ciència	que	defineix	i	coordina	els	cossos	
d’investigació	del	país,	i	que	l’avançament	electoral	i	la	nostra	sortida	del	Govern	han	impedit	d’aprovar.
Avui	les	innovacions	tecnològiques	ens	vénen	en	gran	part	de	fora.	No	generem	prou	patents	i	els	pro-
ductes	d’alta	tecnologia,	els	aparells	i	els	instruments	que	fem	servir	en	la	indústria,	els	hospitals,	els	
laboratoris	i	fins	i	tot	a	casa	vénen	de	fora,	la	majoria	no	només	com	una	patent	o	a	través	d’una	indús-
tria	de	fora	instal·lada	al	nostre	país	sinó	com	a	producte	acabat.

De	fet,	en	l’alta	tecnologia	la	despesa	en	importacions	dobla	els	ingressos	provinents	de	les	exportaci-
ons,	i	això	sense	tenir	en	compte	la	fugida	dels	profits	obtinguts	pels	productes	fets	aquí	amb	tecnolo-
gia	forana.

Actualment	les	inversions	més	rendibles	al	nostre	país	es	fan	en	el	sector	terciari:	tenim	un	PIB	dominat	
pel	turisme	i	la	seva	infraestructura,	per	la	construcció	i	la	venda	d’habitatges,	per	la	mà	d’obra	barata	
i	per	la	immigració.

Per	sortir	d’aquesta	situació	de	dependència	i	poder	tenir	una	tecnologia	competitiva,	calen	dues	condi-
cions:	tenir	el	coneixement	que	permeti	idear	i	dissenyar	el	producte,	i	tenir	la	infraestructura	industrial
i	financera	que	permeti	realitzar-lo.

La	primera	condició	és	més	fàcil	de	complir	que	la	segona:	es	pot	formar	la	gent,	ja	sigui	localment
o	amb	estades	a	fora	en	què	puguin	adquirir	el	coneixement,	o	també	a	través	d’estrangers	que	vinguin	
aquí.	Certament,	hi	haurà	d’haver	centres	d’ensenyament	o	de	recerca	on	aquesta	formació	es	porti
a	terme.	Caldrà,	però,	esmerçar-hi	esforços,	diners	i	coneixement.	

La	segona	condició	és	molt	més	difícil.	La	infraestructura	industrial	és	la	xarxa	que	fa	possible	un	pro-
ducte	tecnològic.	Cada	vegada	més,	a	causa	de	la	sofisticació	de	les	noves	tecnologies,	la	producció	
d’un	enginy	particular	depèn	d’un	seguit	de	productes,	cada	un	dels	quals	prové	d’altres	productors.
A	més,	cal	un	cert	capital	per	llançar-se	a	una	empresa	que	encara	no	ha	provat	la	vàlua	que	tindrà.
I	també	cal	un	cert	atreviment,	l’emprenedoria,	que	depèn	de	costums	socials,	també.	
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avaLuaCió de L’obra de govern

En	dos	anys	i	mig	al	Govern,	els	fons	econòmics	destinats	a	universitats	s’han	incrementat	un	�0%:	

–	 S’ha	superat	l’objectiu	de	5.000	€	estudiant/any,	que	ha	pujat	a	7.000	M	d’€.
–	 S’ha	creat	un	fons	de	10	M	d’€/any	per	a	recerca	universitària	autònoma.
–	 S’ha	enfortit	el	paper	de	les	universitats	en	el	Consell	Interuniversitari	de	Catalunya	(CIC),	s’han	

revisat	els	contractes	programa	de	les	universitats	i	s’ha	fet	una	programació	amb	un	ampli	diàleg	
amb	les	universitats.	

–	 S’ha	posat	fi	a	la	discriminació	dels	docents	respecte	a	la	funció	pública	de	la	Generalitat	de	Cata-
lunya	i	s’han	establert	els	complements	autonòmics	del	professorat.

–	 Tot	i	fracassar	en	la	transferència	de	les	beques	del	Ministeri	d’Educació	i	Ciència	(MEC)	per	a	es-	
tudis	universitaris,	s’han	iniciat	noves	accions	amb	recursos	propis	com	ara	les	beques	de	l’Alt	
Pirineu	i	l’Aran.

–	 Pel	que	fa	a	la	incorporació	a	l’Espai	Europeu	d’Educació	Superior,	s’ha	preparat	un	pla	pilot
	 de	quaranta	titulacions	pròpies	de	les	universitats	catalanes,	i	al	mateix	temps	se	n’ha	permès
	 la	integració	en	els	títols	homologats	pel	MEC.
–	 S’ha	desplegat	el	Pla	Serra–Hunter	per	a	la	contractació	de	professors	universitaris	de	nivell
	 de	catedràtic	i	d’agregat.
–	 S’ha	procurat	enfortir	la	carrera	professional	del	personal	d’administració	i	serveis	(PAS)	de	les	

universitats.
–	 S’ha	aprovat	un	Pla	d’inversions	universitàries	(PIU)	i	s’ha	iniciat	un	Pla	d’infraestructures	de	re-

cerca	(PIR),	que,	en	cas	d’aprovar-se,	significarien	aproximadament	2.000	M	d’€	en	5	anys.
–	 Referent	a	la	recerca,	s’ha	confegit	el	Pla	de	recerca	i	innovació	de	Catalunya	(PRI)	del	2005	al	

2008,	en	el	qual	per	primera	vegada	s’incorpora	la	innovació	empresarial.	El	pla	preveu	una	des-
pesa	de	2.000	M	d’€	en	�	anys.

–	 Amb	vista	a	capacitar-lo	com	a	Acadèmia	de	la	Ciència	de	Catalunya,	s’ha	signat	el	contracte	
programa	de	l’Institut	d’Estudis	Catalans.

I	entre	d’altres	accions	destinades	a	impulsar	la	recerca:		
–	 S’han	creat	25	nous	centres	de	recerca.
–	 S’ha	continuat	reforçant	el	programa	ICREA	d’incorporació	d’investigadors	de	màxim	nivell	al	sis-

tema	català	de	recerca.
–	 S’ha	garantit	la	continuïtat	dels	investigadors	del	programa	Ramon	y	Cajal	del	MEC	als	quals	s’aca-

ba	el	contracte.
–	 Pensant	en	l’ajut	que	les	universitats	poden	aportar	al	desenvolupament	tecnològic,	s’ha	creat	el	

Consorci	de	Transferència	de	Tecnologia	(CTT).
–	 S’ha	creat	la	Bioregió	i	s’ha	deixat	enllestida	la	Tecnoregió,	per	a	l’activació	i	la	coordinació	de	cen-	

tres	de	recerca	i	empreses	en	biotecnologia	i	noves	tecnologies.
–	 S’han	realitzat	accions	de	cooperació	internacional	referents	a	universitats	i	recerca	amb	Corea	

del	Sud,	el	Canadà,	Mèxic,	Califòrnia	i	diverses	regions	europees.
–	 S’ha	creat	una	oficina	de	suport	per	als	projectes	europeus	i	s’ha	participat	en	el	Committee
	 in	Higher	Education	and	Research	(CHER)	de	regions	europees,	que	inclou	els	Quatre	Motors	

d’Europa,	la	direcció	del	qual	ostentava	el	DURSI.
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CiènCia i soCietat

lA ciènciA com A cUltUrA
Per	al	futur	de	Catalunya	cal	que	la	ciència	formi	part	de	la	nostra	cultura	i	el	nostre	objectiu	és	acon-
seguir-ho.	Això	implica	un	canvi	substancial	no	només	en	els	coneixements	sinó	també,	i	sobretot,
en	el	prestigi	que	han	de	tenir.	Per	això	és	indispensable	donar	un	suport	ferm	a	la	divulgació	científi-
ca,	entesa	no	només	com	una	simple	difusió	de	coneixements	tècnics	sinó	també	com	un	esforç	per	
conscienciar	la	societat	de	la	influència	dels	avenços	científics	en	la	història	econòmica,	política,	social	
i	cultural	de	la	humanitat.

Aquest	esforç	és	indispensable	no	només	per	omplir	l’enorme	buit	cultural	en	aquest	camp	que	actual-
ment	hi	ha	sinó	també	per	capgirar	la	inquietant	caiguda	de	vocacions	científiques	que	es	detecta	entre	
el	jovent	els	darrers	anys	i	garantir,	per	tant,	un	inesgotable	planter	de	futurs	investigadors,	essencials	
per	a	l’economia	basada	en	el	coneixement,	que	la	Unió	Europea	s’ha	fixat	com	a	objectiu	estratègic.

propostes
–	 Aprovarem	la	Llei	de	la	ciència,	que	ha	de	proporcionar	instruments	per	al	foment	del	coneixe-

ment	científic,	de	la	recerca	i	de	la	innovació	tecnològica,	i	que	ha	de	facilitar	el	desenvolupament	
de	línies	prioritàries.	

–	 Crearem	un	ambient	d’interès	en	el	coneixement,	particularment	en	el	de	la	ciència	i	la	tecnologia,	
mitjançant	l’ensenyament	i	la	difusió	en	els	diferents	mitjans	de	comunicació	(ràdio,	televisió,

	 diaris,	revistes,	jornades,	etc.).
–	 Elaborarem	un	llibre	blanc	de	la	divulgació	científica.
–	 Establirem	projectes	de	col·laboració	amb	aquelles	entitats	públiques	que	realitzin	divulgació	cien-

tífica.

ciènciA i èticA
L’ètica,	com	qualsevol	altre	concepte	social,	és	un	conjunt	de	valors	en	constant	evolució.	El	progrés	
científic	aporta	contínuament	noves	solucions	a	vells	problemes	alhora	que	planteja	noves	qüestions,	
de	manera	que	els	valors	ètics	no	poden	ignorar	el	progrés	científic.	Al	mateix	temps,	la	recerca	cientí-
fica,	com	qualsevol	altra	activitat	humana,	no	pot	ignorar	les	prioritats	i	limitacions	de	la	societat	i	això	
també	inclou	el	marc	normatiu.	

Considerem	essencial	promoure	la	participació	de	tota	la	societat	en	el	debat	ètic	sobre	la	ciència
per	tal	d’involucrar-la,	democratitzar	al	màxim	les	decisions	en	aquest	àmbit	i	estimular	el	diàleg	en-
tre	els	investigadors	i	la	societat.	

propostes
–	 Garantirem	els	debats	ètics	i	socials	necessaris	per	mantenir	un	diàleg	permanent	entre	la	socie-

tat	i	la	comunitat	d’investigadors.	

poLÍtiCa universitÀria

l’EspAi EUropEU d’EdUcAció sUpErior
Ens	comprometem	a	definir	el	nostre	model	d’universitat:	una	universitat	amb	autonomia,	que	treballi	
per	la	convergència	europea	de	l’Espai	d’Educació	Superior	i	de	Recerca,	que	asseguri	la	qualitat
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dels	seus	serveis	(educació,	recerca	i	transferència	del	coneixement)	i	que	es	mantingui	comprome-
sa	amb	la	formació	i	l’aprenentatge	de	les	persones,	mantenint	una	estreta	relació	amb	la	societat
de	la	qual	forma	part.

Els	poders	públics,	en	la	seva	esfera	de	competències,	han	de	garantir	i	promoure	el	respecte	per	la	
llibertat	de	recerca,	educació	i	formació,	que	són	el	principi	fonamental	de	la	vida	de	les	universitats.

propostes
–	 Potenciarem	la	participació	de	les	comunitats	autònomes	i	de	les	universitats	en	la	definició	de	les	

línies	de	l’Espai	Europeu	d’Educació	Superior.	
–	 Concretarem	i	aplicarem	els	estàndards	de	qualitat	definits	per	l’Associació	Europea	per	la	Garan-

tia	de	la	Qualitat	en	l’Educació	Superior	(ENQA).	
–	 Un	cop	definits	els	marcs	de	les	qualificacions	estatals,	treballarem	perquè	el	desenvolupament	

es	delegui	en	les	comunitats	autònomes.
–	 Vetllarem	perquè	la	creació	de	títols	vàlids	per	a	tot	Europa	no	provoqui	la	supressió	de	títols	vi-

gents	i	amb	futur	al	nostre	territori.	
–	 Establirem	que	la	definició	dels	currículums	no	sigui	estricta,	per	possibilitar	la	flexibilitat,	que	por-

ta	a	la	interdisciplinarietat.
–	 Vetllarem	perquè	la	convergència	a	l’EEES	no	suposi,	en	cap	cas,	la	privatització	de	l’ensenya-

ment	universitari.
–	 Potenciarem	la	mobilitat	d’estudiants,	professors	i	investigadors	que	vingui	acompanyada
	 d’una	borsa	de	beques	adequada	i	suficient.

Un mArc cAtAlà d’UnivErsitAts
La	societat	reclama	que	les	universitats	del	nostre	país,	com	a	creadores	i	difusores	de	coneixement,	
esdevinguin	agents	decisius	en	l’evolució	cap	a	la	societat	del	coneixement,	l’únic	camí	per	guanyar-nos	
el	nostre	futur	col·lectiu.	Davant	d’aquest	repte,	la	reforma	del	marc	legal	universitari	ha	de	contribuir	a	
facilitar	que	les	universitats	puguin	desplegar	amb	la	màxima	eficiència	totes	les	seves	potencialitats.
La	LOU	ha	de	servir	per	facilitar	i	potenciar	el	desenvolupament	universitari.	En	aquest	sentit,	com	to-	
ta	llei	orgànica,	ha	d’establir	les	bases	generals	i	ha	de	deixar	la	concreció	d’aquestes	bases	a	les	co-	
munitats	autònomes	i	a	les	mateixes	universitats,	en	pro	d’assolir	un	grau	més	alt	d’autonomia	uni-
versitària.

propostes
–	 Proposarem	la	derogació	de	la	LOU.
–	 Proposarem	una	Llei	d’universitats	que	defineixi	els	principis	bàsics	que	permetin	potenciar	el	des-

envolupament	universitari:	
	 ·	 Respecte	a	l’autonomia	universitària.	
	 ·	 Respecte	a	les	competències	de	les	comunitats	autònomes.
	 ·	 Integració,	sense	reserves,	del	sistema	universitari	estatal	en	l’Espai	Europeu	d’Educació
	 	 Superior.
	 ·	 Potenciació	de	la	transferència	de	coneixements	amb	una	funció	essencial	de	l’àmbit	univer-	

	 sitari	vinculada	a	l’activitat	de	recerca.
	 ·	 Regulació	dels	òrgans	de	govern	de	les	universitats	públiques	per	part	de	les	comunitats
	 	 autònomes.
	 ·	 Establiment	del	Consell	de	Rectors	d’Universitats	i	de	la	Conferència	Sectorial	d’Universitats		

	 –integrada	per	les	comunitats	autònomes–,	com	a	òrgans	de	coordinació,	consulta	i	propos-
	 	 tes	per	al	sistema	universitari	espanyol.
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	 ·	 Avaluació	de	la	qualitat	per	part	de	l’agència	de	qualitat	del	sistema	universitari	de	cada	co-
	 	 munitat	autònoma.
	 ·	 Decisió	des	de	les	universitats,	d’acord	amb	els	governs	autonòmics	i	tenint	en	compte	l’EEES,	
	 	 de	quines	titulacions	han	d’oferir.
–	 Reformarem	la	Llei	d’universitats	de	Catalunya	(LUC)	per	aprofitar	el	nou	marc	legal	que	permeti	

potenciar	i	desenvolupar	els	principis	bàsics	que	siguin	necessaris	per	tenir	un	model	d’universitat	
catalana	comú	en	tot	el	territori.

EstUdiAnts
El	model	d’Esquerra	ha	de	ser	un	model	participatiu	i	democràtic,	en	el	qual	els	estudiants	universitaris	
tinguin	una	presència	important	en	els	organismes	de	presa	de	decisions	de	l’àmbit	universitari.

S’ha	d’establir	una	política	d’accés	a	l’educació	superior	que	permeti	que	qualsevol	estudiant	pugui	
formar-se,	independentment	d’on	visqui	i	de	quina	sigui	la	seva	situació	econòmica	particular.

propostes 
–	 Articularem	itineraris	per	als	estudiants	a	temps	parcial	que	els	permetin	seguir	els	estudis	amb
	 la	metodologia	de	l’Espai	Europeu	d’Educació	Superior.	Instarem	i	premiarem	les	universitats
	 per	tal	que	facin	aquesta	oferta.
–	 Tendirem	a	la	gratuïtat	del	transport	públic	per	als	estudiants	universitaris.
–	 Crearem	una	xarxa	de	transport	públic	al	voltant	de	totes	les	universitats	públiques	catalanes.	
–	 Crearem	la	T–Curs,	un	títol	personalitzat	amb	validesa	entre	setembre	i	juny	i	a	un	preu	més	eco-

nòmic	per	als	estudiants	universitaris	i	de	cicles	formatius.
–	 Augmentarem	la	participació	dels	estudiants	en	els	organismes	de	la	Generalitat	i	legislarem	

l’augment	de	la	participació	estudiantil	en	els	òrgans	de	govern	de	la	universitat.
–	 Facilitarem	que	a	les	universitats	catalanes	es	pugui	oferir	la	possibilitat	d’horaris	intensius,
	 que	permeti	compaginar	feina	i	estudis.
–	 Demanarem	a	l’Estat	l’increment	de	les	beques	a	l’estudi	amb	relació	al	percentatge	d’estudiants,	

així	com	el	traspàs	de	la	gestió	d’aquestes	beques	a	la	Generalitat.
–	 Suprimirem	el	recàrrec	per	segona	carrera	universitària.
–	 Instarem	el	Govern	espanyol	a	suprimir	els	crèdits	de	permanència,	com	a	mínim	en	aquelles	car-

reres	en	què	estar-hi	matriculat	no	suposa	una	despesa	de	material	ni	costos	per	a	la	universitat.	

políticA lingüísticA
La	política	de	normalització	de	l’ús	del	català	és	perfectament	compatible	amb	una	política	d’incentiva-
ció	del	pluralisme	lingüístic	a	les	universitats	catalanes.	Aquesta	política	haurà	de	consistir	particular-
ment	a	articular	mesures	d’extensió	del	coneixement	i	de	l’ús	de	la	llengua	anglesa,	a	fi	de	facilitar
la	promoció	internacional	de	la	recerca	universitària	que	es	realitza	a	Catalunya.

La	política	lingüística	a	la	universitat	catalana	ha	de	tenir	com	a	objectiu	prioritari	una	normalització	
veritable	de	l’ús	del	català	en	els	camps	docent,	investigador,	administratiu	i	de	serveis.	S’ha	d’esten-
dre	i	consolidar	l’ús	social	de	la	llengua	catalana	en	tots	els	àmbits	i	estaments	universitaris	en	el	marc
del	multilingüisme.

propostes
–	 Establirem	en	la	LUC	el	dret	de	tot	estudiant	a	rebre	tot	l’itinerari	curricular	d’un	ensenyament	

universitari	en	català.	
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–	 Desplegarem	l’article	6.�	de	la	Llei	d’universitats	de	Catalunya	per	garantir	que,	en	els	processos	
de	selecció,	d’accés	i	d’avaluació	del	professorat,	es	concreti	el	coneixement	suficient	de	la	llen-
gua	catalana.	

–	 Establirem	en	la	LOU	l’obligatorietat	que	els	cossos	docents	de	les	universitats	catalanes	siguin	
capaços,	mitjançant	un	pla	d’acollida,	d’entendre	i	expressar-se	en	català.	

–	 Promourem	la	creació	d’aules	d’acollida	i	fomentarem	les	parelles	lingüístiques	a	la	universitat.
–	 Impulsarem	la	difusió	internacional	de	l’existència	de	la	llengua	catalana	i	de	la	realitat	nacional	

del	país	entre	els	alumnes	estrangers.	
–	 Promourem	l’aplicació	i	la	difusió	d’eines	lingüístiques	com	ara	el	programa	EuroCom	i	el	progra-

ma	Argumenta.
–	 Promourem	el	coneixement	de	les	llengües	estrangeres,	especialment	de	l’anglès,	segons	el	camp	

	d’activitats	dels	estudiants,	els	professors	i	els	investigadors.

reCerCa i innovaCió

impUlsAr El projEctE dE llEi dE lA ciènciA
És	necessari	dotar	la	universitat	catalana	d’una	estructura	i	una	legislació	ben	definides	en	l’àmbit
de	la	recerca,	que	coordini	i	articuli	els	cossos	i	l’activitat	investigadora	al	nostre	país.

Cal	garantir	la	transferència	de	coneixement	al	teixit	empresarial	català	per	a	la	millora	de	la	innovació
i	la	competitivitat.

propostes
–	 Elaborarem	la	Llei	de	la	ciència,	que	definirà	en	la	totalitat	l’àmbit	català	de	recerca	i	permetrà	

visualitzar	per	primer	cop	una	estructura	nacional	independent	per	a	la	recerca	científica:
	 ·	 La	xarxa	d’instituts	i	universitats	catalans	seran	competència	del	departament	responsable	
	 	 d’universitats,	recerca	i	innovació,	que	hi	interaccionarà	a	través	de	la	nova	Agència	Catalana	
	 	 per	a	la	Recerca	(ACR)	i	la	Comissió	Interuniversitària	de	Catalunya	(CIC).	El	paper	de	l’ACR	
	 	 serà	el	de	gestionar,	avaluar	i	acreditar	els	centres	de	recerca	impulsats,	participats	o	finan-
	 	 çats	directament	o	indirectament	per	la	Generalitat	de	Catalunya.	
	 ·	 La	Comissió	Interdepartamental	de	Recerca	i	Innovació	Tecnològica	(CIRIT)	serà	l’encarre-	 	

	 gada	d’elaborar	el	Pla	de	recerca	i	innovació	(PRI)	que	marca	les	prioritats	i	les	estratègies
	 	 de	recerca	del	país.	
	 ·	 El	Centre	d’Innovació	i	Desenvolupament	Empresarial	(CIDEM)	desenvoluparà	les	polítiques	
	 	 per	al	foment	de	la	competitivitat	del	teixit	empresarial	català	i	la	transferència	de	tecnologia	
	 	 des	dels	organismes	de	recerca	al	món	empresarial.	
	 ·	 El	Consell	Nacional	de	la	Ciència	i	la	Tecnologia	(CNCT),	que	estarà	constituït	per	personali-
	 	 tats	científiques	del	país,	informarà	anualment	sobre	l’estat	de	la	recerca	i	formularà	propos-
	 	 tes	sobre	les	estratègies	científiques	a	marcar	per	la	Generalitat.	

impUlsAr lA signAtUrA d’Un pActE nAcionAl pEr lA rEcErcA
Les	polítiques	d’inversió	de	la	Generalitat	haurien	de	prioritzar	la	despesa	en	recerca,	desenvolupament	
científic	i	tecnològic,	i	la	formació	en	tots	els	nivells	educatius.	



5� catalUnYa, país de coneiXement

Un país compromès amb la millora de la qUalitat de vida de les persones

La	política	de	recerca	és	clau	per	donar	suport	a	la	competitivitat	de	la	nostra	economia	i	a	la	moder-
nització	de	la	societat.	Aquesta,	però,	és	una	àrea	que	requereix	planificacions	i	compromisos	d’inversió	
a	mitjà	i	llarg	termini,	més	enllà	del	cicle	d’una	legislatura	parlamentària.	Des	d’Esquerra	Republicana	
de	Catalunya	proposem	un	pacte	nacional	per	la	recerca	que	permeti	estabilitzar	la	política	de	recerca	
i	abstreure-la	d’eventuals	inestabilitats	polítiques	conjunturals.

propostes
–	 Proposem	un	Pacte	Nacional	per	la	Recerca	que	permeti	estabilitzar	la	política	de	recerca	al	mar-

ge	de	conjuntures	polítiques	i	que	hauria	d’implicar	totes	les	forces	polítiques	parlamentàries	amb	
la	intenció	d’estendre’l	gradualment	a	tots	els	agents	socials	involucrats	(universitats,	empreses	
i	entitats	privades	sense	ànim	de	lucre),	amb	una	atenció	especial	al	paper	de	les	petites	i	mitja-
nes	empreses	en	el	teixit	socioeconòmic	català.	El	Pacte	Nacional	per	la	Recerca	inclourà	mesu-
res	per:

	 ·	 Transformar	el	CIDEM	en	un	organisme	interdepartamental	inspirat	en	el	model	del	TNO
	 	 d’Holanda	o	el	Fraunhöffer	d’Alemanya.
	 ·	 Comprometre’s	per	un	període	de	diverses	legislatures	a	un	esforç	preferent	per	a	la	inversió	
	 	 en	R+D,	amb	increments	pressupostaris	superiors	als	globals	de	la	Generalitat.	
	 ·	 Consensuar	un	sistema	de	blindatge	de	finançament	de	la	recerca	que	permeti	una	expansió	
	 	 pressupostària	fins	i	tot	en	l’eventualitat	de	prorrogar	pressupostos.
	 ·	 Subscriure	la	Carta	europea	del	personal	investigador	i	el	Codi	de	conducta	per	a	la	contrac-
	 	 tació	de	personal	investigador.
	 ·	 Elaborar	un	llibre	blanc	de	la	recerca	pública	a	Catalunya.
	 ·	 Desglossar	les	partides	de	recerca	per	facilitar-ne	l’estudi	i	l’avaluació.	
	 ·	 Vincular	el	finançament	d’universitats	i	centres	de	recerca	a	través	de	contractes	programa	
	 	 a	indicadors	que	prevegin	la	recerca	efectuada,	la	transferència	de	coneixements	(generació	
	 	 de	spin offs,	patents,	etc.)	i	la	capacitat	de	captar	fons	privats.
	 ·	 Reclamar	al	Govern	de	l’Estat	la	transferència	de	la	titularitat	dels	centres	públics	de	recerca	
	 	 de	Catalunya,	així	com	els	recursos	econòmics	corresponents.
	 ·	 Impulsar	el	nou	Pla	de	recerca	i	innovació,	amb	un	increment	financer	del	0,2%	del	PIB	anual.

polítiqUEs pEr Enfortir i AfAvorir Els invEstigAdors cAtAlAns
Esquerra	fa	una	aposta	clara	pel	personal	investigador:	n’incrementa	el	nombre	i	el	prestigi	internacio-
nal,	i	també	aposta	per	una	millora	de	les	seves	condicions	laborals.	

propostes
–	 Consolidarem	una	carrera	investigadora:
	 ·	 Estabilitzarem	la	formació	de	l’investigador.	
	 ·	 Afavorirem	la	mobilitat	i	la	transferència	del	personal	investigador.
	 ·	 Reforçarem	el	cos	d’investigadors	científics	ICREA.	
	 ·	 Millorarem	la	conciliació	del	professorat	universitari	a	l’hora	de	compaginar	les	activitats	do-
	 	 cents	amb	les	de	recerca.	
	 ·	 Incrementarem	la	ràtio	de	tècnics	de	suport	a	la	recerca.
	 ·	 Facilitarem	la	incorporació	o	la	participació	d’investigadors	en	la	empresa	i	la	indústria.

potEnciAr Els cEntrEs dE rEcErcA dE cAtAlUnyA
Des	d’Esquerra	creiem	que	la	profunda	responsabilitat	social	i	econòmica	que	recau	en	la	infraestructu-
ra	de	recerca	només	podrà	ser	satisfeta	si	s’hi	incorpora	plenament	el	teixit	universitari	del	país.	
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Esquerra	impulsarà	la	creació	d’una	estructura	de	recerca	nacional	que	inclogui	els	grups	de	recerca	
universitaris.	

propostes
–	 Establirem	un	marc	que	estimuli	l’activitat	de	recerca	a	la	universitat,	oferint	solucions	que	perme-

tin	compatibilitzar	satisfactòriament	la	recerca	i	la	docència.
–	 Preveurem	l’atomització	i	afavorirem	l’estructuració	de	grups	en	instituts	universitaris	de	recerca.
–	 Fomentarem	un	sistema	d’avaluació	transparent	i	basat	en	els	criteris	d’excel·lència	i	reforçarem	

la	xarxa	actual	de	persones	avaluadores.

polítiqUEs pEr fAcilitAr lA trAnsfErènciA dE conEixEmEnt
Per	tal	d’assolir	un	teixit	empresarial	competitiu	basat	en	la	innovació,	cal	assegurar	la	transferència
del	coneixement	producte	de	l’activitat	de	recerca	a	les	universitats.

propostes
–	 Promourem	la	participació	d’universitats	i	empreses	en	projectes	innovadors.
–	 Farem	inversions	per	a	la	formació	d’empreses	innovadores.
–	 Crearem	un	clima	de	confiança	en	l’emprenedoria.

vErtEbrAció dE l’EspAi dE crEAció dE conEixEmEnt A cAtAlUnyA
L’estratègia	de	govern	d’Esquerra	crearà	mecanismes	perquè	els	centres	culturals	i	tecnològics	de	titu-
lació	municipal	participin	i	juguin	un	paper	destacat	en	projectes	de	cooperació	conjunta,	en	vista
de	la	seva	considerable	experiència	en	la	cooperació	amb	la	vida	laboral	de	la	ciutat.	

propostes
–	 Establirem	marcs	estables	en	els	quals	els	hospitals,	els	centres	de	salut	i	altres	centres	de	titula-

ció	municipal,	juntament	amb	organitzacions	de	recerca	multidisciplinària,	col·laborin	amb	empre-
ses	del	sector.

–	 Desenvoluparem	nous	productes	innovadors	en	el	món	del	tractament	de	malalties,	de	les	opera-
cions	i	activitats	hospitalàries,	de	l’agroalimentació,	de	les	noves	tecnologies,	de	l’energia,	etc.

–	 Fomentarem	que	universitats	i	centres	de	recerca	treballin	conjuntament	per	tal	d’assegurar
	 un	grau	elevat	d’innovació.	
–	 Promourem	l’establiment	d’incentius	per	atraure	investigadors	i	estudiants	estrangers.	
–	 Apostarem	de	forma	clara	per	un	model	integrador	dels	campus	i	barris	tecnològics	amb	l’entorn	

immediat.
–	 Vertebrarem	els	espais	de	creació	de	coneixement:
	 ·	 Impulsant	des	de	les	autoritats	locals	mesures	en	política	de	sòl.
	 ·	 Vinculant	l’emplaçament	de	les	infraestructures	a	les	activitats	principals	del	territori.	
	 ·	 Impulsant	actuacions	urbanístiques	destinades	a	la	integració	dels	diferents	campus	universi-
	 	 taris	i	barris	tecnològics	al	seu	entorn	immediat.
	 ·	 Creant	centres	de	conferències	en	aquells	contextos	on	es	dóna	una	certa	concentració	d’ins-
	 	 titucions	dedicades	a	la	recerca.	
–	 Vertebrarem	la	mobilitat	amb	els	espais	de	creació	de	coneixement:
	 ·	 Interconnexió	de	les	àrees	del	territori	dedicades	a	activitats	universitàries	i	a	la	recerca.
	 ·	 Creació	de	facilitats	per	a	la	mobilitat,	especialment	pensades	per	a	àrees	amb	una	certa	con-
	 	 centració	de	centres	de	coneixement.
	 ·	 Fomentarem	la	creació	d’oficines locals de la ciència. 
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intEgrAció En lEs EUrorEgions dEl conEixEmEnt
Cal	aprofitar	els	mecanismes	de	política	científica	de	la	UE	a	través	del	VIè	Programa	marc	d’R+D,
que	ha	incentivat	un	fort	moviment	entre	els	països	i	les	regions,	tant	nacionals	com	transnacionals,	
que	no	hauria	de	passar	desapercebut	per	Catalunya.

El	clúster	o	regió	de	coneixement	ha	esdevingut	l’instrument	més	adequat	per	facilitar	una	interacció	
dinàmica,	efectiva	i	sinèrgica	entre	els	diferents	agents	de	la	cadena	de	valor.	

propostes
–	 Incrementarem	la	competitivitat	tecnològica	de	les	empreses	del	sector.
–	 Afavorirem	la	creació	de	noves	empreses.
–	 Afavorirem	un	procés	interactiu	d’innovació.
–	 Potenciarem	una	imatge	exterior	unificada	que	afavoreixi	la	inversió	estrangera	i	l’atracció	de	re-

cursos	humans	qualificats.	
–	 Impulsarem	la	creació	de	regions	temàtiques	de	recerca	i	n’afavorirem	la	integració	en	euroregions.	
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Catalunya, país de qualitat:
vida i salut dels ciutadans i les ciutadanes

Un	dels	drets	fonamentals	dels	ciutadans	i	les	ciutadanes	en	les	democràcies	socialment	més	avança-
des	és	el	de	la	protecció	de	la	salut.	Catalunya	aspira	a	formar-ne	part,	i	per	això	considerem	la	salut	
com	una	prioritat	nacional	bàsica.

El	model	sanitari	a	Catalunya	s’ha	plantejat	com	un	dels	més	ambiciosos	existents	i	genera	importants	
reptes	que	cal	afrontar.	Des	d’Esquerra	entenem	que	Catalunya	necessita	un	model	sanitari	propi,	que	
passa	per	la	consolidació	del	Sistema	Nacional	de	Salut	en	tota	l’amplitud	i	que,	defugint	accions	exclu-
sivament	formals,	exigeix	l’augment	de	la	dotació	dels	recursos	actualment	destinats	a	poder	atendre	
més	i	millor	la	nostra	gent.	

Esquerra	seguirà	treballant	en	l’obtenció	d’aquests	recursos	econòmics,	malgrat	la	rèmora	que	suposa	
el	finançament	que	el	nou	Estatut	preveu.	Amb	tot,	però,	i	fins	que	no	puguem	disposar	d’un	model
de	finançament	que	superi	el	que	es	donarà,	aplicarem	polítiques	i	actuacions	per	optimitzar	els	serveis	
de	què	disposem,	per	donar	servei	als	ciutadans	i	integrar	els	professionals	i	les	professionals	que
els	serveixen.

Durant	els	dos	anys	i	mig	de	govern	catalanista	i	d’esquerres	el	pressupost	de	Salut	ha	crescut	en	
2.�5�	milions	d’euros,	i	així	s’han	acabat	els	anys	de	política	erràtica	per	part	dels	governs	convergents.	
Esquerra	ha	estat	partícip	d’aquest	augment	de	la	dotació	dels	recursos	en	l’àmbit	sanitari	participant	
en	la	direcció	del	Departament	de	Salut,	impulsant	una	política	efectiva	per	a	la	reducció	progressiva
de	les	desigualtats	en	matèria	sanitària	i	tirant	endavant	de	forma	decidida	accions	a	favor	de	la	recer-
ca	en	l’àmbit	biomèdic,	que	són	essencials	per	avançar	en	el	coneixement	de	les	dolences	que	afecten	
els	catalans	i	les	catalanes,	i	per	tal	de	dotar	el	país	d’un	sector	econòmic	capdavanter	i	generador	
d’un	alt	valor	afegit.	

Amb	l’estada	al	Govern,	Esquerra	ha	estat	l’instrument	per	anar	evolucionant	des	de	velles	estructures	
clientelars	heretades	dels	governs	convergents	anteriors	caracteritzades	per	l’opacitat	dels	concerts	
amb	els	proveïdors	de	l’àmbit	sanitari.	

Amb	vista	al	futur,	Esquerra	segueix	apostant	per	la	millora	del	sistema	de	salut	en	la	línia	dels	països	
més	avançats,	donant	un	paper	transcendent	a	l’atenció	primària	per	tal	que	sigui	el	contacte	habitual	
del	ciutadà	que	té	cura	de	la	seva	salut	amb	el	sistema,	per	evitar	així	els	col·lapses	que	s’esdevenen	
en	els	nostres	hospitals	a	causa	d’un	ús	inadequat	dels	recursos	sanitaris.	Es	fomentarà	una	cultura	
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coresponsable	dels	nostres	ciutadans	i	ciutadanes	pel	que	fa	a	l’ús	d’aquests	recursos,	basada	en	la	
informació	i	en	el	coneixement	de	la	pròpia	realitat,	i	en	la	qual	tindrà	una	incidència	primordial	l’exten-
sió	de	la	cultura	de	la	prevenció.	D’altra	banda,	la	voluntat	d’Esquerra	és	millorar	les	condicions	de	tre-	
ball	dels	i	les	professionals	de	la	nostra	sanitat,	impulsant	programes	que	millorin	l’actualitat	de	la	seva	
formació,	fent	l’èmfasi	necessari	en	el	tracte	humà	de	la	malaltia,	per	tal	de	tenir	uns	referents	altament	
qualificats	que	dignifiquin	el	sistema	i	aprofundeixin	el	respecte	mutu	entre	els	ciutadans	que	fan	ús	
dels	serveis	i	els	professionals.

Esquerra	defensa	una	sanitat	de	qualitat,	pública	i	pròpia,	que	té	l’objectiu	de	millorar	el	benestar
dels	catalans	i	les	catalanes,	una	sanitat	que	ha	de	tenir	el	suport	d’un	finançament	just	i	suficient,	rea-
lista	amb	les	característiques	i	el	volum	de	població	actuals.	Una	sanitat	que	pugui	ser	un	dels	pilars
del	país	de	qualitat	que	volem.

bases deL sistema naCionaL de saLut

crEAr Un sistEmA nAcionAl dE sAlUt
Volem	un	sistema	basat	en	els	principis	d’equitat	i	universalitat	de	l’assistència	sanitària,	per	tal	que
les	prestacions	sanitàries	siguin	accessibles	a	tota	la	ciutadania,	i	nascut	a	partir	d’un	Pacte	Nacional	
de	Salut,	amb	la	participació	de	les	entitats	del	sector,	els	agents	socials,	els	ciutadans	i	la	representa-
ció	dels	partits	polítics	catalans.

El	Sistema	Nacional	de	Salut	(SNS)	és	patrimoni	dels	ciutadans.	Als	gestors,	professionals	i	proveïdors	
de	serveis	del	sistema	els	pertany	exclusivament	en	la	mesura	en	què	són	ciutadans	i	ciutadanes
en	igualtat	estricta.

L’SNS	ha	de	fomentar	l’equitat	territorial	a	partir	de	la	descentralització	i	la	definició	de	xarxes	d’atenció	
coordinades.	I	ha	de	ser	impulsor	d’una	única	xarxa	de	salut	pública,	amb	recursos	equivalents	i	d’utilit-
zació	informada	i	lliure	per	als	ciutadans,	i	gestor	transparent,	ètic	i	responsable	dels	recursos	públics.	

L’SNS	impulsarà	que	els	ciutadans	passin	de	ser	usuaris–pacients	a	subjectes	informats	coresponsa-
bles	en	la	seva	salut.

L’SNS	fomentarà	la	participació	dels	i	les	professionals	de	salut	en	els	òrgans	de	direcció.

L’SNS	fomentarà	que	els	professionals	puguin	accedir	a	una	retribució	digna,	a	una	carrera	professional	
i	a	una	formació	continuada	de	qualitat	compatible	amb	l’evolució	dels	requeriments	i	les	necessitats	
dels	ciutadans.

L’SNS	és	solidari	a	escala	internacional,	ajudant	a	la	formació	dels	professionals	de	salut	dels	països	
en	vies	de	desenvolupament	perquè	exerceixin	al	seu	territori	en	les	millors	condicions	i	s’estableixin	
relacions	bilaterals	d’informació	i	coneixements	que	beneficiaran	les	dues	parts.	

El	català	és	l’idioma	propi	de	l’SNS.	S’establiran	les	polítiques	adients	per	facilitar	la	comunicació	lin-
güística	idònia	entre	els	elements	de	l’SNS	i	la	persona	atesa,	independentment	del	seu	origen.

El	finançament	de	l’SNS	ha	de	ser	sostenible	i	de	creixement	progressiu.	El	creixement	s’adaptarà	a	
les	necessitats	del	país	i	a	les	solucions	ofertes	pels	avenços	tecnològics,	i	també	a	l’aparició	de	noves	
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malalties	i	de	les	patologies	que	acompanyen	la	realitat	emergent	del	país,	i	incorporarà	aspectes	tan	
diversos	com	l’envelliment	i	l’impacte	de	la	nova	immigració.	

L’SNS	és	també	un	element	generador	i	redistribuïdor	de	riquesa,	que	assigna	inversions	i	fixa	llocs
de	treball	d’alt	valor	afegit	en	el	territori.

Per	tot	això,	Esquerra	vol	assolir	en	els	propers	quatre	anys	la	mitjana	europea	de	despesa	en	salut	
sobre	el	PIB,	així	com	la	relació	amb	el	nivell	de	salut	de	la	població.

propostes
–	 Reformarem	l’Institut	Català	de	la	Salut	actual	per	tal	de	convertir-lo	en	un	instrument	de	gestió	

àgil	i	responsable	dins	el	Sistema	Nacional	de	Salut,	tendint	a	l’equiparació	de	recursos	i	condici-
ons	dels	professionals	en	el	conjunt	de	sistema.	

–	 Millorarem	els	concerts	amb	els	proveïdors	exigint	la	transparència	dels	contractes,	amb	una	ava-
luació	de	costos	i	resultats.	

–	 Crearem	un	registre	públic	actualitzat	dels	contractes	i	centres	assistencials	amb	finançament	
públic.	

–	 Evitarem	la	rigidesa	i	els	automatismes	en	les	relacions	amb	els	proveïdors,	i	promourem	la	inno-
vació	i	la	distribució	raonada	de	l’assignació	de	recursos.	

–	 Farem	una	avaluació	continuada	de	la	qualitat	i	s’acreditaran	de	forma	objectiva	centres	i	professi-
onals.

–	 Desenvoluparem	un	procediment	d’avaluació	continuada	amb	la	participació	dels	professionals
	 en	cada	nivell	assistencial,	amb	el	contrast	amb	objectius	concrets	de	qualitat	assistencial.
–	 Mobilitzarem	serveis	propis	especialitzats	en	casos	de	catàstrofes	naturals	o	humanitàries.
–	 Introduirem	en	el	finançament	estatal	de	la	sanitat	criteris	de	càlcul	de	necessitats	de	despesa	re-

lacionats	amb	les	característiques	específiques	i	canviants	de	la	població:	l’envelliment,	la	infància,	
els	fluxos	de	la	població	nouvinguda,	els	desplaçats	d’altres	comunitats	autònomes,	les	variacions	
de	la	població	flotant,	els	centres	d’excel·lència,	la	capacitat	investigadora	i	la	inflació	diferencial,	
que	permetin	aconseguir	un	finançament	que	es	correspongui	amb	les	necessitats	del	país.

–	 Racionalitzarem	la	despesa	pública	sanitària.
–	 Planificarem	la	formació	i	l’adequació	de	la	plantilla	dels	i	les	professionals	des	de	Catalunya.
	 La	Generalitat	ha	de	poder	decidir	sobre	els	currículums	formatius	i	orientar	sobre	el	nombre
	 de	professionals	que	s’han	de	formar	anualment,	amb	una	oficina	de	planificació	i	estudi,
	 amb	comissions	d’especialitats	i	d’altres	professions	vinculades	a	la	salut.

per una CuLtura de La saLut: La prevenCió,
eina de quaLitat de vida deLs CataLans i Les CataLanes

Volem	detectar	les	tendències	en	els	hàbits	de	la	població	que	provoquin	efectes	negatius	per	a	la	salut	
i	difondre’n	informació.

Cal	potenciar	les	conductes	saludables	i	de	prevenció	de	la	malaltia,	especialment	en	el	cas	de	malalti-
es	cardíaques,	en	el	cas	del	càncer	i	de	malalties	que	apareixen	en	la	població	envellida.

Comvé	fomentar	la	cultura	del	manteniment	de	la	salut	a	través	de	l’alimentació	i	l’activitat	física	i	men-
tal	adaptades	als	diferents	grups	de	població.
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Volem	donar	suport	a	les	famílies	i	escoles	en	la	detecció	precoç	de	situacions	de	risc	per	als	infants
en	la	línia	de	trastorns	de	conducta	o	d’aprenentatge.

Convé	impulsar	polítiques	de	prevenció	de	l’obesitat	infantil	i	juvenil	i	dels	trastorns	alimentaris.

Cal	implantar	polítiques	de	prevenció	contra	la	iniciació	a	les	drogues	per	part	dels	joves.	

És	necessari	assegurar	que	la	informació	sobre	la	sida	i	altres	malalties	infeccioses,	de	transmissió	
sexual	o	no,	arribi	a	tota	la	població,	i	per	tant	cal	integrar	les	persones	que	no	tinguin	accés	als	canals	
habituals	d’informació	(per	exemple	la	població	forana).

Hem	de	crear	la	Carta	de	drets	i	deures	dels	usuaris	i	dels	professionals,	que	hauria	de	tenir	rang
de	llei	i	permetre	als	professionals	i	als	usuaris	tenir	una	relació	adequada	i	gestionar	les	situacions
de	conflicte.

propostes
–	 Farem	campanyes	de	difusió	i	programes	de	formació	sobre	nutrició	equilibrada	lligats	al	foment	

de	la	nostra	cuina	tradicional	i	fent	incidència	en	els	aliments	propis	de	la	dieta	mediterrània
	 i	els	que	són	assequibles	i	de	qualitat	pel	fet	de	ser	del	país.
–	 Crearem	un	Pla	estratègic	transversal	que	impliqui	diferents	conselleries	del	Govern	de	la	Genera-

litat	per	tal	d’aconseguir	accions	coordinades	per	fer	front	al	consum	de	drogues	creixent	entre
	 la	joventut	de	casa	nostra.
–	 Crearem	l’Agència	Catalana	de	Salut	Pública	per	tal	que	pugui	desenvolupar	programes	eficients	

de	promoció	de	la	salut	i	de	millora	de	la	qualitat	de	vida	dels	ciutadans	i	les	ciutadanes	de	
Catalunya.

sidA	
–	 Mantindrem	una	especial	vigilància	pel	que	fa	a	la	informació	i	la	prevenció	de	la	sida.	
–	 Vetllarem	pel	control	de	la	malaltia	als	centres	penitenciaris.
–	 Impulsarem	la	col·laboració	i	el	suport	de	les	ONG	en	la	lluita	contra	la	sida.
–	 Generalitzarem	la	prescripció	de	teràpies	de	xoc	a	possibles	persones	infectades	de	VIH	en	tots	

els	centres	de	la	xarxa	pública.

tEràpiEs nAtUrAls
–	 Desenvoluparem	el	Decret	de	teràpies	naturals	per	tal	d’evitar	l’intrusisme	i	les	males	pràctiques.
–	 Proporcionarem	la	informació	necessària	sobre	les	teràpies	naturals	disponibles	i	les	seves	apli-

cacions.

progrAmA sAlUt–EscolA
–	 Fomentarem	l’escola	com	un	àmbit	bàsic	en	la	promoció	de	la	salut	i	com	un	element	de	difusió	

d’hàbits	saludables	de	vida.
–	 Ampliarem	els	dispositius	a	tot	el	territori.
–		 Farem	campanyes	informatives	sobre	les	conseqüències	sanitàries	i	socials	de	l’ús	i	l’abús	de
	 les	drogues	legals.	
–	 Reforçarem	les	polítiques	d’informació	i	prevenció	de	les	drogoaddiccions.
–	 Promourem	la	participació	en	entitats	de	lleure	per	tal	que	realitzin	intervencions	en	l’àmbit
	 de	salut.
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miLLorar L’efiCiènCia deL sistema sanitari,
miLLorar La saLut de CataLunya

Volem	potenciar	la	coordinació	i	l’accessibilitat	entre	dispositius	de	diferent	nivell	per	tal	d’aconseguir	
millors	resultats	en	l’atenció	i	el	tractament	dels	ciutadans.

Promoure	la	desconcentració	de	les	estructures	sanitàries	i	afavorir	la	participació	de	les	entitats	locals	
en	la	gestió	sanitària.

Elaborar	la	Llei	de	prestacions	sanitàries	de	Catalunya,	de	manera	que	es	creï	un	catàleg	de	prestaci-
ons	que	incorpori	elements	bàsics	com	la	planificació	familiar	coberta	pel	sistema,	la	salut	bucodental,	
les	pròtesis	auditives	i	la	correcció	visual.

Assegurar	l’equitat	del	servei	als	ciutadans,	impulsant	un	model	que	tingui	en	compte	el	món	rural.

AtEnció primàriA
–	 Adequarem	les	plantilles	a	les	necessitats	reals	de	la	societat	catalana	tenint	en	compte	l’augment	

de	la	població	i	els	canvis	demogràfics	que	es	produeixen	els	últims	anys:	l’edat	més	avançada	
d’una	part	important	de	la	població,	l’apunt	de	l’increment	de	la	natalitat,	etc.

–	 Ampliarem	els	horaris	d’atenció	als	ciutadans	i	la	durada	de	la	visita	mèdica	per	adaptar	el	siste-
ma	a	les	necessitats	de	la	població	i	als	seus	problemes	de	salut.

–	 Millorarem	la	formació	continuada	dels	professionals	del	sector,	actualitzant-la	i	adequant-la	a
	 les	necessitats	a	què	s’enfronten	diàriament.	
–	 Dotarem	els	centres	d’atenció	primària	dels	recursos	assistencials	necessaris	perquè	puguin	ser	

efectius	en	la	resolució	de	problemes	de	salut.
–	 Millorarem	la	coordinació	entre	els	centres	d’atenció	primària	i	l’hospital	de	referència	i	la	resta	

dels	dispositius	assistencials	i	logístics	que	configuren	l’atenció	a	la	salut	del	ciutadà.
–	 Reforçarem	les	funcions	dels	centres	de	dia	i	dels	hospitals	de	dia	per	incrementar-ne	la	capacitat	

de	resolució	i	per	afavorir	el	manteniment	del	ciutadà	amb	alguna	malaltia	o	amb	necessitats	es-
pecífiques	d’atenció	en	una	integració	màxima	al	seu	ambient	habitual.

–	 Accelerarem	l’accés	a	les	exploracions	complementàries	i	altres	elements	necessaris	per	arribar
	 a	un	diagnòstic	o	per	avaluar	l’evolució	d’un	tractament,	amb	l’objectiu	de	temps	mínims	d’acces-

sibilitat,	amb	una	incidència	especial	en	les	patologies	que	suposen	un	risc	vital.	
–	 Millorarem	els	protocols	dels	processos	assistencials	d’acord	amb	les	evidències	científiques
	 i	amb	relació	a	les	capacitats	pressupostàries	del	país.
–	 Perseguirem	les	duplicacions	d’exploracions	i	evitarem	les	repeticions	injustificades.	
–	 Promourem	la	utilització	de	les	tecnologies	d’informació	i	comunicacions	(TIC)	per	agilitzar	i	millo-

rar	la	relació	entre	els	ciutadans	i	el	sistema	de	salut	(tràmits,	cites,	informació)	i	entre	els	matei-
xos	professionals	i	les	eines	telemàtiques	per	a	les	consultes.

–	 Implantarem	l’ús	de	les	TIC	en	els	àmbits	del	sistema	que	millorin	la	qualitat	del	treball	dels	profes-
sionals,	com	ara	la	digitalització	de	resultats	d’exploracions	o	la	informació	compartida	i	integrada	
de	la	història	clínica.

–	 Unificarem	la	història	clínica	personal,	i	garantirem	la	màxima	confidencialitat	de	la	informació	
continguda	i	l’accés	de	la	persona	implicada	al	coneixement	de	la	seva	situació,	del	que	li	està	
passant	i	del	tractament	que	se	li	aplica.

–	 Promourem	l’accés	dels	especialistes	a	les	àrees	bàsiques	de	salut	(ABS)	com	a	consultors.
–	 Delegarem	als	centres	d’atenció	primària	(CAP)	aquelles	funcions	que	actualment	col·lapsen
	 als	especialistes	però	que,	per	la	seva	naturalesa,	són	susceptibles	de	ser	tractades	en	els	CAP	
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	 (controls	d’embaràs,	revisions	ginecològiques...)	i	així	reforçarem	la	imatge	del	CAP	com	a	punt	
clau	de	l’SNS,	amb	un	elevat	percentatge	de	resolució	dels	problemes	de	saluts	habituals.

–	 Incorporarem	als	CAP	una	infermeria	especialitzada	en	salut	mental	per	posar	a	l’abast	immediat	
dels	ciutadans	una	atenció	global	i	integrada	a	la	seva	salut.

–	 Fomentarem	una	participació	més	activa	dels	professionals	en	l’organització	i	la	gestió	dels	cen-
tres	d’assistència	primària.	

–	 Racionalitzarem	els	objectius	i	donarem	més	importància	a	la	capacitat	de	resolució	amb	qualitat	
assistencial.	

–	 Fomentarem	la	responsabilització	de	l’usuari,	no	tan	sols	en	l’acte	assistencial	sinó	també	en
	 les	decisions	que	es	prenen	des	del	punt	de	vista	organitzatiu,	d’accessibilitat	o	de	gestió,	i	espe-

cialment	en	la	seva	salut.
–	 Racionalitzarem	la	despesa	farmacèutica.	
	 ·	 Instaurarem	definitivament	la	recepta	electrònica.
	 ·	 Instaurarem	la	pràctica	farmacèutica	de	receptar	les	dosis	de	fàrmacs	per	unitats.
	 ·	 Fomentarem	entre	els	professionals	la	recepta	de	genèrics.	
	 ·	 Afavorirem	els	genèrics	fabricats	a	Catalunya	i	etiquetats	en	català.
–	 Crearem	una	xarxa	de	consultors	ubicats	als	centres	d’atenció	primària	i	hospitalària	que	facilitin	

informació	en	matèria	de	salut	a	la	ciutadania.	

AtEnció hospitAlàriA
Ens	comprometem	a	afavorir	la	participació	dels	professionals	en	la	gestió	dels	centres	hospitalaris.
Cal	impulsar	la	reducció	de	les	llistes	d’espera,	prioritzant	les	patologies	que	poden	suposar	un	risc	
vital,	les	més	greus	i	més	prevalents.	

propostes
–	 Elaborarem	un	llistat	d’intervencions	prioritàries	com	a	primer	pas	per	a	la	reducció	de	les	llistes	

d’espera.
–	 Reduirem	les	llistes	d’espera	per	a	qualsevol	atenció	mèdica,	hospitalització	o	intervenció	quirúrgi-

ca	a	la	meitat	del	temps	actual.	Quan	hi	hagi	sospita	d’una	malaltia	greu	(per	exemple,	qualsevol	
tipus	de	càncer),	el	diagnòstic	s’obtindrà	en	un	màxim	de	quinze	dies.

–	 Reformarem	el	sistema	d’accés	a	les	urgències	per	aconseguir	una	disminució	en	l’espera	per
	 a	l’atenció	de	primer	contacte.
–	 Elaborarem	un	Pla	estratègic	d’inversions	que	permeti	la	creació	de	nous	equipaments	en	zones	

deficitàries	per	aconseguir	l’equitat	territorial	a	Catalunya	en	el	dret	a	la	salut.	
–	 Definirem	una	línia	específica	perquè	els	hospitals	puguin	incorporar	en	un	procés	continuat	les	

innovacions	tecnològiques	en	l’àmbit	assistencial,	amb	un	èmfasi	especial	en	les	àrees	de	diag-
nòstic	i	terapèutica.

trAnsport sAnitAri
Cal	garantir	el	transport	urgent	i	les	emergències	sanitàries	amb	equitat	territorial,	fixant	uns	objectius	
de	temps	màxim	de	resposta	i	transport	equiparables	amb	els	dels	països	amb	rendes	similars	a	la	de	
Catalunya.

propostes
–	 Desenvoluparem	el	mapa	sanitari	i	farem	conèixer	la	distribució	en	el	territori	dels	recursos	i	l’ope-

rativitat	i	la	utilització	que	tenen.
–	 Avançarem	en	la	reordenació	del	transport	sanitari	atenint	a	l’adequació	equilibrada	de	les	neces-

sitats	de	la	població.



6�catalUnYa, país de qUalitat: vida i salUt dels ciUtadans i les ciUtadanes

Un país compromès amb la millora de la qUalitat de vida de les persones

–	 Incrementarem	els	recursos	propis	en	l’assistència	i	el	transport	urgent	i	en	la	reordenació	del	trans-	
port	no	urgent.

sAlUt mEntAl
Volem	impulsar	un	model	de	salut	mental	comunitari	i	alternatiu	als	models	que	han	imperat	fins	ara
i	fer	un	èmfasi	especial	en	la	coordinació	i	l’articulació	amb	altres	agents	socials	i	laborals.

propostes
–	 Fomentarem	una	xarxa	de	salut	mental	sectoritzada,	coordinada	i	interdisciplinària:	els	recursos	

formaran	part	necessàriament	de	sectors	o	àrees	de	salut,	coordinades	i	integrades	per	equips
	 de	professionals	amb	un	criteri	homogeni	d’intervenció	i	en	equips	interdisciplinaris.	
–	 Implementarem	el	Pla	director	de	salut	mental	i	el	programa	ProdeP	(d’atenció	a	la	dependència)	

amb	una	dotació	adient	de	recursos.
–	 Integrarem	les	xarxes	de	salut	mental	i	drogodependències	tenint	en	compte	les	patologies	asso-

ciades	amb	l’envelliment	i	les	de	les	persones	amb	dependència.
–	 Elaborarem	un	programa	especial	de	detecció	precoç	de	problemes	i	incapacitats	de	salut	mental	

en	les	poblacions	de	risc,	que	actuarà	en	els	dispositius	no	assistencials	i	assistencials,	tant	espe-
cialistes	en	salut	mental	com	generals.

–	 Desenvoluparem	la	prevenció,	integrant	els	tractaments	psiquiàtrics	i	psicològics	en	l’atenció	pri-
mària	i	en	tot	el	camp	de	la	salut,	i	actuant	també	en	els	àmbits	escolar	i	laboral.	

–	 Incrementarem	els	recursos	destinats	a	la	rehabilitació	i	la	reintegració	a	la	vida	quotidiana	dels	
malalts	mentals.

–	 Continuarem	desenvolupant	el	Pla	director	de	salut	mental	i	addiccions	per	tal	d’abordar	les	ludo-
paties.

novEs tEcnologiEs
Ens	comprometem	a	promoure	la	incorporació	de	les	noves	tecnologies	en	els	diferents	àmbits	i	nivells	
assistencials	en	tot	el	territori	del	país.

Cal	facilitar	l’accés	del	ciutadà	a	les	tecnologies	sanitàries	més	avançades	disponibles	al	país,	sigui	
quin	sigui	el	seu	lloc	de	residència.	

rEcErcA biomèdicA
Cal	continuar	la	tasca	de	suport	al	Centre	de	Medicina	Regenerativa	de	Barcelona	(CMRB)	i	a	tots
els	elements	de	la	Bioregió.

propostes
–	 Desenvoluparem	l’Institut	de	Recerca	Biomèdica	(IRB)	i	l’Institut	de	Recerca	de	les	Metàstasis	

Tumorals	(METLAB).
–	 Desenvoluparem	el	Centre	de	Recerca	en	Epidemiologia	(CREAL).
–	 Impulsarem	l’Institut	de	Biotecnologia	de	Catalunya	(IBEC).
–	 Incrementarem	les	dotacions	econòmiques	per	impulsar,	promoure	i	desenvolupar	la	recerca
	 i	la	formació	d’investigadors	en	l’àmbit	de	l’atenció	primària	(per	exemple,	la	Fundació	Jordi	Gol
	 i	Gurina,	de	l’ICS).
–	 Desenvoluparem	la	Bioregió.
–	 Crearem	l’Institut	de	Recerca	en	Medicina	Predictiva	i	Personalitzada	(IRMPP).
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–	 Consolidarem	la	carrera	professional	de	l’investigador	i	estabilitzarem	un	nombre	adient	d’investi-
gadors	en	un	calendari	progressiu.

–	 Promourem	la	connexió	dels	hospitals	i	d’altres	dispositius	assistencials	de	l’anella	científica	
(CESCA).
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L’accés	a	l’habitatge	és	una	de	les	preocupacions	principals	dels	catalans	i	les	catalanes,	especialment	
dels	joves,	a	més	d’una	de	les	qüestions	que	susciten	més	debat	polític	i	ciutadà	els	darrers	anys.	L’ac-
cés	al	primer	habitatge	ha	esdevingut	un	veritable	maldecap.

Així	mateix,	les	polítiques	d’habitatge	són	un	dels	àmbits	de	més	ebullició	en	la	formulació	de	noves	
polítiques	públiques,	l’èxit	o	fracàs	de	les	quals,	tenint	en	compte	que	parlem	de	polítiques	a	mitjà	ter-
mini,	caldrà	veure’l	els	propers	anys.	

L’accés	a	l’habitatge	afecta	tots	els	nivells	socials,	territorials	i	polítics	del	país,	tant	en	termes	d’equili-
bri	territorial	com	de	demanda	ciutadana.	

La	necessitat	que	els	programes	siguin	definits	pel	Govern	de	la	Generalitat	és	òbvia,	però	els	proble-
mes	d’accessibilitat	s’esdevenen	sempre	en	un	municipi.	Sempre	és	en	un	poble	o	ciutat	de	Catalunya	
on	es	concreta	la	demanda	ciutadana	d’habitatge,	on	es	fan	palesos	els	problemes	per	accedir-hi	de	la	
majoria,	on	hi	ha	teixits	urbans	degradats,	on	trobem	parc	vacant,	on	es	donen	l’assetjament	immobi-
liari,	les	situacions	d’infrahabitatge,	la	sobreocupació	de	pisos	i	els	col·lectius	en	risc	d’exclusió	social	
residencial...

No	és	fàcil	definir	polítiques	locals	actives	en	matèria	d’habitatge	al	marge	de	la	política	de	l’Estat,
que	conserva	de	facto	importants	competències.	Aquesta	situació	no	sembla	que	hagi	de	canviar	amb	
el	nou	Estatut	d’Autonomia,	que,	tot	i	l’exhaustivitat	més	gran	en	el	tractament	de	les	competències
de	la	Generalitat	en	els	articles	1�7	i	1��,	no	garanteix	la	interpretació	que	faci	en	un	futur	l’Estat
de	la	política	d’habitatge	com	a	política	econòmica.	

sitUAció pArAdoxAl dEl mErcAt dE l’hAbitAtgE
L’afirmació	que	es	construeix	més	que	mai	i	que	mai	no	hi	havia	hagut	tanta	gent	exclosa	és	una	para-
doxa	que	no	sorprèn	ningú.

Catalunya	ha	doblat	el	seu	sòl	urbà	els	darrers	25	anys.	Hi	ha	60.000	ha	de	sòl	urbanitzable,	a	tot	
Catalunya.	Entre	el	�0%	i	el	�0%	de	tot	l’habitatge	que	es	construeix	a	la	UE	s’edifica	a	l’Estat	espa-
nyol.	Segons	el	Consell	Superior	de	Col·legis	d’Arquitectes,	l’Estat	espanyol	és	el	primer	país	europeu	
en	nombre	d’habitatges	en	propietat:	1,52	per	família,	davant	la	mitjana	d’1,1.	Els	darrers	vuit	anys	
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s’han	promogut	18,1	habitatges	nous	per	cada	mil	habitants,	mentre	que	la	mitjana	europea	ha	estat	
de	5,7	per	cada	mil	habitants.	Això	no	ha	abaixat	els	preus:	un	habitatge	nou	equival	a	entre	7	i	8	ren-
des	mitjanes,	mentre	que	a	Europa	no	supera	les	�,5.	

El	200�	es	van	visar	757.000	nous	habitatges	a	tot	l’Estat.	A	Catalunya	se’n	van	iniciar	�6.�81,
un	8,8%	més	que	el	200�.

El	2005	s’ha	tancat	de	nou	amb	dades	rècord:	entre	800.000	i	825.000	habitatges	a	tot	l’Estat,	se-
gons	les	fonts,	i	110.51�,	un	1�,5%,	amb	relació	al	200�,	a	Catalunya.

La	producció	d’habitatge	ha	passat	de	58.�01	habitatges	l’any	1��7	a	110.51�	l’any	2005.	De	�,5	ha-	
bitatges	per	mil	habitants	a	16	habitatges	per	cada	mil	habitants.

UnA grAn rigidEsA En El mErcAt
El	règim	de	tinença	a	Catalunya	és	insòlit	a	Europa.	Un	16%	de	llogaters	contra	un	80%	de	propietaris.	
La	mitjana	europea	és	d’un	�2%	de	propietaris	i	un	6�%	de	llogaters.

Un	percentatge	molt	gran	de	l’habitatge	no	es	dedica	a	fer	de	llar	principal.	Aproximadament	una	terce-
ra	part	del	parc	construït	està	formada	per	segones	residències	o	és	habitatge	desocupat.	

El	darrer	quinquenni	com	a	mínim	els	increments	anuals	de	preus	superen	els	dos	dígits.	El	preu	mitjà
a	Catalunya	d’obra	nova	ha	crescut	un	2�,6%,	i	s’ha	situat	en	�.280	€/m²	construïts,	amb	una	super-
fície	mitjana	de	105	m².	A	Barcelona,	una	miqueta	menys:	el	creixement	ha	estat	del	21%	i	s’ha	situat	
en	5.082	€/m²,	amb	habitatges	de	100	m².

En	termes	d’accessibilitat,	l’esforç	familiar	per	a	una	llar	amb	ingressos	iguals	a	�,5	SMI	(26.502	€/any)	
per	adquirir	un	habitatge	a	Barcelona	correspon	al	72%	dels	ingressos	mensuals	i	al	52	%	a	la	resta
de	l’àrea	metropolitana.	El	mateix	esforç	que	l’any	1���	amb	els	tipus	d’interès	al	10,2%.

Sembla	clar,	a	hores	d’ara,	que	el	sòl	és	car	perquè	l’habitatge	és	car,	i	que	el	mecanisme	de	fixació
de	preus	actualment	és	independent	de	l’oferta	de	sòl.	El	mercat	fixa	inicialment	els	preus	al	marge
de	qualsevol	lògica	d’estructura	de	costos	buscant	el	límit	de	la	solvència	de	la	demanda	i	obtenint	per	
un	mètode	residual	el	valor	del	sòl,	en	un	procés	clarament	inflacionari.	Totes	les	millores	de	la	dècada	
(baixada	de	tipus	interès,	allargament	dels	terminis	hipotecaris,	beneficis	fiscals…)	han	estat	absorbi-
des	pel	preu.	

Quan	es	parla	de	preus	s’acostuma	a	pensar	en	els	preus	de	compra,	però	la	inflació	també	es	produ-
eix	en	el	lloguer,	producte	d’una	demanda	més	alta	i	d’una	oferta	encara	escassa.	

UnA grAn dEmAndA finAnçAdA
Estudis	de	diverses	entitats	ens	indiquen	que	tenim	un	excés	d’oferta,	però,	malgrat	tot,	hi	ha	demanda.
El	país	bascula	entre	l’especulació	domèstica	dels	pares,	que	canalitzen	el	seu	estalvi	cap	a	l’habitatge	
i	amb	l’efecte	riquesa	que	els	produeix	la	revaloració	dels	seus	actius,	i	el	fill	que	no	pot	accedir	a	un	
habitatge	digne.	Cal	afegir-hi,	a	més,	tots	els	altres	aspectes	de	demanda	que	assenyalen	els	experts:	
globalització,	més	demanda	per	la	disminució	de	l’ocupació	de	persones	per	cada	habitatge,	immigra-
ció,	substitució	d’habitatges,	segones	residències,	separacions	familiars...
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El	sector	de	la	construcció	va	aportar	el	17%	del	PIB	el	2005	i	el	2�%	de	les	altes	a	la	Seguretat	Social,	
i	ha	esdevingut	un	autèntic	llast	per	a	la	competitivitat	del	país,	que	no	es	fonamenta	en	la	producció	
industrial	ni	en	R+D.	A	Catalunya	el	sector	de	la	construcció	ha	crescut	entre	1��8	i	el	200�	un	�6%,	
el	doble	que	el	PIB	català	en	el	mateix	període,	el	2�%.

pocA ofErtA d‘hAbitAtgE protEgit
No	s’han	complert	els	objectius	del	pacte	del	Tinell	de	�2.000	habitatges	protegits.	Les	previsions
de	compliment	oscil·len	entre	els	12.000	habitatges	i	els	28.000,	tot	i	que	les	dades	del	Departament	
de	maig	de	2006	n’assenyalen	2�.805,	comptabilitzant	tots	els	que	estan	projectats	per	tots	els	pro-
motors	públics	i	privats.

habitatge

AdEqUAr El prEU dE l’hAbitAtgE A lA cApAcitAt dE lEs rEndEs dE lEs fAmíliEs
L’objectiu	de	tota	política	d’habitatge	ha	de	ser	adequar-ne	el	preu	a	la	capacitat	de	renda	de	les	famíli-
es,	és	a	dir,	millorar	l’accessibilitat	per	a	la	majoria,	canalitzant	selectivament	els	ajuts	cap	a	les	franges	
dels	qui	no	hi	arribin,	no	pas	anar	abocant	recursos	públics	de	manera	indiscriminada	per	fer solvent
la majoria que esdevé insolvent,	ajuts	que	queden	de	nou	absorbits	per	l’espiral	de	preus,	en	un	peix	
que	es	mossega	la	cua.

propostes
–	 Presentarem	una	nova	Llei	d’habitatge	(amb	un	contingut	similar	a	la	que	ha	decaigut	durant	

aquesta	legislatura)	que	garanteixi	la	consideració	de	les	polítiques	d’habitatge	com	a	servei	pú-
blic;	que	doni	rang	legal	als	ajuts	al	pagament	del	lloguer	i	a	les	xarxes	de	mediació;	que	penalitzi	
el	parc	vacant;	que	garanteixi	el	manteniment	del	parc	públic	durant	tota	la	vida	útil	dels	edificis;	
que	eviti	el	frau	i	els	sobrepreus	en	les	transmissions	mitjançant	un	registre	únic;	que	garanteixi	
més	diversitat	en	el	règim	de	tinença	de	l’habitatge	protegit;	que	reguli	mesures	contra	l’assetja-
ment	immobiliari	i	l’infrahabitatge,	i	que	fomenti	la	rehabilitació	del	parc	existent.	

–	 Instarem	l’Estat	a	incentivar	les	hipoteques	amb	termini	fix	davant	les	hipoteques	amb	terminis	
variables	per	evitar	crisis	generals	en	les	economies	familiars	en	cas	d’un	augment	sobtat	del	cost	
de	la	vida.

–	 Reclamarem	l’efectivitat	de	l’exercici	de	la	competència	exclusiva	de	la	Generalitat	en	matèria	
d’habitatge	i	el	traspàs	efectiu	de	les	partides	pressupostàries	vinculades	del	Ministeri	d’Habitat-
ge	a	la	Generalitat.

incidim En lA dEmAndA
Cal	prendre	mesures	serioses	per	desincentivar	la	inversió	immobiliària,	afavorida	per	les	dinàmiques	
de	capital	i	els	fluxos	globalitzadors	a	Catalunya,	no	directament	vinculada	a	l’habitatge	com	a	neces-
sitat	real,	i	endurir	els	productes	immobiliaris	que	en	resulten	com	ara	habitatges	desocupats	i	solars	
retinguts.

propostes
–	 Ajudarem,	a	fons	perdut,	a	l’accés	dels	joves	a	25.000	pisos	de	lloguer	per	un	màxim	del	25%	

del	cost	d’aquest	lloguer.	Hi	estaran	inclosos	tots	els	joves	que	no	arribin	a	una	percepció	anual	
de	15.000	euros.
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–	 Instarem	l’Estat	a	definir	reglamentàriament	la	figura	d’habitatge	desocupat.
–	 Reclamarem	al	Govern	d’Espanya	que	abordi	les	reformes	reclamades	de	la	fiscalitat	en	l’habitat-

ge,	en	concret:	el	tractament	fiscal	de	l’habitatge	desocupat	a	l’efecte	dels	recàrrecs	a	l’IBI	amb	
destí	finalista	per	finançar	polítiques	d’habitatge;	l’establiment	d’un	IVA	superreduït	en	tots	els	fets	
imposables	de	transmissió	de	sòl,	habitatge	i	operacions	vinculades	a	la	rehabilitació	amb	destí

	 a	l’habitatge	protegit;	i	les	modificacions	oportunes	en	l’IRPF	de	les	persones	físiques	que	per-
metin	avançar	en	la	igualació	fiscal	entre	la	compravenda	i	el	lloguer	d’habitatges	per	tal	que

	 els	ajuts	a	l’adquisició	no	s’acabin	traslladant	al	preu	final.
–	 Utilitzarem	la	capacitat	normativa	de	la	Generalitat	sobre	l’IRPF	per	suprimir	a	Catalunya	les	de-

duccions	en	la	compra	d’habitatge	(excepte	en	els	casos	de	compra	del	primer	habitatge)	i	per	
aconseguir	la	igualació	fiscal	entre	la	compravenda	i	el	lloguer.	

–	 Modificarem	la	regulació	de	l’ITP	establint	un	tipus	reduït	pels	fets	imposables	de	transmissió
	 de	sòl	per	la	construcció	d’habitatge	protegit	i	en	les	segones	transmissions	d’habitatges	sub-

jectes	a	règims	de	protecció	o	a	programes	dels	plans	d’habitatge,	com	ara	l’adquisició	per	a	la	
posterior	rehabilitació	i	lloguer.	

–	 Crearem	deduccions	fiscals	per	als	fons	d’inversió	immobiliària	i	les	empreses	que	inverteixen	
en	habitatge	de	lloguer	sobre	sòl	de	propietat	del	fons	o	financen	actuacions	públiques	sobre	sòl	
públic	amb	títol	concessional.

–	 Defensem	la	regulació	específica	de	les	plusvàlues	dels	fons	d’inversió	immobiliària	per	esmorteir	
el	seu	potencial	especulatiu,	així	com	els	beneficis	de	les	operacions	immobiliàries	de	determinat	
volum	en	què	el	preu	final	del	producte	immobiliari	no	es	correspongui	amb	una	repercussió

	 de	sòl	raonable	ponderable	d’acord	amb	el	preu	de	compra	del	sòl.
–	 Instarem	l’Estat	a	diferenciar	el	tractament	fiscal	dels	primers	habitatges	davant	segons	o	més	

habitatges	de	propietat,	així	com	l’arrendament	de	temporada	destinat	a	satisfer	necessitats	d’ha-
bitatge	permanent.

–	 Instarem	l’Estat	a	penalitzar	fiscalment	les	plusvàlues	de	les	transmissions	immobiliàries	de	menys	
de	8	anys	com	a	mecanisme	de	control	de	preus	i	per	desincentivar	la	compravenda	especulativa,	
tant	en	transmissions	de	sòl	com	d’habitatge.

–	 Instarem	l’Estat	a	una	reforma	del	mercat	hipotecari	que	endureixi	el	finançament	de	la	demanda	
i	que	contribueixi	indirectament	al	control	del	sobreendeutament	de	les	famílies.	La	limitació	de	la	
capacitat	de	finançar	la	demanda	ha	de	col·laborar	a	estabilitzar	els	preus	(per	exemple,	limitant	
terminis	hipotecaris).

–	 Instarem	l’Estat	a	una	reforma	del	mercat	hipotecari	que	vinculi	el	finançament	hipotecari	al	preu	
escripturat,	com	a	mecanisme	per	evitar	la	generació	de	diner	negre	i	per	controlar	els	preus.

–	 Introduirem	l’obligatorietat	de	les	caixes	d’estalvi	de	destinar	un	5%	del	seu	coeficient	de	caixa
	 al	finançament	de	la	política	d’habitatge	del	Govern,	com	a	retorn	a	la	col·lectivitat	de	part	del	ne-	

goci	bancari	provinent	de	les	hipoteques.

control dEl prEU
Cal	prendre	mesures	sobre	els	elements	que	configuren	el	preu.	I	controlar	el	sòl	amb	planejaments	
parcials,	generals	i	sectorials.

propostes
–	 Aprovarem	durant	la	legislatura	el	Pla	sectorial	de	l’habitatge	a	Catalunya,	que	marqui	quins	per-

centatges	d’habitatges	han	de	ser	protegits	o	no	en	funció	de	les	necessitats	del	país;	quina	han	
de	ser	de	nova	construcció	o	rehabilitats;	quines	seran	les	tipologies	i	quina	distribució	territorial	
tindran,	i	que	inclogui	un	cens	d’habitatges	desocupats.

–	 Revisarem	el	Pla	d’habitatge	i	sòl	2005–2010	del	DPTOP	tenint	en	compte	el	que	determini	el	Pla	
territorial	sectorial	de	l’habitatge.	
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–	 Mantindrem	des	de	les	administracions	la	propietat	del	sòl	i	dels	habitatges	protegits	de	promoció	
pública	per	crear	un	parc	públic	de	lloguer	social	equiparable	amb	la	mitjana	europea	de	82	habi-
tatges/1.000	habitants	davant	els	10	habitatges/1.000	habitants	de	l’Estat	Espanyol.

–	 Defensem	l’establiment	d’un	autèntic	dret	de	les	prestacions	universal	per	a	tota	la	població	amb	
rendes	inferiors	a	�,5	SMI	a	l’accés	a	un	habitatge	protegit	d’obra	nova	o	de	segona	mà	rehabili-
tat	o	a	l’obtenció	d’un	ajut	per	al	pagament	del	lloguer.

–	 Deixarem	de	penalitzar	els	ajuntaments	amb	la	pèrdua	de	la	subvenció	per	contracte	de	lloguer	
signat	en	el	cas	en	què	s’hagin	d’executar	les	assegurances	per	impagament	de	la	renda	a	la	pro-
pietat.	

–	 Reclamarem	al	Govern	de	l’Estat	la	cessió	gratuïta	de	les	dotacions	de	sòl	públic	no	utilitzat	per	
construir-hi	habitatge	protegit,	especialment	les	derivades	de	les	antigues	casernes	militars

	 i	de	la	Guàrdia	Civil.
–	 Reforçarem	la	creació	dels	patrimonis	municipals	de	sòl	previstos	en	la	legislació	urbanística	per	

evitar	que	tornin	a	ser	figures	sense	aplicar,	així	com	el	registre	de	solars	d’edificació	forçosa.
–	 Augmentarem	la	transparència	en	el	mercat	de	taxacions.

divErsificAr Els règims dE tinEnçA 
Cal	diversificar	els	règims	de	tinença	com	a	objectiu	estratègic,	sense	que	això	vulgui	dir	entendre	el	
lloguer	com	a	modalitat	per	als	qui	no	són	solvents	per	accedir	a	la	propietat,	sinó	en	termes	de	mobili-
tat	laboral,	de	competitivitat	de	país,	de	generació	d’estalvi,	de	finançament	de	l’economia	i	de	repensar	
si	és	adequat	que	una	persona	amb	�0	anys	s’hipotequi	per	a	tota	la	vida	laboral	i	que	el	seu	estalvi	
s’immobilitzi.

propostes
–	 Sedimentarem	durant	la	legislatura	el	mercat	secundari	de	lloguer	d’acord	amb	la	creixent	deman-

da	fins	a	arribar	a	les	mitjanes	europees	de	lloguer	del	�0%	mínim,	que	és	la	ràtio	que	existia
	 a	Catalunya	l’any	1�81	(�2%),	davant	l’actual	1�–16%,	a	través	de	promoure’n	la	construcció
	 i	d’instar	els	propietaris	a	l’augment	de	la	seguretat	jurídica	mitjançant	la	reforma	de	la	LAU.
–	 Posarem	al	mercat	el	parc	d’habitatges	existent,	principalment	per	a	lloguer,	fomentant	mesures	

de	rehabilitació,	de	cessió	de	la	propietat	i	de	seguretat	jurídica.
–	 Millorarem	la	gestió	dels	ajuts	als	llogaters	i	dels	expedients	de	rehabilitació	en	el	marc	del	Pla	ca-	

talà	pel	dret	a	l’habitatge:	els	ajuts	per	al	2005	es	van	pagar	al	febrer	del	2006.	

incrEmEntAr lA prodUcció d’hAbitAtgE protEgit
És	cabdal	incrementar	la	producció	d’habitatge	protegit,	tant	de	promoció	pública	com	privada,	mitjan-
çant	les	reserves	adequades	en	la	legislació	urbanística,	i	sobretot	mantenir	aquest	parc	en	el	temps	
per	tal	que	no	s’incorpori	de	nou	en	el	mercat	lliure	per	culpa	d’uns	terminis	de	vinculació	jurídica	mas-
sa	curts,	que	fan	que	els	poders	públics	es	trobin	constantment	amb	un	tornar	a	començar.	Sense	un	
parc	important	de	sòl	i	habitatge	públic	no	es	pot	fer	una	bona	política	d’habitatge.	

propostes
–	 Completarem	els	�2.000	habitatges	protegits	a	què	ens	comprometíem	en	el	pacte	del	Tinell
	 i	promourem	els	1�.000	que	falten.	
–	 Doblarem	els	actuals	100	M	d’€	anuals	destinats	a	la	política	d’habitatge	fins	a	arribar	a	final
	 de	la	legislatura	als	percentatges	europeus	del	2%	del	PIB	català.	
–	 Posarem	al	mercat,	al	llarg	de	la	propera	legislatura,	50.000	nous	habitatges	de	protecció,	la	mei-	

tat	de	lloguer,	mitjançant	la	rehabilitació,	la	reducció	del	parc	vacant	i,	en	darrera	instància,	mit-
jançant	obra	nova.
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–	 Incrementarem	l’oferta	d’habitatge	protegit	amb	relació	al	total	construït,	mitjançant	el	desenvo-
lupament	dels	mecanismes	de	la	Llei	d’urbanisme	per	a	l’obtenció	de	sòl	per	a	habitatge	protegit,	
fins	a	arribar	al	50%	de	la	producció	total.	Dels	110.51�	habitatges	iniciats	l’any	2005,	només	
6.��2,	el	6,�%,	van	ser	protegits.	Dels	�6.�81	del	200�,	només	6.��0,	el	6,6%.

–	 Crearem	un	fons	de	rescat	dels	habitatges	protegits	vinculat	a	l’exercici	del	dret	de	tempteig	i	re-
tracte	i/o	carta	de	gràcia	per	part	dels	poders	públics.

–	 Desmantellarem	l’actuació	de	la	Sociedad	Pública	de	Alquiler	a	Catalunya,	ja	que	se	solapa	amb	
la	xarxa	catalana	pel	lloguer	social.
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seguretat: un dret individual, un dret social

L’evolució	de	la	seguretat	en	la	societat	catalana	està	molt	lligada	amb	els	reptes	globals	que	han	anat	
sorgint	com	a	conseqüència	dels	canvis	socials	i	de	les	actituts	d’uns	ciutadans	que	exigeixen	seguretat	
com	abans	havien	exigit	altres	serveis	avui	indiscutibles	i	pràcticament	universals.	

La	societat	catalana	ha	de	fer	front	a	les	noves	formes	de	risc	que	genera	ella	mateixa.	Aquests	riscs	
(tecnològic,	industrial,	sanitari,	biològic	o	resultant	de	noves	formes	d’exclusió	social)	s’acumulen	a	tot	
el	risc	generat	anteriorment.	Això	suposa	que	els	reptes	de	la	seguretat	es	multipliquin	exponencial-
ment	i	que	les	formes	de	resposta	al	risc	i	ja	no	diguem	la	prevenció	del	mateix	hagin	de	ser	múltiples.	

Ens	trobem,	a	més,	amb	la	paradoxa	que,	malgrat	que	les	institucions	hagin	d’assegurar	els	drets	col-
lectius	i	prioritzar	l’interès	general,	també	en	la	seguretat,	la	demanda	vagi	orientada	sobretot	als	drets	
individuals.	No	es	valora	la	situació	gobal	sinó	la	situació	personal	o	més	propera.	Això	suposa	abando-
nar,	ni	que	sigui	en	l’imaginari	col·lectiu,	el	concepte	d’ordre	públic.	

És	a	dir,	en	tant	que	ciutadans,	no	en	tenim	prou	que	se’ns	garanteixi	àmpliament	la	llibertat	i	el	dret	
col·lectiu,	sinó	que	reclamem	el	dret	a	estar	segurs	individualment.	Hi	hem	de	sumar	el	factor	que	vivim	
en	la	societat	de	la	informació	i	això	suposa	que	hi	hagi	una	difusió	mediàtica	del	fet	delictiu	i	les	seves	
conseqüencies.	Ens	enfrontem	a	una	hipersensibilització	dels	ciutadans	envers	la	necessitat	de	sentir-
se	segurs.

La	societat	global,	amb	tots	els	seus	elements	de	novetat,	provoca	el	desconcert	de	la	seguretat,	si	
més	no	com	l’enteníem	fins	ara.	Les	noves	formes	de	delicte,	el	terrorisme	global,	els	efectes	negatius	
dels	fluxos	migratoris,	la	crisi	dels	models	socials,	familiars	i	educatius	en	l’adaptació	al	món	global,	les	
conseqüències	imprevisibles	del	desenvolupament	tecnològic...	són	elements	que	conformen	un	marc	
d’extraordinària	complexitat	al	qual	les	institucions	han	de	fer	front	amb	vells	esquemes	i	pocs	mitjans.	

La	situació	de	la	seguretat	a	Catalunya	es	pot	considerar	plenament	condicionada	pel	marc	legal	en
el	qual	s’ha	de	desenvolupar.	La	manca	de	competències	i	l’encotillament	legal	són	obstacles	impor-	
tants	per	fer	front	a	les	múltiples	i	noves	realitats	que	sorgeixen	en	l’àmbit	de	la	seguretat.	La	consecu-	
ció	de	resultats	en	la	seguretat	ciutadana	–però	no	només	en	aquest	tipus	de	seguretat–	està	molt	
condicionada	per	un	funcionament	de	l’administració	de	justícia	que	sovint	té	comportaments	anacrò
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nics	o	erràtics	que	afavoreixen	la	reincidència	o	allarguen	eternament	els	processos,	sempre	en	un	marc	
de	recursos	insuficients,	i	per	un	sistema	penitenciari	obsolet	i	amb	pocs	recursos	i	menys	resultats	pel	
que	fa	a	la	reinserció.	

Podem	afirmar	que	l’absència	d’un	marc	legal	nou	que	garanteixi	més	possibilitats	i	recursos	per	a	la	
prevenció	de	la	inseguretat	en	qualsevol	de	les	seves	formes	obliga	el	sistema	de	seguretat	pública	a	
Catalunya	a	un	estrès	d’organització	que,	a	més,	no	és	pal·liat	des	de	l’Administració	de	l’Estat,	amb	el	
benentès	que	és	aquesta	Administració	qui	conserva	les	competències	estructurals,	acumula	els	recur-
sos	i	la	capacitat	de	comandament.	En	aquest	sentit,	la	dependència	del	sistema	de	seguretat	espanyol	
i	les	mancances	d’aquest	sistema	són	factors	que	repercuteixen	negativament	en	el	nostre	país.	

Des	de	la	creació	dels	Mossos	d’Esquadra	com	a	policia	integral,	fa	gairebé	vint	anys,	fins	avui,	inclo-
ent-hi	les	tèbies	reformes	de	l’Estatut,	el	cos	principal	de	policia	del	país,	i,	per	tant,	quasi	la	totalitat	
dels	àmbits	de	la	seguretat	a	Catalunya,	segueixen	el	camí	de	la	subsidiarietat,	que	ens	aboca	a	tenir	
un	model	poc	definit	o	inacabat	de	seguretat	pública.

Les	deficiències	estructurals	del	sistema	de	seguretat	espanyol	i	la	permanència	d’organitzacions	de	
caire	militar	com	la	Guàrdia	Civil	col·laboren	a	agreujar	la	situació.	Garantir	la	seguretat	de	les	persones	
des	dels	poders	públics	no	es	pot	fer	des	de	la	discussió	competencial.

Igualment,	la	manca	d’ordenació	de	criteris	per	a	les	policies	locals,	a	falta	d’una	llei	que	les	reguli	efec-	
tivament,	si	més	no	funcionalment,	la	policia	de	Catalunya,	unida	als	altres	factors	esmentats	i	a	una	li-	
mitada	autonomia	d’acció	i	de	recursos	preventius	del	poder	local,	ha	influït	en	la	degradació	de	la	con-
vivència	ciutadana	i	de	l’espai	públic.	La	manca	d’unificació	de	criteris	i	l’absència	de	límits	i	objectius	
clars	ha	generat	un	mosaic	de	cossos	de	policia	local	amb	models	molt	diferents	entre	si	i	en	mans	
d’una	mal	entesa	autonomia	local.

D’altra	banda,	l’absència	d’un	model	de	seguretat	i	les	seves	conseqüències	s’estenen	a	l’àmbit	de	les	
emergències.	La	inestabilitat	del	sistema	d’emergències	de	Catalunya	suposa	patir	una	manca	estruc-
tural	de	recursos	i	d’inversió	en	planificació	i	material	que	fa	molt	difícil	reduir	les	possibilitats	de	risc	
que	el	mateix	desenvolupament	de	la	societat	demana.	Els	nous	riscs	generats	per	la	política	industrial	
o	la	tecnologia	exigeixen	un	nivell	de	resposta	que	avui	Catalunya	no	té.	Des	de	barreres	pels	vessa-
ments	de	petroli	fins	a	hospitals	de	campanya,	passant	per	detectors	de	gasos	o	sistemes	d’avís	per
a	la	població.	Queda	molt	camp	per	recórrer	encara.	

En	termes	de	seguretat,	la	sagnia	que	suposen	els	accidents	de	trànsit	al	nostre	país	obliga	a	fer	plan-
tejaments	contundents.	Les	causes	de	la	sinistralitat	viària	són	múltiples	però,	tanmateix,	les	solucions	
per	reduir-la	entren	de	ple	en	les	arrels	del	sistema	social,	polític	i	legislatiu.	Catalunya	no	té	les	com-
petències	legislatives	en	matèria	de	trànsit	i	això	és	un	handicap	important,	en	tant	que	no	és	possible	
incidir,	si	més	no	des	d’un	punt	de	vista	legal,	en	els	processos	que	determinen	les	condicions	de	con-
ducció,	les	aptituds	dels	conductors	o	la	mateixa	matriculació	dels	vehicles.

Tot	plegat	conforma	un	escenari	de	gran	complexitat	que,	amb	els	recursos	legals	i	econòmics	actuals,	
i	sumant-hi	una	manca	de	consciència	preventiva	en	les	institucions,	suposa	un	repte	molt	important	
per	al	futur	del	país.	La	seguretat	no	és,	i	cada	cop	ho	és	menys,	un	tema	menor.	
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CoordinaCió deLs Cossos poLiCiaLs

coordinAr Els cossos policiAls pEr Un modEl intEgrAt dE sEgUrEtAt públicA
La	coordinació	efectiva	de	Mossos	d’Esquadra	i	les	policies	locals,	juntament	amb	els	cossos	de	l’Estat,	
per	part	del	president/a	de	la	Generalitat	com	a	comandament	únic	és	necessària	per	aconseguir	més	
eficàcia	i	un	augment	de	la	seva	potencialitat	com	a	forces	de	seguretat.	

Aquest	concepte	només	serà	real	si	des	de	les	institucions	es	considera	la	Policia	Local	com	una	part	
fonamental	d’aquesta	construcció.	És	important	que,	des	de	l’Escola	de	Policia	fins	a	la	implantació	en	
el	territori,	es	consideri	que	només	amb	un	bon	encaix	entre	els	cossos	policials,	amb	un	plus	de	coor-
dinació,	amb	la	formació	adequada	i	amb	un	repartiment	no	corporatiu	de	competències	la	Policia	de	
Catalunya	pot	ser	una	realitat	més	enllà	d’una	simple	denominació.	

El	paper	de	la	Policia	Local	en	aquest	sistema	de	Policia	de	Catalunya	suposa	també	un	contacte	direc-	
te	amb	els	ciutadans	perquè	ajuda	a	preveure	situacions	de	risc,	com	ara	l’exclusió	social	o	el	conflicte	
ciutadà	en	qualsevol	de	les	seves	formes.	No	té	cap	sentit	que	els	Mossos	d’Esquadra	quedin	fora	
d’aquest	àmbit	de	la	proximitat.	L’objectiu	final	és	que	els	ciutadans	se	sentin	segurs,	que	és	tant
o	més	important	com	que	ho	estiguin.	

propostes
–	 Desenvoluparem	la	Llei	de	l’Institut	de	Seguretat	de	Catalunya.	
–	 Reclamem	i	defensem	la	participació	de	tots	els	departaments	de	la	Generalitat	en	la	definició
	 de	polítiques	integrals	de	seguretat.	
–	 Establirem	un	model	català	de	seguretat	pública	basat	en	la	prevenció,	la	transversalitat	i	la	inte-

gralitat	per	atendre	les	contingències	específiques	dels	diferents	territoris	de	Catalunya.
–	 Definirem	en	una	única	llei	la	Policia	de	Catalunya,	a	partir	de	la	coordinació	i	l’articulació	com-

petencial,	funcional	i	d’organització	de	Mossos	d’Esquadra	i	policies	locals	en	un	únic	sistema	
d’autoritats	i	operatiu.	

–	 Definirem	i	unificarem	definitivament	els	estàndards	d’uniformitat,	organització,	accés	i	promoció
	 i	armament,	i	utillatge	de	les	policies	locals.	
–	 Unificarem	el	programari	informàtic	i	els	models	documentals	de	la	Policia	de	Catalunya.
–	 Coordinarem	la	Policia	de	Catalunya	amb	els	cossos	i	les	forces	de	seguretat	de	l’Estat	en	els	àm-	

bits	de	competència	que	escaiguin,	en	el	marc	de	la	Junta	de	Seguretat	de	Catalunya,	sota	la	di-	
recció	de	la	Generalitat.	

–	 Impulsarem	i	reforçarem	les	juntes	locals	i	regionals	de	seguretat,	i	garantirem	la	presència	i	la	di-
recció	funcional	dels	alcaldes	en	aquests	òrgans	(Llei	�/0�,	de	7	d’abril,	del	Sistema	de	Seguretat	
Pública	de	Catalunya).

–	 Garantirem	la	participació	del	món	local	en	la	planificació	operativa,	l’assignació	i	l’aprofitament	
de	recursos	policials	i	d’emergències.	

–	 Impulsarem	i	reforçarem	les	diferents	figures	participatives	previstes	en	la	Llei	del	Sistema	de	Se-	
guretat	Pública	de	Catalunya,	com	ara	el	Consell	de	Seguretat.	

–	 Reclamarem	la	unificació	de	la	informació	operativa	i	estadística	entre	la	Policia	de	Catalunya	
i	els	cossos	de	l’Estat.
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emergènCies i proteCCió CiviL

xArxA sòlidA dE profEssionAls d’EmErgènciEs i dE protEcció civil
pEr tot El tErritori
Reclamar	una	estructura	moderna	i	eficaç	en	el	terreny	de	les	emergències	i	de	la	protecció	civil,	
amb	el	màxim	de	mitjans	i	formació,	i	d’acord	amb	les	característiques	territorials	i	amb	la	demanda	
generada	per	la	mateixa	evolució	industrial,	tecnològica	i	social	de	Catalunya.	L’objectiu	és	respondre	
amb	eficàcia	i	celeritat.

L’existència	d’un	cos	de	Bombers	que	pugui	treballar	amb	els	mitjans	tècnics	i	recursos	humans	neces-	
saris	per	fer	front	a	la	multiplicitat	de	problemes	que	es	generen	al	país.	En	aquest	sentit,	cal	dotar	
l’Escola	de	Bombers	dels	mitjans	i	dels	recursos	necessaris	i	establir	plans	de	formació	generals	i	espe-	
cífics	que	serveixin	per	estructurar	una	xarxa	de	professionals	qualificats	que	pugui	fer	front	amb	ga-
ranties	als	múltiples	riscs	que	es	generen	en	la	nostra	societat,	i	complementar	aquests	professionals	
amb	una	xarxa	sòlida	i	ben	definida	de	bombers	voluntaris	arreu	del	territori	amb	qualificacions	especí-
fiques	adequades	a	les	necessitats	territorials	concretes.	

propostes 
Emergències i protecció civil, o com optimitzar-ne el funcionament

–	 Crearem	un	sistema	d’atenció	a	les	emergències	amb	prou	flexibilitat	per	poder	considerar	
Catalunya	una	única	regió	d’emergències	i	en	el	qual	l’aprofitament	i	la	coordinació	dels	recursos	
sigui	l’eina	fonamental,	des	del	coneixement	directe	del	territori.

–	 Dotarem	el	CECAT	i	el	sistema	112	de	professionals	i	analistes	suficients	i	multidisciplinaris,	més	
enllà	del	cos	de	Bombers,	per	tal	d’afrontar	i	planificar	les	respostes	a	l’emergència.	

–	 Impulsarem	i	reforçarem	un	marc	de	comunicacions	propi	dels	serveis	de	seguretat	de	Catalunya	
per	tal	de	millorar	la	coordinació	en	cas	d’emergència.	

El cos de bombers
–	 Planificarem	el	desplegament	del	cos	de	Bombers	en	el	territori	d’acord	amb	les	característiques	

de	la	zona.	
–	 Establirem	criteris	diversos	per	a	les	seves	actuacions,	des	del	temps	mínim	de	resposta	a	una	

emergència	fins	a	la	mobilitat	possible	dels	recursos,	passant	pel	coneixement	del	territori	o	la	
concentració	d’elements	de	risc	potencial	en	un	lloc	o	un	altre.	La	realitat	metropolitana	requerirà	
un	tractament	específic.	

–	 Millorarem,	en	el	marc	de	l’Institut	de	Seguretat	de	Catalunya,	la	formació	bàsica,	específica
	 i	contínua	del	cos	de	Bombers.
–	 Estructurarem	el	cos	de	Bombers	amb	els	comandaments	operatius	suficients	en	una	escala	ver-

tical	de	comandament	per	millorar	la	coordinació.	
–	 Dotarem	efectivament	el	cos	de	Bombers	dels	recursos	humans	i	els	mitjans	suficients	i	especí-

fics	per	dur	a	terme	la	seva	tasca	amb	seguretat	i	eficàcia.	
–	 Inclourem	els	serveis	bàsics	i	subministraments	(aigua,	gas,	electricitat),	les	telecomunicacions	

(emissores	de	ràdio	i	televisió	privades	o	públiques,	internet)	i	la	xarxa	de	transport	públic	en	l’en-
torn	de	treball	de	les	emergències.	

–	 Reforçarem	i	incentivarem	l’activitat	inspectora	d’edificis	i	espais	públics	o	privats,	especialment	
des	del	món	local,	i	garantirem	el	seguiment	i	el	manteniment	dels	elements	de	seguretat.

–	 Impulsarem	un	pla	transversal	i	integral	de	gestió	forestal,	amb	criteris	que	facilitin	l’extinció
	 i	la	no	propagació	d’incendis	forestals,	prioritàriament	en	zones	habitades.
–	 Intensificarem	accions,	recursos	i	mitjans	durant	els	mesos	sense	risc	d’incendi	per	dur	a	terme,	

des	del	Departament	d’Interior	i	en	col·laboració	amb	el	món	local	i	amb	criteris	de	gestió	integral	
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	 del	combustible,	els	focs	tècnics	o	les	neteges	que	garanteixin	la	discontinuïtat	en	cas	de	gran	
incendi	forestal.	

–	 Definirem	el	tractament	de	les	emergències	i	la	prevenció	en	el	marc	de	les	juntes	locals	de	se-
guretat,	d’acord	amb	un	concepte	integral	de	servei	al	ciutadà.	En	aquest	sentit,	caldria	refer

	 els	mecanismes	legals	per	incloure	nous	membres	d’aquest	àmbit	a	les	juntes.	

la tasca dels voluntaris
–	 Definirem	el	paper	i	les	funcions	dels	diferents	voluntariats	sota	l’aixopluc	d’una	organització	única	

que	serveixi	d’interlocutora	en	la	Comissió	de	Protecció	Civil	de	Catalunya.	
–	 Organitzarem	i	redefinirem	la	tasca	dels	bombers	voluntaris	en	tant	que	servei	desplegat	al	terri-

tori	i	amb	quines	funcions	prioritàries	s’ha	de	desenvolupar	el	servei.	

eduCar en La prevenCió

EdUcAr En lA prEvEnció i rEforçAr-lA, Un vAlor A l’AlçA
El	model	d’Esquerra	de	seguretat	pública	es	basa	també	en	la	prevenció,	més	que	en	la	reacció.	Des	
de	la	detecció	i	la	previsió	de	situacions	d’exclusió	social,	de	conflictes	ciutadans	o	de	noves	amenaces,	
com	ara	el	crim	organitzat,	fins	a	la	confecció	i	la	divulgació	dels	diferents	plans	d’emergència	o	una	
gestió	industrial	o	forestal	que	prioritzi	la	protecció	de	les	persones,	la	Generalitat	de	Catalunya	ha	d’im-
pregnar	la	seva	gestió	d’aquesta	voluntat	preventiva.

En	el	cas	de	les	emergències,	aquesta	prioritat	de	la	prevenció	suposa	augmentar	els	recursos	en	les	
àrees	de	planificació	i	millorar	sensiblement	la	coordinació	interdepartamental,	de	manera	que	es	fa	ne-
cessari	dotar	la	Direcció	General	d’Emergències	d’un	pressupost	molt	més	elevat	del	que	ara	disposa
i	dels	mecanismes	legals	que	permetin	que	la	coordinació	entre	els	departaments	del	Govern	i	entre
els	mateixos	actors	d’una	emergència	sigui	la	millor	possible,	tant	en	la	planificació	de	la	resposta	com	
en	la	mateixa	actuació	o	en	el	restabliment	de	la	normalitat.	

Reforçar	l’estructura	de	planificació	i	treballar	de	manera	proactiva	suposa,	en	qualsevol	cas,	formar
i	informar	la	població	sobre	els	riscs	i	les	mesures	d’autoprotecció	que	calen	per	afrontar-los.	Cal,	
doncs,	estructurar	un	sistema	d’atenció	a	les	emergències	que	ordeni,	reguli	i	coordini	el	paper	del	
voluntariat,	tant	de	Protecció	Civil	com	dels	Bombers.	Partint	de	la	concepció	de	Catalunya	com	una	
única	regió	d’emergències,	és	cabdal	que	el	voluntariat	local	repartit	pel	territori	tingui	ben	delimitades	
les	seves	competències	en	el	marc	d’un	sistema	únic	de	formació	i	en	un	escalafó	i	una	cadena	d’or-
dres	ben	definits.

propostes
–	 Incidirem	en	la	Policia	de	Catalunya,	tant	en	els	processos	formatius	com	en	la	mateixa	acció	po-

licial,	en	la	defensa	i	la	promoció	dels	valors	cívics	com	a	referent	fonamental	per	a	la	prevenció.	
I	reforçarem	el	paper	mediador	de	la	Policia	en	conflictes	ciutadans	com	a	complement	del	con-
cepte	de	l’ordre	públic	a	l’ús.

–	 Potenciarem	els	models	transversals	de	tractament	de	la	seguretat	i	afavorirem	les	polítiques	
interdepartamentals	pel	que	fa	a	la	prevenció	i	la	gestió	del	delicte,	especialment	en	els	àmbits	
sociosanitari,	educatiu,	jurídic	i	penitenciari.

–	 Potenciarem	l’autoprotecció	i	la	prevenció	des	de	tots	els	àmbits	de	govern,	nacional	o	local.
	 La	incentivació	d’aquests	dos	conceptes	ha	d’anar	acompanyada	d’un	augment	dels	recursos	

econòmics	i	logístics	en	la	planificació	i	la	difusió	pública	sobre	situacions	de	risc.	S’ha	de	refor-
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çar,	en	qualsevol	cas,	el	caràcter	preceptiu	de	les	valoracions	tècniques	de	la	Direcció	General	
d’Emergències	a	l’hora	d’emetre	autoritzacions,	llicències	d’obres	o	activitats	o	en	la	mateixa	
planificació	del	territori.	

–	 Continuarem	potenciant	la	informació	i	la	formació	en	l’àmbit	escolar	en	coordinació	amb	la	Poli-
cia	Local	en	temes	de	prevenció	i	de	seguretat	viària.

seguretat viÀria

convErtir lA sEgUrEtAt viàriA cAtAlAnA En UnA prioritAt ciUtAdAnA i dE govErn
Partint	d’aquest	esperit	de	prevenció,	Esquerra	considera	fonamental	atendre	la	seguretat	viària	de	ma-
nera	prioritària.	Cal	canviar	les	actituds	socials	generalitzades	que	accepten	la	normalitat	que	suposa	
un	accident	de	trànsit.	Aquesta	percepció	dels	accidents	com	una	simple	estadística	sense	més	conse-
qüències	es	deriva	de	la	manca	d’una	legislació	capaç	d’actuar	en	la	prevenció,	des	del	disseny	de	les	
vies	fins	a	les	actuacions	sobre	el	Codi	de	circulació.	

Per	tant,	des	d’Esquerra	proposem	la	creació	d’un	model	de	seguretat	viària	propi,	orientat	a	la	preven-
ció	dels	accidents	i	a	les	conseqüències	que	tenen,	a	la	formació	viària	dels	ciutadans	i	a	l’establiment	
de	mesures	proactives	en	el	disseny	de	les	vies.	Igualment,	aquest	model	s’haurà	d’orientar	als	estàn-
dards	de	sinistralitat	europeus	mitjançant	mesures	dissuasives	i	de	control	ja	aplicades	en	altres	països,	
augmentant	el	nombre	d’efectius	policials	dedicats	a	la	regulació	del	trànsit,	promocionant	la	prevenció,	
la	formació	i	el	correcte	estat	del	parc	automobilístic	i,	només	subsidiàriament,	emprenent	mesures	
coactives	i	sancionadores.	

propostes
–	 Impulsarem	per	llei	un	model	de	seguretat	viària	específic	per	a	Catalunya,	que	tingui	en	compte	

els	elements	territorials	i	de	comunicacions	del	país,	i	impulsarem	les	modificacions	legals	neces-
sàries	a	l’Estat	espanyol.

–	 Confeccionarem	el	Pla	de	seguretat	viària	de	Catalunya	amb	criteris	interdisciplinaris,	la	participa-
ció	del	món	local	i	els	diferents	departaments	de	la	Generalitat,	i	que	prevegi	les	mesures	formati-
ves,	legals,	informatives	o	sobre	les	infraestructures	que	garanteixin	una	mobilitat	segura.	

–	 Crearem	un	òrgan	gestor	de	la	mobilitat	unificant,	si	cal,	les	competències	avui	disperses	entre	
departaments.	

–	 Elaborarem	el	Pla	de	millora	de	punts	negres	i	conflictius	i	trams	de	concentració	d’accidents.	
–	 Destinarem	el	5%	de	les	inversions	reals	en	infraestructures	Estat/Generalitat	a	promoure	actua-

cions	de	millora	de	la	seguretat,	campanyes	de	sensibilització	i	assistència	a	les	víctimes	d’acci-
dents.

–	 Promourem	un	sistema	de	justícia	ràpida	i	efectiva	pels	casos	de	greu	vulneració	de	les	normes	
de	trànsit.

–	 Augmentarem	substancialment	els	recursos	humans,	materials	i	tecnològics	destinats	al	control	
del	trànsit.

–	 Inclourem	la	seguretat	viària	com	a	matèria	obligatòria	en	l’ensenyament	primari	i	secundari.

vEtllAr pEr UnA sEgUrEtAt privAdA dE qUAlitAt
–	 Delimitarem,	des	de	les	institucions,	les	funcions	possibles	del	sector	privat,	els	estàndards	ne-

cessaris	per	al	desenvolupament	de	l’activitat	i	l’homologació	d’aquests	estàndards,	especialment	
en	la	formació.	
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–	 Augmentarem	l’activitat	inspectora,	la	plena	competència	del	Govern	de	la	Generalitat	i	la	col-
laboració	entre	les	institucions	i	el	sector,	per	garantir	el	bon	encaix	de	la	seguretat	privada

	 en	el	sistema	de	seguretat.	
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Justícia accessible,
eficaç i de qualitat per a tothom

Tot	i	que	l’acció	del	govern	catalanista	i	d’esquerres	ha	permès	reduir	els	dèficits	històricament	acumu-
lats	en	l’àmbit	de	la	justícia,	la	realitat	és	encara	lluny	de	poder	ser	considerada	satisfactòria.	Així,	els	
avenços	legislatius	assolits	en	aquests	darrers	dos	anys	(adopcions,	Llibre	V	del	Codi	Civil	i	altres	llibres	
llestos	per	a	ser	debatuts	en	ponència	parlamentària...)	i	l’esforç	econòmic	per	dotar	de	nous	recursos	
i	bastir	infrastructures	pendents	d’anteriors	legislatures	(articulació	del	Pla	d’equipaments	penitenciaris,	
desplegament	informàtic	a	les	oficines	judicials,	millores	de	les	condicions	laborals	del	personal...)	són	
factors	de	canvi	positius,	però	que	encara	precisen	d’un	seguit	d’accions	polítiques	i	pressupostàries	
de	gran	abast.

No	obstant,	hi	identifiquem	el	rastre	evident	d’aquells	mals	endèmics	que	tant	desprestigien	la	justícia	
davant	la	ciutadania	de	Catalunya,	com	la	manca	de	recursos	i	mitjans	materials	i	personals,	que	difi-
culten	una	prestació	òptima	del	servei.

Per	altra	banda,	tal	com	ha	quedat	aprovat	el	text	del	nou	Estatut,	pel	que	fa	especialment	al	Poder	Ju-
dicial	a	Catalunya	i	altres	articles	que	afecten	l’àmbit	de	la	justícia,	cal	que	continuem	reivindicant	totes	
aquelles	competències	i	facultats	substancials	que	la	retallada	del	text	de	l’Estatut	que	va	sortir	aprovat	
pel	Parlament	de	Catalunya	ha	eliminat.

L’ús	del	català	continua	sent	mínim	i	considerem	les	mesures	recollides	en	el	nou	Estatut	del	tot	insufi-
cients	per	superar	aquesta	evidència.	En	no	ser,	el	seu	coneixement,	un	requisit	de	jutges,	magistrats,	
fiscals,	secretaris,	notaris,	registradors,	encarregats	del	Registre	Civil	i	personal	al	servei	de	l’Admi-
nistració	de	justícia	es	vulnera	el	principi	d’igualtat	davant	la	llei	i	els	drets	de	la	ciutadania.	Convindria,	
doncs,	superar	d’una	vegada	la	fase	d’experiències	i	proves	per	refermar	assertivament	un	més	alt	
nivell	d’exigència	que	ens	garanteixi	la	normalitat	en	aquest	àmbit.

El	reconeixement	d’una	necessària	desconcentració	i	descentralització	per	guanyar	eficàcia	i	agilitat	
continua	esdevenint	un	repte	pendent.	El	desenvolupament	d’una	justícia	accessible	i	de	qualitat	és
al	darrere	del	desenvolupament	normatiu	que,	certament,	permetrà	millorar	aquests	aspectes	en	deter-
minats	municipis	però	aquesta	implantació	no	serà	extensible	arreu	del	territori.	La	Generalitat	només	
proposarà	i	altres,	des	de	Madrid,	decidiran	les	ubicacions	i	el	nombre	dels	nous	jutjats.	S’han	d’aplicar,	
amb	planificació	interanual,	les	recomanacions	del	Llibre	Verd	aprovades	i	els	estudis	d’aquest	han
de	servir	de	baròmetre	anual	que	permetin	una	ponderació	col·lectiva	de	qualitat.
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La	implementació	substantiva	en	recursos	humans	i	materials	permetran,	a	mig	termini,	apaivagar
la	greu	situació	de	massificació	dels	serveis	penitenciaris	a	Catalunya	i	garantir	els	preceptes	resocialit-
zadors	de	la	privació	de	llibertat.	Amb	això,	i	la	immediata	vigència	del	Decret	d’execució	i	organització	
desenvolupat	pel	Departament	de	Justícia,	sembla	iniciar-se	una	etapa	de	superació	de	la	pèssima	
situació	heretada.	Caldrà	vetllar,	però,	per	la	coherència	i	racionalitat	en	el	desplegament	previst	i	tenir	
cura	de	no	caure	en	el	conservadorisme	corporativista,	que	ja	sembla	endèmic,	de	la	gestió	d’aquesta	
competència	transferida.	

Finalment,	la	retallada	a	l’Estatut,	aprovat	pel	Parlament	de	Catalunya,	ha	deixat	els	drets	reconeguts
a	l’Estatut	sense	una	garantia	real	i	efectiva	de	la	seva	eficàcia,	com	era	el	recurs	directe	davant	el	Tri-	
bunal	Superior	de	Justícia.	A	més,	en	la	majoria	dels	drets	s’han	introduït	modificacions	que	els	con-
verteixen	en	drets	de	configuració	legal,	per	la	qual	cosa	és	urgent	procedir	al	seu	desenvolupament	
legislatiu	real	mitjançant	una	Carta	dels	Drets	i	Deures	dels	Ciutadans	de	Catalunya.

L’administraCió de JustÍCia 

l’AdministrAció dE jUstíciA com A sErvEi públic bàsic,
àgil, EficAç i dE qUAlitAt pEr A UnA sociEtAt complExA i modErnA.
Cal	avançar	cap	a	la	consolidació	d’un	autèntic	Poder	Judicial	català	mitjançant	l’aplicació	de	polítiques	
ambicioses	de	descentralització	i	,de	forma	complementària,	també	de	desconcentració	que	ens	per-
meti	oferir	un	servei	públic	àgil,	efiçaç,	més	barat	i	de	qualitat,	adaptat	a	les	exigències	d’un	societat	
que	ha	de	gestionar	els	conflictes	propis	de	la	gran	diversitat	social,	cultural	i	econòmica	que	la	carac-	
teritza.	Necessitem	cossos	propis	arrelats	i	coneixedors	de	la	identitat	del	país,	optimitzant	així	els	as-	
pectes	organitzatius;	implantar	progressivament	la	justícia	de	proximitat;	i	adequar	la	planta	i	les	de-
marcacions	judicials	a	les	necessitats	reals	del	país.

propostes 
Administració de justícia
–	 Vetllarem	perquè	el	Tribunal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya	esdevingui	l’última	instància	juris-

diccional	de	tots	els	processos	iniciats	a	Catalunya,	i	de	tots	els	recursoso	que	es	tramiten	en
	 el	seu	àmbit	territorial,	tal	i	com	preveu	l’article	�5	del	nou	Estatut.		
–	 Vetllarem	perquè	el	Consell	de	Justícia	de	Catalunya	actuï	per	deconcentració	i/o	delegació
	 del	Consell	General	del	Poder	Judicial	tal	i	com	preveu	l’article	�7	del	nou	Estatut	d’Autonomia
	 de	Catalunya.
–	 Impulsarem	de	les	atribucions	que	el	nou	Estatut	d’Autonomia	de	Catalunya	atribueix	al	Consell
	 de	Justícia	de	Catalunya	en	virtut	de	l’article	�8	de	l’Estatut.
–	 Impulsarem	el	desnvolupament	legislatiu	així	com,	la	modificació	de	la	Llei	Orgànica	del	Poder	Ju-

dicial	perquè	es	doni	compliment	a	les	previsions	de	l’Estatut	en	relació	a	les	atribucions	del	Con-
sell	de	justícia	de	Catalunya	en	relació	als	órgans	de	jurisdiccionals	situats	al	territori	de	Catalunya	
i	en	relació	a	la	participació	del	Consell	de	Justícia	de	Catalunya	en	la	designació	del	President/a	
del	Tribunal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya	i	dels	presidents	de	sala	i	els	de	l’audiència	provin-
cial,	tal	i	com	preveu	l’article	�8	de	l’Estatut.

–	 Impulsarem	les	reformes	legislatives	necessàries	per	tal	que	el	Consell	de	Justícia	de	Catalunya	
convoqui	els	concursos	per	a	proveir	places	vacants	de	jutges	i	magistrats	a	Catalunya,	d’acord	
amb	el	que	preveu	l’article	101	del	nou	Estatut.	

–	 Vetllarem	perquè	es	doni	compliment	a	les	competències	que	l’article	10�	de	l’Estatut	atribueix
	 a	la	Generalitat	en	matèria	de	personal	no	judicial	al	servei	de	l’Administració	de	Justícia.
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–	 Impulsarem	les	reformes	legislatives	necessàries	per	tal	que	la	Generalitat	gestioni	els	comptes	
de	dipòsit	i	consignacions	judicials	i	els	seus	rendiments.

–	 Vetllarem	perquè	la	Generalitat	gestioni,	liquidi	i	recapti	la	totalitat	de	les	taxes	judicials	i	no	no-
més	les	que	estableixi	la	Generalitat	en	l’àmbit	de	les	seves	competències	sobre	l’Administració	
de	Justícia	tal	i	com	reveu	actualment	l’article	10�	de	l’Estatut.

demarcació i planta judicial
–	 Impulsarem	les	accions	necessàries	per	tal	d’adaptar	l’administració	de	justícia	a	les	necessitats	

del	seu	territori,	identificades	en	base	al	nivell	poblacional	o	al	nombre	de	procediments	registrats,	
en	virtut	de	les	facultats	de	la	Generalitat	per	realitzar	modificacions	de	la	planta	judicial.	

–	 Impulsarem	el	traspàs	per	la	via	de	l’artícle	150.2	de	la	Constitució	de	la	facultat	per	delimitar
	 les	demarcacions	territorials	dels	òrgans	judicials	de	Catalunya	i	de	la	Planta	Judicial.

millora de l’oficina judicial
–	 Vetllarem	perquè	es	doni	compliment	de	les	competencies	de	la	Generalitat	en	relació	a	les	ofici-

nes	judicials	que	preveu	l’article	105	de	l’Estatut.
–	 Convertirem	l’oficina	judicial	en	operativa	i	funcional,	optimitzant	els	recursos	i	potenciant	i	redefi-

nint	les	seves	funcions.
–	 Dotarem	de	més	instruments	per	millorar	la	professionalitat	de	tots	els	funcionaris	al	servei	de	

l’Administració	de	Justícia,	per	assegurar	l’eficàcia	en	els	processos	i	les	resolucions	i	l’eficiència	
de	la	justícia.

–	 Establirem	sistemes	de	control	de	qualitat	respecte	a	l’atenció	del	ciutadà	i	del	funcionament	de	la	
justícia,	amb	criteris	de	modernitat,	d’eficàcia,	eficiència	i	resultats,	així	com	de	tracte	al	ciutadà

	 i	la	rapidesa	en	el	tràmit.
–	 Establirem	oficines	d’atenció	a	l’usuari	a	tots	els	edificis	judicials.

funcionariat judicial català.
–	 Impulsarem	les	reforma	de	la	Llei	Orgànica	del	Poder	Judicial	per	tal	que	una	llei	del	Parlament	

pugui	crear	cossos	de	funcionaris	al	servei	de	l’Administració	de	justícia	dependents	de	la	Gene-
ralitat,	en	virtut	del	que	estableix	l’article	10�.�	de	l’Estatut.	

–	 Incentivarem	l’arrelament	dels	funcionaris	per	tal	d’evitar	la	mobilitat	geogràfica.	

informatització
–	 Establirem	un	sistema	informàtic	que	permeti	a	qualsevol	ciutadà	consultar,	des	de	qualsevol	lloc,	

l’estat	del	seu	procediment	judicial,	del	tipus	que	sigui.
–	 Establirem	un	sistema	informàtic	que	permeti	la	interconnexió	entre	tots	els	òrgans	judicials,
	 per	facilitar	la	relació	entre	jutjats	però	també	la	comunicació	amb	els	operadors	jurídics.
–	 Crearem	un	gran	portal	informàtic	de	la	Justícia	de	Catalunya,	amb	tota	la	informació	sobre
	 els	òrgans	i	operadors	de	la	justícia,	un	banc	de	dades	de	totes	les	sentències	de	les	Audiències	

Provincials	i	el	TSJC	i	la	legislació	vigent.
–	 Potenciarem	el	sistema	de	videoconferència,	que	comporta	un	abaratiment,	en	temps	i	cost,	
	 de	les	diligències	judicials.

Accés a les professions jurídiques, torns d’ofici i taxes
–	 Defensarem	la	Reformulació	de	la	Llei	d’Accés	a	l’advocacia	i	a	la	procuradoria.
–	 Establirem	un	ampli	període	de	pràctiques	externes	i	un	sistema	de	beques	que	garanteixi	l’accés	

a	la	formació	en	condicions	d’igualtat.
–	 Defensarem	la	dignificació	dels	torns	d’ofici,	tan	pel	que	fa	al	justiciable	com	el	professional,
	 per	ordenar	els	serveis	de	justícia	gratuïta	i	d’orientació	jurídica	gratuïta	i	establirem	organismes	

de	control	del	torn	d’ofici,	sobre	la	qualitat	de	la	prestació,	la	preparació	dels	professionals,	la	ges-
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tió	econòmica,	per	tal	de	fer-los	més	eficaç.	
–	 Equipararem	gradualment	la	retribució	de	la	prestació	del	servei	del	torn	d’ofici	i	d’assistència	

jurídica	gratuïta	als	honoraris	mínims	del	Consell.
–	 Reduïrem	els	costos	derivats	dels	procediments	judicials.	Implantarem	un	IVA	reduït	a	minutes	

professionals,	tant	d’advocats,	procuradors,	perits...
–	 Defensarem	el	control	exclusiu	de	la	gestió,	la	recaptació	i	liquidació	de	les	taxes	i	consignacions	

judicials.

justícia de proximitat
–	 Elaborarem	una	Llei	processal	específica	per	a	la	justícia	de	proximitat	que	inclogui	mesures	al-

ternatives	de	resolució	de	conflictes	mitjançant	la	mediació	i	l’arbitratge,	amb	un	paper	destacat
	 dels	advocats.
–	 Ampliarem	les	competències,	en	aquest	camp,	previstes	al	projecte	de	reforma	de	la	Llei	Orgàni-

ca	del	Poder	Judicial.	No	només	competències	en	matèria	civil	o	de	faltes	penals,	sinó	també
	 en	determinats	àmbits	de	la	justícia	administrativa,	per	tal	de	poder	combatre	els	conflictes	deri-

vats	del	soroll,	els	comportaments	incívics	o	les	obres,	ocupacions	de	l’espai	públic	i	activitats	
sotmeses	a	llicència	que	es	duguin	a	terme	sense	permís	o	excedint	aquest	permís.	Competènci-
es	en	sancions	administratives	de	fins	a	una	quantia	determinada,	llicències	d’activitat	o	d’ocupa-
ció	de	l’espai	públic.

reglamentació de les funcions públiques notarial i registral
–	 Defensarem	l’assumpció	per	part	de	la	Generalitat	de	la	capacitat	normativa	relativa	al	notariat
	 i	als	registres	públics,	amb	competències	executives	de	planificació	i	regulació	de	l’exercici	de
	 la	professió	i	la	inspecció	de	les	notaries,	dels	registres,	del	Registre	d’Actes	de	Darrera	Voluntat
	 i	dels	col·legis	professionals	respectius,	i	també	l’exercici	de	la	potestat	disciplinària	sobre	els	no-	

taris	i	els	registradors	i	sobre	llurs	col·legis	i	la	resolució	dels	recursos	que	corresponguin	a	l’Ad-
ministració	en	matèria	de	notariat	i	registres.

–	 Defensarem	que	l’establiment	de	les	especialitats	aranzelàries	que	deriven	de	les	particularitats	
del	dret	substantiu	de	Catalunya	corresponguin	a	la	Generalitat.

–	 Defensarem	que	la	propietat	dels	protocols	notarials	i	dels	llibres	dels	registres	de	la	propietat,
	 de	béns	mobles,	mercantils	i	civils	de	Catalunya	correspongui	a	la	Generalitat.
–	 Vetllarem	perquè	es	doni	compliment	a	la	previsió	de	l’article	180	de	l’Estatut	per	assegurar	
	 la	participació	de	la	Generalitat	en	els	processos	de	designació	de	magistrats	del	Tribunal	Cons-

titucional	i	de	membres	del	Consell	General	del	poder	Judicial.	

implantació de la normailització lingüística a l’administració de justícia
El	ciutadà	té	el	dret	d’exigir	que	els	procediments	es	facin	en	llengua	catalana,	per	això,

–	 Farem	possible	l’ús	normal	i	preferencial	del	català,	amb	tots	els	mitjans	necessaris,	tant	tècnics	
com	personals,	que	faci	possible	el	principi	d’igualtat	i	el	sistema	de	la	doble	oficialitat	de	la	llengua.

–	 Proposarem	i	defensarem	en	la	modificació	dels	articles	2�1	i	��1	de	la	Llei	Orgànica	del	Poder	
Judicial	per	omplir	de	contingut	la	previsió	de	l’article	102	de	l’Estatut	per	tal	que	el	coneixement	
de	la	llengua	catalana	sigui	un	requisit	de	capacitat	per	exercir	a	Catalunya	per	a	jutges,	magis-
trats,	fiscals,	secretaris,	notaris,	registradors,	i	no	un	simple	mèrit.	El	personal	de	l’Administració	
de	justícia,	ha	d’acreditar	el	mateix	coneixement	del	català	que	els	funcionaris	de	la	Generalitat

	 de	categoria	anàloga.	D’aquesta	manera	es	faran	efectius	els	drets	dels	usuaris	de	l’Administració	
de	Justícia	reconeguts	en	els	articles	�2	i	��	de	l’Estatut.

–	 Defensarem	el	reconeixement,	en	l’àmbit	de	la	justícia,	de	la	identitat	aranesa,	tal	i	com	es	preveu	
i	reconeix	en	els	articles	6.5	�6	del	nou	Estatut.

–	 Donarem	prestigi	a	la	llengua	catalana	en	l’àmbit	jurídic	i	facilitarem	l’exercici	de	l’advocacia	en	
català.
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–	 Facilitarem	els	mitjans	per	tal	de	tenir	legislació	en	català,	anotada	i	comentada,	manuals	i	doctri-
na	de	referència	i	reculls	de	jurisprudència	traduïts	al	català,	i	l’assegurament	de	la	seva	difusió

	 i	distribució	entre	l’advocacia.
–	 Implantarem	el	programa	de	traducció	automàtica	català><castellà	i	de	correcció	ortogràfica
	 de	domini	públic.
–	 Assegurarem	la	formació	en	dret	lingüístic	i	llengua	catalana	per	a	tots	els	operadors	jurídics,	for-

mació	dissenyada	per	a	tots	els	nivells	de	coneixement.

La seguretat, prioritat poLÍtiCa i Ciutadana 
	
violènciA dE gènErE i dE prEsons
Protecció	de	les	víctimes	de	la	violència	de	gènere.

Mitjançant	una	bateria	d’accions	administratives,	legislatives	i	governamentals	i	l’establiment	dels	cor-
responents	protocols,	hem	d’oferir	a	les	víctimes	d’aquesta	mena	de	violència	un	marc	que	les	empari,	
les	ajudi	a	superar	les	seqüeles	de	les	agressions	i	garanteixi	una	prevenció	adient.

propostes
–	 Proposarem	el	seguiment	i	l’avaluació	de	les	iniciatives	de	protecció	de	les	víctimes	de	la	violència	

de	gènere.
–	 Aprovarem	la	Llei	dels	drets	de	les	dones	per	a	l’eradicació	de	la	violència	masclista.
–	 Trencarem	les	invisibilitzacions	i	discriminacions	que	pateixen	les	dones	i	reconeixerem	i	avança-

rem	en	garanties	respecte	el	seu	dret	bàsic	a	viure	sense	cap	de	les	manifestacions	de	la	violèn-
cia	masclista.

–	 Garantirem	mesures	integrals	respecte	a	la	prevenció,	sensibilització,	atenció,	assistència,	protec-
ció,	recuperació	i	reparació	de	la	violència	patida.

–	 Establirem	estructures	de	coordinació	i	col·laboració	entre	els	organismes	públics	intervinents,
	 i	entre	els	organismes	públics	i	els	organismes	privats	intervinents.
–	 Establirem	un	protocol	marc	i	un	circuit	nacional	per	una	intervenció	coordinada	contra	les	violèn-

cies	vers	les	dones.
–	 Defensem	la	cooperació	interdepartamental	i	interinstitucional,	per	tal	de	poder	organitzar	les	res-

postes	des	dels	diferents	àmbits	d’intervenció.
–	 Protecció	de	les	víctimes	de	la	violència	familiar
–	 Impulsarem	una	llei	per	a	l’eradicació	de	la	violència	familiar,	que	afecti	a	tots	els	membres	del	nu-	

cli	familiar	i/o	convencional,	parelles,	pares,	fills,	gent	gran	que	conviu	amb	familiars.

politicA pEnitEnciàriA
Potenciar	les	eines	per	una	veritable	política	penitenciària	resocialitzadora	i	de	qualitat.

Cal	prioritzar	la	construcció	dels	nous	equipaments	programats	per	tal	de	minimitzar	la	massificació	a	
la	vegada	que	centrem	la	reinserció	en	aquelles	activitats	que	permetin	a	l’intern	adquirir	una	capacita-
ció	professional,	una	formació	acadèmica	útil	i	un	accés	normalitzat	al	treball	productiu.	Cal	recuperar,	
igualment,	els	instruments	objectius	adients	per	tal	de	reduir	les	condemnes	en	base	a	la	consecució	
dels	objectius	esmentats	i	a	l’adquisició	de	pautes	i	coneixements	que	afavoreixin	la	integració	al	país	
dels	estrangers	desarrelats.
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propostes
–	 Implementarem	el	Reglament	penitenciari	català,	desenvolupant-lo	i	fent-lo	operatiu.
–	 Revisarem	i	actualitzarem	les	infraestructures	penitenciàries.	Substituirem	els	centres	que	estan	

obsolets	i	crearem	una	xarxa	d’infraestructures	de	medi	obert.	
–	 Disposarem	d’un	mapa	penitenciari	català	que	ens	permeti	afrontar	els	propers	decennis.	
–	 Davant	el	percentatge	d’interns	estrangers	i	dels	nous	perfils	d’interns	en	aquests	moments	a	les	

presons	a	Catalunya,	definirem	amb	quins	programes	abordem	aquest	canvi.	
–	 Ens	coordinarem	amb	Justícia	Juvenil	i	amb	els	centres	que	per	la	nova	Llei	del	Menor	han	acollit	

els	nois	i	noies	compresos	entre	els	16	i	els	18,	donat	que	realment	la	xarxa	de	centres	i	la	seva	
gestió	no	considerem	que	sigui	la	més	adequada	per	treballar	la	contenció	i	la	intervenció	neces-
sària.	

–	 Tindrem	en	compte	les	especificitats	dels	interns	amb	delictes	contra	la	llibertat	sexual;	interns	
amb	delictes	violents	i	d’alta	perillositat;	les	dones	internes;	interns	per	delictes	econòmics	i	ban-
des	organitzades	internacionals	de	delictes,	i	noves	tecnologies.

intErvEnció pEnitEnciàriA
El	fet	de	la	massificació	dels	centres	i	la	inadequada	dotació	de	personal	tècnic	especialitzat,	fa	que
en	l’actualitat	la	majoria	dels	interns	no	siguin	objecte	d’una	intervenció	individualitzada	i	tampoc	es	
contempla	un	clar	itinerari	en	el	seu	procés	de	rehabilitació.	Això	és	especialment	patent	en	el	medi	
obert	Aquest	aspecte	és	de	vital	importància	corregir-lo	sobre	tot	en	tipologies	delictives	d’un	pronòs-
tic	alt	de	perillositat	i	de	possibilitat	de	reincidència.	L’absència	de	definició	d’aquest	procés	individual
i	la	manca	d’un	itinerari,	fa	que	el	mateix	intern	no	pugui	participar	en	el	seu	procés	i	no	tingui	una	
expectativa	clara	del	que	li	passarà	en	el	seu	futur.	Aquest	aspecte	es	tradueix	en	manca	de	motivació,	
desorientació,	inconformisme	i	un	clar	augment	de	la	conflictivitat.	Aquesta	conflictivitat	és	projectada
a	altres	interns	i	al	mateix	personal	penitenciari.

–	 Revisarem	els	Sistemes	de	Avaluació	dels	interns	i	de	Motivació	donat	que	s’ha	demostrat	el	fra-
càs	del	actual	SAM,	un	mètode	més	administratiu	que	de	tractament	i	intervenció	amb	la	qual	
cosa	no	ha	generat	una	dinàmica	de	expectativa	i	treball	pels	interns.	

–	 Redifinirem	el	catàleg	de	programes	específics	de	tractament,	que	s’hauran	d’aplicar	d’una	forma	
reial	i	continuada	durant	tot	el	procés	de	compliment	de	la	pena.

–	 Defensarem	la	coordinació	amb	els	òrgans	responsables	de	l’execució	de	les	penes.	
–	 Imposarem	un	treball	transversal	de	les	diferents	institucions	que	intervenen	amb	l’execució
	 de	les	penes.	Això	vol	dir	que	cal	organitzar	punts	de	trobada	per	treballar	i	que	permetin	una	

coordinació	que	sigui	real	i	eficaç.

rEcUrsos hUmAns dEls cEntrEs pEnitEnciAris
–	 Reconsiderarem	els	continguts	dels	diferents	cossos	que	treballen	en	els	centres	penitenciaris,	

determinant	de	forma	clara	els	drets	i	els	deures.
–	 Tindrem	present	les	especificitats	pròpies	dels	treballadors	penitenciaris	i	els	seus	problemes,	

marcats	per	fets	diferencials	importants	respecte	a	l’administració	general.	
–	 Determinarem	unes	condicions	diferencials	per	tal	de	garantir	un	correcte	servei	dels	diferents	

col·lectius,	que	necessàriament	ha	de	passar	per	contemplar	unes	condicions	professional	més	
favorables	que	les	actuals.	Així,	revisarem	el	processos	d’accés	als	diferents	cossos	penitenciaris,	
la	formació	continua,	la	promoció	professional,	la	segona	activitat	i	la	mobilitat	interdepartamental,	
amb	l’elaboració	d’un	Estatut	dels	treballadors	dels	serveis	penitenciaris	i	la	constitució	d’una	
Escola	d’estudis	i	formació	penitenciària.
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–	 Desenvoluparem	l’aplicació	de	la	llei	núm.	�1/1��5	i	el	seu	reglament,	relativa	a	la	prevenció
	 de	riscos	laborals	en	els	centres	penitenciaris.
–	 Formarem	adequadament	els	equips	directius	i	comandaments	intermedis	i	dotarem	a	cada	cen-

tre	de	treball	de	més	de	500	treballadors	d’un	Servei	de	Prevenció	propi	tal	i	com	determina	la	llei	
de	prevenció	de	riscos	laborals.

–	 Per	tal	de	garantir	l’adopció	de	les	mesures	correctores	derivades	de	cada	avaluació,	dotarem
	 de	partides	pressupostaries	adequades	a	les	unitats	administratives	dels	centres	penitenciaris.

El trEbAll Als cEntrEs pEnitEnciAris
–	 Defensarem	una	real	orientació	empresarial,	ja	que	el	treball	és	el	millor	instrument	d’inserció	

social	per	una	part	important	dels	interns.
–	 Reformularem	i	reorganitzarem	el	CIRE,	ja	que,	en	no	donar	resposta	a	les	necessitats,	no	s’ha	

aprofitat	tota	la	seva	potencialitat	socialitzadora.
–	 Potenciarem	la	coordinació	del	CIRE	amb	l’àrea	de	formació	ocupacional	i	professional	del	Depar-

tament	i	amb	els	programes	d’inserció	laboral	assistida.	
–	 Plantejarem	la	introducció	de	les	noves	tecnologies	en	l’àmbit	penitenciari.	Les	NTIC	són	una	eina	

innovadora	i	eficaç	amb	aquests	col·lectius.	Implementarem	aquesta	possibilitat	en	tots	els	cen-
tres	penitenciaris,	incloent-t’hi	un	línia	de	recerca	laboral	,una	línia	formativa	i	una	línia	d’us	co-
munitari.	La	introducció	de	NTIC	és	una	necessitat	també	per	la	modernització	de	tots	els	models	
de	gestió	i	intervenció	a	l’administració.

El mEdi obErt
Donarem	continuïtat	a	la	feina	que	es	desenvolupa	als	centres	penitenciaris	i	així	aconseguirem	reinse-
rir	als	interns	i	a	les	internes.	Comprometerem	a	tothom,	començant	per	les	institucions	municipals.
Realitzarem	una	anàlisis	dels	indicadors	de	qualitat	assistencial	i	del	mapa	de	recursos	en	medi	obert,	
del	número	de	places,	la	seva	distribució	i	la	seva	qualificació.	

sistEmEs dE sEgUrEtAt pAssivA
–	 Prepararem	el	sistema	per	tenir	les	mínimes	errades	possibles	i	garantir	la	missió	que	és	encoma-

nada	a	l’administració	pel	que	fa	a	la	reinserció	i	rehabilitació	dels	interns.	La	missió	més	impor-
tant	dels	serveis	penitenciaris	és	la	retenció	i	custodia	dels	interns,	siguin	detinguts,	preventius

	 o	penats.	Les	errades	en	aquesta	missió	de	custòdia	suposen	una	pèrdua	de	confiança	i	manca	
de	responsabilitat	social.	

–	 Realitzarem	una	auditoria	que	estableixi	la	situació	real	dels	sistemes	de	seguretat	passiva	dels	
centres	penitenciaris	catalans.	Posteriorment,	crearem	una	unitat	tècnica	especialitzada	per	tal

	 de	supervisar	i	inspeccionar	constantment	l’adequat	funcionament	dels	sistemes,	proposant
	 les	millores	o	substitucions	que	es	considerin	oportunes.
–	 Desenvoluparem	els	sistemes	de	seguretat	a	l’interior	dels	centres	penitenciaris,	que	avui	perme-

ten	les	noves	tecnologies	i	els	sistemes	de	seguretat	interior	passius,	com	poden	ser	les	càmeres,	
polsadors,	walkies,	sensors,	sistemes	electrònics	d’identificació,	escànners	etc.,	poden	semblar	
un	increment	del	control	agressiu.	

–	 Introduirem	i	actualitzarem	els	sistemes	de	seguretat	passiva,	aprofitant	el	que	poden	aportar
	 les	noves	tecnologies,	així	com	la	introducció	de	protocols	efectius	per	tal	d’actuar	eficaçment
	 en	situacions	de	crisi.	Alhora	que	establirem	obligatòriament	plans	de	manteniment	i	d’actualit-
	 zació	permanents.



86 JUstícia accessible, eFicaÇ i de qUalitat per a totHom

Un país compromès amb la millora de la qUalitat de vida de les persones

–	 Minimitzarem	riscs	innecessaris	i	estudiarem	la	possibilitat	de	reduir	al	mínim	el	nombre	de	sor-
tides	per	raons	judicials	o	mèdiques	del	centre	penitenciari	o	de	l’entorn	penitenciari.	Prepararem	
els	centres	penitenciaris	per	realitzar	activitat	judicials.	

coordinAció intErdEpArtAmEntAl,
orgAnitzAcions no govErnAmEntAls i volUntAriAt

–	 Considerarem	els	centres	penitenciaris	com	espais	subjectes	de	la	responsabilitat	de	tota	l’admi-
nistració	de	la	Generalitat	i,	facilitarem	els	seus	recursos	per	el	desenvolupament	de	les	activitats.	

–	 Proposarem	als	ajuntaments	mesures	de	coordinació	per	tal	de	treballar	en	el	procés	de	reinser-
ció	dels	seus	ciutadans	que	són	privats	de	llibertat,	així	com	de	les	seves	famílies.	

–	 Considerarem	els	centres	penitenciaris	com	espais	subjectes	de	la	responsabilitat	de	tota	l’admi-
nistració	de	la	Genralitat	i,	facilitarem	els	seus	recursos	pel	desenvolupament	de	les	activitats.

–	 Demanarem	als	ajuntaments	coordinació	per	tal	de	treballar	en	el	procés	de	reinserció	dels	seus	
ciutadans	que	són	privats	de	llibertat,	així	com	de	les	seves	famílies.

–	 Regularem	l’àmbit	d’aportació	d’entitats	i	associacions	col·laboradores,	com	un	element	normalit-
zador	en	el	procés	dels	interns.

–	 Potenciarem	les	mesures	alternatives	a	l’ingrès	a	presó	i	escurçarem	l’estada	efectiva	a	presó
	 fins	a	assolir	la	mitjana	europea.
–	 Introduïrem	els	programes	de	suport	i	de	seguiment	postpenitenciari.
–	 Aturarem	l’externalització	i	subcontractació	de	serveis	auxiliars	als	centres.
–	 Reconeixerem	i	abordarem	l’existència	del	condemnat	psiquiàtric.

desenvoLupament deL dret CataLÀ 

dEsEnvolUpAr plEnAmEnt El drEt cAtAlà
És	necessari	continuar	la	tasca	de	modernització	i	actualització	del	Dret	Català	i	culminar	tot	allò
que	ha	quedat	embastat	en	la	darrera	legislatura.	És	bàsic	desenvolupar	un	dret	processal	català,
un	dret	públic	propi	que	reguli	les	contractacions	de	l’administració	i	l’aprovació	de	lleis	que	enfortei-
xin	les	institucions.

propostes
–	 Desenvoluparem	del	Dret	Processal	català	per	tal	de	no	forçar	els	operadors	jurídics	a	interpretar	

les	lleis	processals	estatals,	pensades	des	d’un	altre	ordenament,	amb	institucions	i	principis	ge-
nerals	molt	sovint	no	coincidents.

–	 Completarem	el	Codi	Civil	de	Catalunya,	tenint	present	el	treball	dut	a	terme	fins	ara:	Llibre	IV
	 de	successions,	el	Llibre	II	de	persona	i	família	i	el	Llibre	VI	d’obligacions	i	contractes.
–	 Regularem	el	Llibre	III	del	Codi	Civil,	de	la	persona	jurídica	que	afecta	a	les	fundacions	i	associaci-

ons.
–	 Assumirem	progressivament	les	competències	en	determinades	matèries	de	Dret	Mercantil	(Dret	

del	Consum	i	assegurances).
–	 Codificarem	el	Dret	Públic	de	Catalunya	per	tal	de	facilitar-ne	el	coneixement	i	ús	per	part	de	tots	

els	operadors	jurídics.
–	 Aprovarem	una	Llei	de	Fundacions	d’Iniciativa	Pública,	que	en	millori	el	seu	control	(personal,	

contractació,	gestió	dels	recursos)	i	potenciï	la	transparència	de	la	seva	activitat.
–	 Aprovarem	la	Carta	dels	Drets	i	els	Deures	dels	Ciutadans	de	Catalunya	i	potenciarem	el	reconei-

xement	dels	drets	i	deures	establerts	al	nou	Estatut	i	la	seva	exigibilitat	i	garanties.



87JUstícia accessible, eFicaÇ i de qUalitat per a totHom

Un país compromès amb la millora de la qUalitat de vida de les persones

–	 Establirem	mecanismes	de	recurs	directe	no	jurisdiccional,	complementari	a	la	via	jurisdiccional,	
davant	el	Consell	de	Garanties	Estatutàries	per	part	del	Síndic	de	Greuges	i/o	dels	ciutadans.

–	 Enfortirem	les	institucions	a	partir	de	l’aprovació	de	la	Llei	de	Creació	del	Centre	d’Estudis	d’Opi-
nió	que	en	garanteixi	la	imparcialitat,	l’objectivitat	i	la	transparència	i	que	el	doti	de	mitjans	neces-
saris	per	dur	a	terme	la	seva	tasca,	inclosa	la	difusió	de	resultats	i	d’anàlisi	de	resultat	mitjançant	
una	pàgina	web	pròpia.

–	 Tornarem	a	presentar	la	Llei	de	l’Oficina	Antifrau,	amb	competències	que	abastin	totes	les	admi-
nistracions	de	Catalunya.	

–	 Desenvolupament	dels	mitjans	alternatius	de	resolució	de	conflictes	
–	 Ens	comprometem	a	seguir	potenciant	totes	les	polítiques	legislatives	i	governamentals	per	tal
	 de	convertir	els	mitjans	extrajudicials	de	resolució	de	conflictes	en	àmpliament	majoritaris	i	acces-

sibles	i	usats	per	tothom.

propostes
–	 Elaborarem	la	Llei	catalana	de	mediació.
–	 Potenciarem	els	mitjans	extrajudicials	de	resolució	de	conflictes,	mediacions,	arbitratges...
–	 Ampliarem	i	millorarem	de	les	mediacions	ja	existents,	com	ara	la	penal,	la	familiar,	la	cultural,	

l’escolar...
–	 Aplicarem	la	gestió	de	conflictes	a	les	PIMES	i	empreses	familiars	(laborals,	patrimonials,	perso-

nals).
–	 Aplicarem	com	a	mitjà	de	prevenció,	gestió	i	resolució	de	conflictes	derivats	de	conflictes	a	comu-

nitats	de	propietaris.




