Eleccions al Parlament de Catalunya
21 de desembre de 2017
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PUIGDEMONT,
EL NOSTRE PRESIDENT
Aquestes no són unes eleccions normals. No les ha convocades
el president de la Generalitat. Mig Govern és a la presó i l’altra
meitat a l’exili. La Generalitat està intervinguda i el Parlament està
pràcticament anul·lat.
Però la democràcia no ens fa por. Si hi ha urnes, anirem a votar.
Tothom ha d’anar a votar!
Aquestes eleccions són de gran transcendència per al nostre país i
marcaran la crònica del segle XXI.
En aquestes eleccions hem d’escollir entre:
Democràcia o 155. Només hi ha dues opcions possibles en
aquestes eleccions. Cal escollir entre el bloc de la democràcia i
el bloc del 155. Ha de quedar clar que a Catalunya la democràcia
no es toca, no es retalla i no s’empresona. En democràcia,
Catalunya ha de ser el que vulgui la seva gent.
Puigdemont o Rajoy. El president investit pel Parlament de
Catalunya o la decisió dels despatxos de Madrid. El candidat que
segur que no vol que guanyi Rajoy és Puigdemont. Puigdemont
és el candidat de l’independentisme i de la democràcia.
Nació o imposició. Cal deixar clar que Catalunya és una nació
on els seus ciutadans decideixen què i com volen ser, i no pas un
territori que es pot governar des de l’estat espanyol a través de la
imposició, la repressió i la supressió de les seves institucions.
Referèndum o eleccions autonòmiques. El 21 de desembre és
una oportunitat per refermar i reforçar el resultat de l’1 d’octubre.
No són unes eleccions per escollir president. De president, ja en
tenim.
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La candidatura de Junts per Catalunya es compromet a:
• Restaurar el president de Catalunya, Carles Puigdemont.
Aquestes eleccions són per restaurar la democràcia, no per
escollir un nou president. El Parlament de Catalunya va escollir
Carles Puigdemont com a president de Catalunya. Impulsar
qualsevol altre candidat és legitimar l’article 155 i l’atac a la
democràcia.
• Restituir les institucions catalanes, el president i el Govern de
la Generalitat i el Parlament de Catalunya.
• Continuar, d’acord amb el mandat democràtic del 27 de
setembre i de l’1 d’octubre, la construcció de la República
catalana. Disposar d’un estat és l’únic instrument per millorar la
cohesió social (protegir les persones), augmentar la prosperitat
(protegir el territori, el medi i l’economia), i disposar d’un marc
institucional òptim en benefici dels 7,5 milions de catalans.
• Defensar la democràcia i les llibertats individuals i col·lectives,
i derrotar el tripartit del 155 a les urnes. Són els partits que
de manera il·legal i il·legítima han volgut suprimir les nostres
institucions.
• Exigir la revocació de les causes pendents per motius polítics
i posar fi a l’estat d’excepció. Un govern no pot estar perseguit i
empresonat per complir el seu programa electoral legal i legítim.
En una democràcia, el que et porta a governar no pot ser que
sigui el que et porta a la presó.
• Posar fi a l’aplicació de l’article 155 i a la intervenció financera
de la Generalitat així com a l’ocupació policial espanyola a
Catalunya.
• Exigir al govern espanyol i al tripartit del 155 l’acceptació dels
resultats electorals i la voluntat dels catalans expressada a les
urnes.
Només des d’aquestes premisses és possible obrir un diàleg amb
l’estat espanyol. Volem parlar de tot, com sempre hem dit. Prioritzem
la via del diàleg, com sempre hem fet; reafirmant sempre el nostre dret
a l’autodeterminació, emparat en els tractats internacionals signats per
l’estat espanyol, que prevalen a la pròpia constitució.
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INTERNACIONAL
Catalunya és a Europa, i és Europa. I Junts per Catalunya som i ens
sentim europeus. Però volem viure en una Europa diferent, amb unes
institucions plenament democràtiques i compromeses amb els seus
valors.
El marc de la Unió Europea és el nostre marc d’actuació. I el
catalanisme sempre ha aspirat a ser-hi amb plenitud de drets, però
sobretot amb voluntat d’aportar-hi el millor de nosaltres. Volem ser
part de la solució als greus problemes que actualment té la UE. I ho
volem ser amb el nostre propi Estat, reconegut internacionalment.
I en aquest món globalitzat, també volem trucar a totes les portes
possibles per ser-hi presents. Que el món ens conegui per tot
allò que som capaços d’aportar-hi en tots els terrenys: la cultura
i el pensament, l’economia i la recerca, el patrimoni i la llarga
experiència de lluita per la llibertat.
Per això hem pensat un conjunt de mesures per desenvolupar una
acció de projecció exterior, a Europa i al món sencer:
Acció Exterior
• Restablir i reforçar la política d’Exteriors amb competències
i funcions en matèria d’afers internacionals i multilaterals, afers
europeus, cooperació internacional i drets humans.
• Restablir, consolidar i ampliar la xarxa de les delegacions
del Govern a l’exterior per tal de promoure els interessos de
Catalunya al món i participar dels grans debats globals.
• Crear un cos format per professionals d’excel·lència al servei
de les necessitats i interessos del Govern i dels catalans a
l’exterior.
• Treballar per tal que Catalunya disposi de les capacitats que
li són pròpies en un context global i internacional, signant els
tractats que cregui rellevants.
Europa
• Reiterar la voluntat de permanència a la UE alhora que
treballar per tal que aquesta aquesta sigui lleial als seus principis
i valors fundacionals.
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• Contribuir a la construcció d’una Europa federal, forta en la
defensa dels drets socials i culturals, en matèria de fiscalitat,
política monetària, política comercial, seguretat i defensa,
migracions, crisi energètica i canvi climàtic.
• Establir una política de bon veïnatge al Mediterrani, centrada
en la cooperació, l’intercanvi cultural i la voluntat de prosperitat
compartida al sud d’Europa.
• Reforçar els àmbits de cooperació més enllà de la UE.
Catalunya al món
• Continuar responent de manera corresponsable i solidària als
grans reptes globals i compromisos internacionals.
• Aprofundir en l’estratègia en matèria de pau i cooperació
existents (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Institut Català
Internacional per la Pau).
• Continuar oberts al món en l’àmbit econòmic afavorint les
exportacions, la inversió estrangera a Catalunya i la projecció del
sectors econòmics punters de Catalunya:
Exportacions
··Reforçar els equips de les Oficines Exteriors de Comerç
i Inversions de Catalunya, i ACCIÓ com a agència
d‘internacionalització empresarial.
··Establir un sistema de gestió d’assegurances a
l’exportació amb l’objectiu d’assegurar el risc lligat a
projectes d’internacionalització d’empreses catalanes.
Inversió estrangera a Catalunya
··Crear el Registre d’Inversió Estrangera de Catalunya i
el Registre d’Inversió Catalana a l’Estranger per disposar
d’informació estadística i econòmica que permeti
potenciar les activitats de promoció i seguiment de la
internacionalització de l’economia.
··Prioritzar l’atracció d’inversions estrangeres que
s’ajustin a la nostra planificació industrial i econòmica.
La situació geogràfica, el nivell de les nostres universitats
i cicles formatius i la presència de multinacionals dels
sectors de l’automoció, el químic i el de l’electrònica
ens capaciten per continuar atraient noves inversions
industrials en aquests camps.
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··Participar activament en el desplegament de
l’estratègia Europa 2020 i en la RIS3CAT donant suport al
desenvolupament de projectes empresarials basats en les
tecnologies que permetin l’evolució i la transformació dels
sectors industrials.
··Llançar i mantenir un diàleg permanent amb els
actors, institucions i organismes internacionals, per a
desenvolupar la República catalana.
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JUSTÍCIA
La justícia és un dels pilars de tot estat de dret i volem que
Catalunya sigui modèlica en aquest terreny. El dret, la justícia i els
tribunals han de ser la garantia de la protecció de drets fonamentals
com la llibertat d’expressió, de manifestació, de seguretat en les
comunicacions.
Al contrari del que hem conegut, s’ha d’evitar la judicialització de la
política.
Catalunya ha de disposar d’un Estat escrupolós en la separació de
poders, la democràcia i el respecte als drets i llibertats fonamentals.
I a partir d’aquí, ha de bastir una arquitectura que doti l’administració
de justícia de la independència, l’agilitat, la veracitat i la confiança
que correspon a una societat del segle XXI.
Per tot això proposem:
• Modular el criteri de venciment objectiu de les costes de
manera que la mediació i la conciliació es converteixin en una
alternativa real per evitar la imposició.
• La creació dels òrgans de mediació en els conflictes veïnals o
de convivència per evitar als ciutadans els costos socials derivats
d’un litigi entre veïns.
• Que ciutadans, entitats i empreses tinguin accés a la segona
instància, amb un sistema de justícia gratuïta de qualitat per a les
persones sense recursos suficients i amb proximitat territorial.
• Tendir a la implementació d’un partit judicial, com a mínim,
a cada comarca, amb una primera instància civil i penal i jutjats
de pau amb funcions de Registre Civil i de foment i derivació
a la mediació en els municipis en els quals no hi hagi primera
instància civil i penal.
• Tenir una justícia moderna que garanteixi uns processos àgils
i efectius per primar la formació continuada de jutges i personal
al servei de l’administració de justícia, suficientment dotada amb

08

recursos personals i materials i amb plena implantació de les TIC
i de l’expedient electrònic.
• Duplicar el nombre de jutges. En aquest sentit, proposem la
conversió dels lletrats de l’administració de justícia en jutges,
amb una formació adequada i una prova de nivell. La situació
actual en què els lletrats de l’administració de justícia fan de
“semijutge” distorsiona el bon funcionament dels Jutjats.
• Retornar el prestigi a la Fiscalia i que, des de la seva
independència, esdevingui un autèntic garant de l’interès públic
al servei dels més febles.
• Preservar el secret de les actuacions judicials per tal d’afavorir
el dret de tot encausat a un judici amb totes les garanties.
Preservar el dret a la informació dels mitjans de comunicació,
mitjançant un sistema de comunicació emès per la pròpia
justícia, evitant processos paral·lels mediàtics i filtracions que
perjudiquen el correcte funcionament dels processos.
• Equilibrar el dret a la informació, que és un dret fonamental,
amb el dret a la intimitat i a la pròpia imatge per tal d’evitar les
filtracions de dades de procediments decretats secrets per
l’autoritat judicial.
• Exigir el coneixement del català com a requisit per poder
exercir en la administració de justícia de Catalunya.
• Apostar també per perfeccionar el model d’execució penal
català, que garanteixi la seguretat, redueixi la reincidència i
aposti clarament per la reinserció social.

IGUALTAT
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Junts per Catalunya està compromesa radicalment amb les
polítiques de gènere.
La perspectiva de gènere ha de ser transversal en tots els àmbits
socials. Aquest serà el nostre camp de batalla. Si volem ser una país
amb igualtat de tracte i d’oportunitats per tothom, hem de garantir
que no hi hagi discriminació per raons de sexe.
Actualment, tenim la generació de dones més ben formades de la
història. Però si analitzem la quantitat de dones que hi ha en llocs de
responsabilitat i presa de decisions, veurem que encara no hi són
prou presents.
La societat catalana no pot perdre tot aquest talent per culpa
d’obstacles sovint invisibles. En aquest sentit, Junts per Catalunya
vol desenvolupar un feminisme del segle XXI, un feminisme 4.0. Un
feminisme que es basi en els principis següents:
Optimisme. Els avenços obtinguts ens les darreres dècades ens
permeten poder seguir avançant i anar millorant i corregint les
situacions de desigualtat entre homes i dones.
Complicitat. Defugim la confrontació que només exclou i no aglutina
i situa les polítiques de gènere en un àmbit residual. Defugim les
polítiques fetes per dones, només per a dones.
Corresponsabilitat. Interpel·lem tota la societat, homes i dones, per
construir un país on la igualtat d’oportunitats i de tracte sigui real i
efectiva.
Transversalitat. La perspectiva de gènere han de ser les ulleres que
tot programa o proposta política han de portar posades.
Llibertat. Perquè cada persona, cada dona pugui desenvolupar
lliurement la seva trajectòria vital, sense els encotillaments o
dictàmens que algunes forces polítiques dogmàtiques volen imposar
reduint el discurs de la igualtat a “bo o dolent” per les dones.
Dignitat. Cada persona, cada dona ha de poder decidir de quina
manera vol viure.
Tenint en compte aquests principis, des de Junts per Catalunya
defensem que:
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• Les dones siguin subjectes de ple dret. En aquest sentit,
encara existeix la xacra del masclisme i existeixen fenòmens tan
cruels com són el de l’explotació sexual i la prostitució, els quals
rebutgem.
• La societat i les futures generacions tinguin referents
femenins. Cal més presència i projecció del talent de les dones a
la nostra societat.
• Les feines de cura han de ser compartides per tothom. Per
això, és important que hi hagi uns horaris laborals més racionals
que afavoreixin la conciliació i una distribució més equitativa de
les feines de cura com passa a altres països.
• Els permisos de maternitat i paternitat siguin de 16 setmanes
per cadascun dels dos membres de la parella. Un permís que
sigui voluntari i no transferible afavoreix una distribució més
equitativa de la cura dels fills entre homes i dones, i que les
dones no siguin penalitzades per aquest motiu en l’àmbit laboral.
• Un “pacte de país” contra l’escletxa salarial.
• Una representació mediàtica de les dones més propera al
principi d’igualtat.
• El treball conjunt entre les institucions i els mitjans de
comunicació per superar els estereotips basats en les relacions
de poder, del domini d’uns i de la submissió de les altres.
• Incentivar el lideratge femení en l’àmbit laboral i empresarial.
• S’apel.li a la implicació de tots els agents perquè, en l’àmbit
laboral, s’acabi amb la penalització de la maternitat o el treball no
presencial.
• S’afavoreixin projectes de dones emprenedores.
• Es normalitzin guies de contractació en matèria d’igualtat a les
administracions.
Lluita contra la violència masclista
Junts per Catalunya té en la lluita contra la violència contra les dones
una de les seves prioritats, i per això li dedica un apartat concret.
La lluita contra la violència masclista afecta tota la societat. El seu
rebuig ha de ser contundent i unitari.
La violència masclista té unes particularitats que en fan difícil
l’abordatge integral perquè s’hi vinculen aspectes emocionals,
psicològics, actituds culturals de domini i submissió i tots aquells
que tenen a veure amb la manca d’autonomia i llibertat de les dones.
És un problema estructural que s’ha de tractar globalment des
de multitud d’àmbits: la prevenció, la sensibilització, l’educació,
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l’atenció a les dones que pateixen violència, l’actuació policial,
l’actuació de la justícia, etc. No es pot actuar sectorialment sense
tenir en compte la globalitat.
I sobretot, i de manera molt urgent, s’han d’esborrar de l’imaginari
col·lectiu els models tradicionals de relacions entre sexes basades
en el poder i transmetre nous models de relació i de solució de
situacions conflictives.
Per tot això, fem les següents propostes:
• Redactar un nou Pla de Polítiques de Gènere del govern de
Catalunya.
• Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques
de tot el govern de la Generalitat a través de formació específica i
consolidació dels referents de gènere a l’administració.
• Desplegar la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
17/2015.
• Rellançar el Consell Nacional de Dones de Catalunya.
• Posar en marxa actuacions dirigides a dones amb
discapacitat per tal d’impulsar la seva participació.
• Promoure un pacte nacional contra la violència masclista
i redactar un nou programa d’intervenció integral contra la
violència masclista.
• Reordenar la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les
dones i els seus fills i filles per tal de donar una atenció integral a
les dones víctimes de violència masclista.
• Visibilitzar altres formes de violència masclista mes enllà de
l’àmbit de la parella.
• Impulsar programes de prevenció de relacions abusives i
comportaments masclistes entre joves i adolescents.
• Obrir un pla de recursos específics per a dones agredides
sexualment.
Diversitat d’orientació sexual i identitat de gènere
Des de Junts per Catalunya no podem deixar de concebre una
Catalunya igualitària sense pensar en polítiques de diversitat
d’orientació sexual i d’identitat de gènere. Ara, quasi tres anys
després de l’aprovació de la Llei 11/2014, cal treballar per un país
que pensi i inclogui més i millors polítiques en aquestes matèries.
Per això, ens comprometem a:
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• Vetllar pel compliment de la igualtat de tracte i no
discriminació, i garantir els drets de les persones lesbianes, gais,
bisexuals, transexual, intersexuals, i dotar pressupostàriament
les partides per a aquesta finalitat, en l’àmbit de les seves
competències.
• Atendre, en els respectius àmbits d’actuació, la defensa i
protecció integral de les persones LGTBI, i especialment en
aquelles franges d’edat de formació o de major dependència
com són la infància, la joventut i la tercera edat.
• Desenvolupar polítiques actives de suport a les famílies
de lesbianes i de gais, i per garantir el dret de tothom a la
formació d’una família i de poder accedir a les tècniques de
reproducció assistida, incloses les noves tècniques de gestació
per substitució, i garantir el reconeixement de tots els drets dels
infants nascuts per aquest tipus de gestació.
• Defensar la protecció integral de les persones LGTBI, i
especialment en aquells àmbits com l’ensenyament, la sanitat i
els serveis socials, o la seguretat, on és més necessari disposar
de la formació de professionals i de protocols específics per a
la garantia i protecció de les persones LGTBI en situacions de
vulnerabilitat.
• Portar a la pràctica iniciatives de difusió i de conscienciació
sobre els drets de les persones i la diversitat familiar LGTBI,
com a exercici de llibertat i exemple de protecció dels drets
humans fonamentals, que empara l’actual marc legal, i que
s’han d’inscriure en el futur marc legal de Catalunya com a nova
república independent.
• Reduir la incidència del VIH amb un Pla d’acció específic
amb eines que tenen un immens potencial preventiu i que es
recomanat per experts.
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PARTICIPACIÓ
Participació democràtica
És la voluntat del poble la que ha de ser el motor de la construcció
del país, qui dissenyi les polítiques públiques. Un país sòlid necessita
que els seus ciutadans s’impliquin, es comprometin i s’expressin
sobre les qüestions col·lectives. Defensem radicalment el valor
republicà de la ciutadania. Cal doncs, crear i millorar els circuits
perquè es pugui vehicular la veu de la gent.
Volem un país nou on la democràcia sigui el fonament de
l’arquitectura comunitària, on es doni veu als ciutadans, amb
democràcia representativa, amb democràcia participativa i amb
democràcia directa, sense pors ni límits, de forma pionera, i entre les
més avançades del món.
Valor polític de l’expressió ciutadana
Més enllà de les eleccions i de les dinàmiques parlamentàries i de
govern, cal que les iniciatives ciutadanes a través dels drets de
reunió, de vaga, de manifestació, de petició, etc. siguin considerades
per les institucions com a expressions de la voluntat popular,
com a expressions democràtiques amb rellevància política. S’han
de crear canals adequats i accessibles per a tothom, interioritzar
institucionalment les aportacions ciutadanes, donar respostes i
construir el nou país tenint en compte les veus del poble.
Les eleccions
Al segle XXI, en un país avançat com el nostre, plantegem que les
eleccions aprofitin les noves tecnologies i es minimitzin els costos.
En el nou règim electoral, implantarem el vot electrònic i facilitarem
el vot per correu i anticipat. Reduirem la durada de les campanyes
electorals i minimitzarem les despeses amb una tramesa única
d’informació electoral, i amb un rigorós control previ i posterior de
les despeses de les candidatures.
Eliminarem la submissió dels mitjans públics als blocs electorals,
garantint una política d’informació en base a criteris periodístics.
Crearem un òrgan que vetlli per la qualitat democràtica del procés
electoral.
Les entitats de base social
La ciutadania participa naturalment en multitud d’entitats
que representen la voluntat dels seus membres, a través del
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funcionament democràtic i en base a la participació, al debat i a
l’assoliment d’acords. Catalunya té una gran tradició d’entitats
sòlides que canalitzen les voluntats dels ciutadans per construir
una comunitat més pròspera. Cal que aquestes entitats (sindicats,
patronals, cambres de comerç, col·legis professionals, universitats,
entitats locals, AMPA i tota mena d’associacions) perfeccionin el
seu funcionament i contribueixin a la construcció d’aquest país nou,
generant debats i propostes polítiques i assumint responsabilitats i
serveis a la comunitat.
El dens entramat d’entitats cíviques de Catalunya ha de tenir un
paper cabdal en la definició de les polítiques del nou país.
Les xarxes socials
No hi ha dubte que l’accés a les tecnologies de la informació i de
la comunicació de forma generalitzada, especialment per part de
les persones joves i dels professionals, permet expressar opinions,
creant-les i multiplicant-les, d’una forma pràcticament infinita.
Així, s’ha produït una enorme transformació en l’accés a la
informació i sobretot en la dispersió de la capacitat d’emetre la
voluntat de les persones i de compartir-la. Cal que les institucions
del país nou garanteixin l’accés de tothom a les tecnologies, tot
evitant la fractura digital, i siguin sensibles als nous mitjans i a les
expressions que s’hi exposen així com que interactuïn amb els
ciutadans i exposin les seves posicions.
La col·laboració públicoprivada
Catalunya ha excel·lit en iniciatives privades, lucratives i no
lucratives, per a proveir els serveis a la ciutadania. El nou estat ha
de permetre impulsar les iniciatives privades en sintonia amb les
polítiques públiques, des de la confiança i la col·laboració, mans a
les mans, des de la lleialtat i la responsabilitat, amb transparència
i conformitat a la llei. Construïm una Catalunya com a país
d’oportunitats, com a país de creació de riquesa des de la tasca
institucional i la iniciativa privada.
El mecenatge entès com a altruisme econòmic ha de permetre
l’aportació de fluxos econòmics des del món privat, empreses i
particulars, a les causes d’interès general, amb una fiscalitat que
afavoreixi la generositat i la selecció i impuls per part dels propis
ciutadans i de les empreses dels projectes i iniciatives pel bé comú,
sense necessitat d’intervenció dels poders públics.
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Procés constituent
Una de les principals ambicions polítiques de Junts per
Catalunya és la de promoure un gran debat nacional, participatiu i
d’empoderament de la ciutadania que abordi els trets i els eixos que
han de conformar la constitució de la República catalana. Enguany,
que es commemora el 40è aniversari del Congrés de Cultura
Catalana, volem reivindicar-lo com una experiència que va servir
per a debatre, aprofundir i definir els reptes i les oportunitats de la
cultura al nostre país. Un model de debat que pot orientar el debat
del procés constituent.
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SEGURETAT
Un model de país segur és més pròsper, perquè la seguretat pública
garanteix més qualitat de vida i una societat més justa. El nostre
model és un model d’èxit que combina seguretat i llibertat, i que
concep la seguretat com un servei públic que és de garantia de drets
i de protecció de llibertats.
La seguretat ha de ser un dels pilars de les polítiques socials
perquè està íntimament lligada a la vida quotidiana de les persones;
aconseguint construir una societat segura, un país just, integrador,
plural i tolerant.
Per aquest motiu, les polítiques de seguretat han de seguir vetllant
per ser transparents i ser garantia de proximitat, d’arrelament i de
coneixement del territori a l’hora de donar servei i resposta a les
necessitats de seguretat de la ciutadania. Una seguretat orientada
a la comunitat, que situa el ciutadà al centre de la seva raó de ser,
volent ser efectiva però no invasiva; eficaç però proporcionada;
fugint de tot protagonisme i sense ser ostentosa.
Per això, davant els reptes globals i locals i, sobretot, davant del
moment històric que viu Catalunya, a la propera legislatura, la
candidatura de Junts per Catalunya vol garantir el dret a la seguretat
per mitjà d’un seguit de polítiques planificades:
• Retornar a la normalitat l’exercici de les responsabilitats
competència del cos de Mossos d’Esquadra i defensar
l’honorabilitat de tots els seus membres i comandaments.
• Fer que el cos de Mossos d’Esquadra exerceixi com a policia
integral de Catalunya i amb el ple exercici de les competències
en l’àmbit de la seguretat a Catalunya.
• Invertir per dotar el cos de Mossos d’Esquadra dels recursos
humans, formatius i tecnològics necessaris per afrontar amb
garanties els reptes de seguretat a Catalunya, també els que
plantegen les noves formes de criminalitat.
• Davant d’uns reptes de seguretat que requereixen de màxima
col·laboració, coordinació i cooperació, el cos de Mossos
d’Esquadra cal que tingui presència permanent en aquells
organismes de coordinació policial internacional, participant
d’investigacions i intercanviant informació amb les policies
europees i de la resta del món.
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• Millorar la coordinació entre el cos de Mossos d’Esquadra
i les policies locals en els aspectes operatius i organitzatius, i
perseverar en la definició i implementació de l’estructura de la
Policia de Catalunya com una eina estratègica al servei dels
ciutadans.
• Mantenir i aprofundir en la lluita contra el terrorisme en el
marc d’una estratègia transversal i integral de la seguretat que no
només impliqui l’àmbit policial del fet terrorista (molt determinant
en el nivell d’alerta en el qual es troba Catalunya), sinó que també
abordi la prevenció dels processos de radicalització com un
fenomen complex que cal tractar des de diferents esferes de la
societat.
• Atendre especialment els col·lectius més vulnerables i treballar
transversalment en com prevenim i com intervenim en casos de
violència masclista, violència dins la llar i els delictes d’odi.
• Reduir la sinistralitat viària a Catalunya d’acord amb els
objectius internacionals, promoure la recerca de les millors
pràctiques a nivell d’innovació en seguretat viària, seguir millorant
l’atenció a les víctimes d’accidents de trànsit i els seus familiars, i
perseverar en les polítiques de prevenció i sensibilització.
Emergències i protecció civil
La política d’emergències i protecció civil té per objectiu tenir
una societat resilient davant qualsevol escenari de risc i, per tant,
cal incorporar-la a tots els nivells de les polítiques de seguretat,
integrant la gestió de riscos i emergències en les seves diferents
fases per tal de donar una sola resposta basada en el coneixement i
la prevenció.
La incorporació de la societat civil als serveis d’emergències i
protecció civil a través del voluntariat també ha tingut una àmplia
implantació arreu de Catalunya i, de fet, en molts territoris hi té
un paper molt determinant pel que cal vetllar, no només perquè
porta una seguretat reactiva de molt ràpida resposta, sinó també
preventiva.
Així doncs, en una societat interdependent, connectada i tecnificada,
cal treballar de manera molt transversal per actualitzar el model i
donar respostes més ràpides i flexibles als riscos emergents en el
territori i els seus impactes, reformulant el model d’emergències i
protecció civil de Catalunya per adequar-lo a les necessitats i realitat
del segle XXI.
Per aquest motiu, a la propera legislatura, Junts per Catalunya vol
dur a terme les següents línies d’actuació:
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• Redactar una llei d’emergències que garanteixi una
resposta integral, col·locant la ciutadania en l’eix de l’atenció
en l’emergència, que reconegui i garanteixi les necessitats de
cobertura, que millori la capacitat de resposta en l’emergència
i garanteixi el compliment de la carta de serveis del cos de
Bombers de la Generalitat.
• Dotar d’un marc competencial eminentment integrador
que permeti coordinar els diferents recursos operatius que es
destinen a les emergències i catàstrofes.
• Preparar l’administració per respondre a les crisis, impulsant
la resiliència i la continuïtat de les activitats.
• Millorar els serveis d’emergència tot apostant per un renovat
model de Bombers que reconegui i s’integri en el territori, que
garanteixi una eficient cobertura territorial amb una distribució
que permeti donar compliment a la carta de serveis, que revisi
com i quin suport es presta als municipis en les emergències
per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals i que incorpori la
tecnologia actual per millorar la resposta i guanyar eficiència.
• Desenvolupar un model de carrera professional dels cossos
operatius basat en competències i habilitats estandaritzades, fent
especial esforç a la tecnificació i especialització, que facilitin la
mobilitat professional.
• Dotar del finançament permanent les polítiques d’Interior
per posar i mantenir al dia els serveis d’emergència i fer front a
les exigències del model; incloent un pla d’inversions capaç de
garantir la millora i adequació constant als diferents avenços
tecnològics i a la correcta cobertura de les necessitats del servei.
• Incorporar la promoció de la cultura de la protecció civil a
l’educació obligatòria, dissenyant un programa de formació de
coneixement i de sensibilització sobre el risc i primers auxilis
amb l’objectiu d’anticipar-nos a les situacions de crisi i millorar la
capacitat de resposta col·lectiva.
• Treballar la col·laboració públicoprivada per a aconseguir una
millor gestió de les emergències: reducció dels danys i resolució
en menys temps.
Estratègia
Els interessos dels catalans passen cada cop més per allò que es
decideix en els àmbits de la seguretat i defensa comuna, ja sigui
intracomunitària com és el cas de l’Agència Europea de Defensa,
com en el marc de l’OTAN. El govern de Catalunya ha de conèixer i
tenir una posició oficial sobre la situació geoestratègica de Catalunya
i les seves implicacions polítiques, econòmiques i de seguretat.
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Actualment, la Unió Europea impulsa la cooperació estructurada
permanent amb l’objectiu de coordinar els interessos, les inversions
i les futures operacions de defensa i de pau dels països europeus
que en formen part. Aquesta cooperació serà complementària amb
l’OTAN i determinarà les relacions internacionals i de seguretat del
continent en els propers anys.
Europa avui assumeix un “Nou nivell d’ambició” en l’enfortiment de
la UE amb l’adopció d’un nou Pla de seguretat i defensa europeu,
escenari que es complementa amb l’objectiu d’un nou repartiment
de l’esforç pressupostari de l’OTAN. Aquesta realitat requereix un
seguiment des de Catalunya i és per això que:
• Cal dotar el país d’un Institut d’Estudis Estratègics (IEE)
que faci seguiment i impulsi la recerca en seguretat, defensa i
relacions internacionals de caire estratègic, partint dels riscos,
amenaces i oportunitats que planteja la ubicació geoestratègica i
geopolítica de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar el govern,
el Parlament i els governs locals catalans, oferir formació en la
matèria, aportar una perspectiva pròpia als debats estratègics
globals, i difondre i promoure el pensament i el debat.
• Cal identificar els riscos i les amenaces en matèria de
seguretat que afecten Catalunya i definir la nostra estratègia
de seguretat nacional integrada en el nostre context europeu,
occidental i mediterrani, partint dels mitjans de què disposem
actualment i definint els mitjans de què s’hauria de dotar el país
en el futur per garantir la nostra seguretat.
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ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA
Venim de temps en què el ciutadà es malfia dels poders públics,
alhora que l’estat espanyol tendeix a reglamentar excessivament
i a pensar més en obligar, en posar límits i en ser coercitiu que en
estimular i donar marge a les iniciatives. Un nou contracte social
permet superar les actuals dinàmiques i establir-ne de noves, més
humanes i més madures, basades en la bona fe, en la llibertat i en la
responsabilitat, en la confiança dels uns amb els altres.
Més enllà de les normes, cal obtenir dels ciutadans el respecte i
l’estima a les seves institucions col·lectives i la seva confiança vers
els seus representants polítics i els servidors públics, tot estimulant
un patriotisme cívic, pel qual els ciutadans aportin de bon grat, amb
orgull i satisfacció, els seus esforços a la col·lectivitat.
Igualment, cal que es percebi l’estima de les institucions cap als
seus ciutadans, tractant-los com a socis, no com a usuaris o
contribuents, com a persones, no com a números, tot respectant i
estimulant les iniciatives, no limitant-les i perseguint-les.
Cal una administració al servei del ciutadà i el país, que s’adapti
d’una forma constant i innovadora als canvis de la societat i a les
demandes dels ciutadans, basada en el rendiment de comptes,
la participació, la proximitat i el dret dels ciutadans a decidir. Uns
serveis públics que responguin amb més eficàcia i agilitat, i en els
quals els tràmits siguin més senzills i menys burocràtics.
Una administració que eviti duplicitats i burocràcia inútils, que superi
estructures que s’han demostrat ineficaces, que avaluï el resultat de
les accions amb indicadors i que respongui a les necessitats dels
ciutadans. Una administració que ajudi i promogui que la societat
faci realitat les seves potencialitats, i que no les prohibeixi. Una
administració que no posi pals a les rodes a la iniciativa privada.
Per fer-ho possible, cal fer propostes i establir polítiques amb
l’objectiu de reforçar el lideratge que correspon a la política, de fer
una administració eficaç i més propera, d’organitzar-la territorialment
i d’oferir un servei públic adequat de justícia.
Complicitat amb la iniciativa privada: amb una administració
que afavoreixi el seu impuls i potència i que tingui en compte
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el seu know how en la prestació de serveis. Cal aprofitar la força
emprenedora i empresarial de la nostra societat, coresponsabilitzantla en els objectius comuns que tenim com a país i enfortir tota la
riquesa que aporten les nostres petites i mitjanes empreses
El catalanisme ha defensat sempre les seves institucions. Ara és el
moment de recuperar-ne la potencialitat plena, especialment de la
Generalitat de Catalunya com a òrgan de govern, com a motor de
creixement social, econòmic i representatiu del nostre país.
La transparència
La utilització de les TIC per difondre la informació, el debat social i
mediàtic sobre les activitats polítiques i la generació plural de l’opinió
pública fan de la transparència una arma principal per a la qualitat
de la gestió de les institucions. En aquest sentit, es donarà el màxim
accés a la informació pública, tant activa com passiva, especialment
sobre l’origen i el destí dels fons públics (contractació pública,
subvencions, operadors...) i sobre les retribucions i el patrimoni
dels polítics i membres de l’administració (alts càrrecs i càrrecs de
confiança).
Es vetllarà per la difusió i el compliment de la normativa de registre
públic de lobis, de les seves activitats i dels procediments (codi de
bones pràctiques). Es mantindrà la generalització del silenci positiu
com a forma de resolució de les peticions dels ciutadans.
Es farà el control i avaluació del codi ètic dels directius i servidors
públics i se’n farà el control i l’avaluació.
D’altra banda, una plena transparència ha de permetre una major
flexibilitat i agilitat de l’actuació dels poders públics amb els agents
privats o bé entre els poders públics i fins i tot amb els treballadors
públics amb la introducció d’una normativa que permeti la gestió
dialogada de les potestats públiques, introduint la negociació
i la mediació en l’àmbit del dret públic. Amb transparència
l’administració justifica i mostra els seus actes. La transparència és
una qualitat per a la gestió de les institucions.
La rendició de comptes ha d’empoderar els ciutadans, de tal manera
que siguin també element clau en la presa de decisions públiques.
Partint d’una informació accessible, intel·ligible i comprensible, els
ciutadans han de poder formar-se una opinió que permeti relacionar
els propòsits i els resultats de les actuacions públiques.
Cal implementar un veritable cultura de la transparència, com a
única forma de gestionar les nostres organitzacions del segle XXI.
Transparència vol dir gestió eficaç dels recursos públics, vol dir
donar major credibilitat i legitimitat a les polítiques públiques.
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Govern obert
Ha de permetre canviar les formes de treballar i implicar la ciutadania
en el conjunt del funcionament del sistema democràtic, en base als
principis de transparència, participació i col·laboració, fent èmfasi en
l’obertura de dades a fi de fer pública aquella informació que pugui ser
útil per a la ciutadania, sigui com a servei públic, o com a font a partir
de la qual els ciutadans poden generar valor afegit a la seva activitat,
reutilitzant-la. Cal reforçar els mecanismes d’informació activa i
disposar de canals personalitzats d’informació als ciutadans. També
cal facilitar l’accés dels ciutadans a la informació pública, i sensibilitzar
ciutadans i institucions del correcte exercici d’aquest dret.
La prevenció i persecució de la corrupció
La transparència i la integritat institucional formen part de la cultura
del país nou, que també ha d’enfortir els mecanismes per prevenir la
corrupció, mecanismes que en tot cas s’hauran de completar amb
una política de sancions efectives de les pràctiques corruptes.
En tot cas, Catalunya adoptarà els estàndards internacionals més
avançats per garantir en tot moment la proscripció de la corrupció en
tots els seu àmbits. Un nou país passa per aplicar tolerància zero a la
corrupció.
El bon funcionament de les institucions són el millor sistema de
prevenció, persecució i erradicació de la corrupció.
De l’excel·lència de l’administració pública
Des de Junts per Catalunya pensem que cal revisar el model
d’administració pública actual per evitar duplicitats i burocràcia inútil.
Així com crear espais multiadministratius on es concentrin tots els
serveis a nivell territorial per afavorir el lligam entre l’administració i el
ciutadà.
També cal millorar la relació de l’administració pública i l’empresa
privada elaborant lleis i eines electròniques que facilitin la relació
mútua, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de les
empreses.
Així mateix, volem elaborar una llei d’infraestructures de dades
bàsiques i d’interoperabilitat entre les administracions.
Administració electrònica
Atorgar al Consorci d’Administració Oberta tota la competència
i recursos per promoure i millorar la transformació digital de les
administracions catalanes, per aconseguir governs àgils, lògics i
col·laboratius.
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Instaurar a totes les administracions el model d’Administració
electrònica, millorant els servei públics i la relació amb la ciutadania i
potenciant les TIC.
Cal fer més propera i accessible l’administració pública a través de
potenciar les oficines d’atenció al ciutadà i l’empresa.
Compliment normatiu
Generalitzar les polítiques de compliance en les organitzacions com
a nova cultura de les organitzacions i com a mecànica d’anàlisi dels
riscos legals i d’autoexigència de compliment de les normes en
prevenció de responsabilitats i per a un millor funcionament.
L’autoexigència de compliment de la legalitat i dels codis interns
evita la judicialització de l’activitat de les organitzacions i en les
seves relacions i evita possibles sancions per raó d’inspeccions o
de conflictes. Més enllà de l’autocontrol normatiu, cal implantar un
sistema eficaç que garanteixi el compliment de les normes, d’acord
amb els principis del rule of law, amb seguretat jurídica, previsió dels
resultats i eficàcia de les resolucions.
Apostar també pel que els anglosaxons anomenen public
compliance, per l’administració. En aquest sentit, impulsar marcs
normatius que permetin la instauració de sistemes d’integritat
institucional per les nostres institucions. Són un conjunt
d’instruments que doten les nostres administracions de mecanismes
que permeten prevenir i evitar els incompliments normatius,
mecanismes que alhora garanteixin els comportaments ètics
d’aquestes.
Institucions de tutela i control
La Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes i la Oficina
Antifrau són institucions que han ser escoltades, preservades i
posades en relleu.
Els municipis
Com a institucions més pròximes a la ciutadania, les entitats
municipals, així com les supramunicipals (comarques i vegueries),
han de ser les que prestin els serveis a les persones i canalitzin la
participació ciutadana en primera instància.
Cal dotar-les dels instruments i dels recursos adequats, així com
d’eines de col·laboració i coresponsabilització entre elles, per tal
de dimensionar correctament l’organització que presta els serveis,
adaptant-se a les realitats territorials i a les demandes ciutadanes.
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El disseny territorial, en base a la màxima participació i al consens
territorial i polític, amb ple respecte i atenció a les singularitats
(l’Àrea Metropolitana, l’Aran, municipis turístics, petits municipis...),
ha de garantir l’eficaç prestació dels serveis als ciutadans, sota
els principis de subsidiarietat i proximitat, d’asimetria i d’equilibri
territorial, amb més eficiència, amb reducció de costos, evitant la
proliferació d’ens i duplicitats.
S’ha de garantir un finançament adequat amb els principis de
suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat.
Una fiscalitat justa
El finançament de les inversions i dels serveis públics necessita
d’una fiscalitat que permeti garantir uns ingressos suficients,
adequats a la riquesa i a les necessitats del país.
El ciutadà ha de ser conscient de la seva contribució al sosteniment
de la cosa pública i del retorn que en percep.
La fiscalitat ha de ser simple i entenedora i alhora ha de permetre
que el contribuent se senti satisfet. Aquesta satisfacció que es
percep en els països nòrdics és la que volem i aquesta satisfacció és
un indicador privilegiat del grau de justícia de la fiscalitat.
És important també que més enllà de l’evident aspecte recaptatori
i de redistribució de la riquesa, gravant de forma diferent riqueses
diferents, la fiscalitat tingui com a finalitat orientar conductes,
estimular les conductes desitjades i desincentivant les no desitjades.
Finalment, una fiscalitat justa significa també l’erradicació del frau i,
per tant, una sensibilització de la ciutadania sobre la seva gravetat
i els seus efectes i una lluita eficaç per part de les institucions
tributàries i amb la col·laboració de la ciutadania.
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E-STAT
La principal força del procés de construcció d’un nou “Estat Digital”
també és la gent, i això implica que hem d’apostar en el present i
futur de la nostra ciutadania per assolir com més aviat millor una
ciutadania digital plena, invertint en la formació digital i STEM
(acrònim de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, en
les seves sigles en anglès) dels nostres ciutadans, apoderant-los
tecnològicament i digital, i vetllant pels seus drets i deures digitals.
Hem de dotar a la nostra ciutadania de les eines per innovar en un
món digital i hem d’endegar la constitució d’un estat veritablement
modern, la primera república nadiua digital, l’eRepública, una nació
digital i intel·ligent de referència internacional, dibuixant una proposta
innovadora de república digital del segle XXI que defugi del vell
concepte d’estat analògic del segle passat, un país modern i atractiu
que abandoni el vell concepte de “l’estat sóc jo” per passar al de
“l’estat sou vosaltres (els ciutadans)”.
Per això cal també posar les bases d’un nou sistema de recerca
i innovació inspirat en el model de la quàdruple hèlix (el ciutadà,
l’empresa, la universitat i l’administració) i la “Digital Social
Innovation”.
Les infraestructures estratègiques són les comunicacions
electròniques i un dels grans reptes immediats que tenim és el de la
ciberseguretat, sobretot si plantegem un projecte d’estat digital.
Per aquest motiu, a la propera legislatura, la candidatura de Junts
per Catalunya vol dur a terme les següents línies d’actuació:
• Dotar la ciutadania d’una identitat digital catalana
autogestionada.
• Aprovar una llei catalana de drets i deures digitals.
• Formar ciutadans amb plenes competències digitals i amb
vocació innovadora impulsant l’educació en STEM i la reinserció
digital que els garanteixi un futur laboral. La programació i la
robòtica educativa seran assignatures troncals en el sistema
educatiu de Catalunya.
• Apoderar tecnològicament i digital els ciutadans perquè
puguin decidir quin país i societat volen, que els permeti, de
forma activa i/o passiva, una major participació en les polítiques
territorials, econòmiques i socials, normalitzant la cultura del vot
electrònic per a la presa de decisions a Catalunya.
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• Promoure la creació d’un voluntariat digital organitzat per fer
“república” des de la societat civil.
• Incrementar el desplegament d’infraestructures de
comunicacions electròniques per accelerar el procés de
digitalització del país i garantir la igualtat d’oportunitats d’accés a
Internet a través de l’equilibri territorial i social.
• Fer de Catalunya un país cibersegur, que protegeixi les
seves institucions públiques i garanteixi el desenvolupament
de la Societat digital, musculant la recent creada Agència de
Ciberseguretat de Catalunya.
• Impulsar la innovació social digital com a nou model de
recerca i innovació TIC de Catalunya que ompli l’actual forat
entre els models CERCA i TECNIO.
• Posicionar Catalunya com a hub digital mundial referent
internacional en tecnologies digitals avançades (tecnologies
smart, mòbil, Internet de les cose, impressió 3D, blockchain,
supercomputació, visió per computador, quàntica, etc.)
• Treballar per una Catalunya tecnològicament ètica i sobirana
en la gestió de les dades dels ciutadans fomentant els formats
oberts i distribuïts per tal que el coneixement pugui compartir-se.
• Impulsar un nou model fiscal inspirat en l’smartTAX i fomentar
la creació d’una moneda digital catalana.
• Fomentar la digitalització de les nostres empreses i
l’emprenedoria digital per garantir una economia catalana digital
i competitiva, habilitant un programa de residència digital per a
empreses.
• Desplegar el Pacte Nacional per a la Societat Digital aprovat
en la darrera legislatura de forma consensuada amb tots els
actors del país.
• Finalitzar el desplegament d’una infraestructura pública
basada en una xarxa neutra de fibra òptica que connecti
inicialment totes les capitals de comarca i posteriorment tots els
municipis de Catalunya.
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INDÚSTRIA
La Indústria té un pes estratègic en l’economia catalana (suposa
gairebé el 20% del PIB i més del 50% si hi sumem els serveis de
producció) s’alinea amb l’estratègia Europa 2020 per aconseguir
un desenvolupament intel·ligent, sostenible, integrador i creador
d’ocupació de qualitat.
El Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) derivat de la Resolució
251/XI de 2016 del Parlament de Catalunya és l’acord programàtic
consensuat pels agents econòmics i socials del nostre país que
atorga el marc d’estabilitat temporal referent per a la transformació
del nostre model industrial per afrontar els reptes que representen
la globalització i els canvis de models industrials.
Presentat el juliol de 2017, el PNI és el punt de partida a partir del
qual entenem que cal desenvolupar les polítiques industrials facilitant
mecanismes d’encaix en les diferents realitats territorials.
Competitivitat industrial
• Afavorir la competitivitat del teixit empresarial català i seguir
fomentant la internacionalització, la innovació i l’adaptació a la
indústria 4.0.
• Continuar sent referents en el foment de l’emprenedoria
i les empreses emergents (start-ups), especialment les de
base tecnològica per tal que el sector productiu evolucioni
progressivament cap a activitats d’alt valor afegit.
• Consolidar l’activitat de l’Observatori de la Indústria pel
seguiment i execució del PNI a més de l’elaboració d’estudis i
informes referents d’economia industrial.
• Posar en marxa l’oficina de suport a la indústria per eliminar
barreres a la internacionalització i l’oficina tècnica especialitzada
en contractació pública internacional.
• Actualitzar una estratègia d’innovació a Catalunya per mitjà de
la constitució del Consell d’Innovació de Catalunya.
• Impulsar préstecs participatius per finançar innovacions en el
creixement empresarial (Programa Innova Global).
• Fixar criteris socials i laborals als plecs de contractació
pública garantint la participació de les pimes i els drets dels
treballadors/es de les empreses a contractar.
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Dimensió empresarial i finançament
• Impulsar les reformes legislatives necessàries (fiscals,
laborals, mercantils) per afavorir la competitivitat de les pimes
vinculada a la seva dimensió així com posar a disposició del
sector productiu instruments eficients de capitalització i de
finançament per facilitar el creixement i l’activitat empresarial.
• Incrementar els programes de finançament per a les
empreses que incloguin instruments de finançament a llarg
termini amb bonificació d’interessos, mecanismes d’aval a les
operacions de finançament del circulant i de les inversions en
internacionalització, innovació i reactivació industrial.
• Potenciar l’ Institut Català de Finances (ICF) d’acord amb la
seva llei, garantir-li el marc d’actuació que li permeti operar com
a banc públic d’inversions, i potenciar la seva capacitat, recursos
i instruments.
• Impulsar un marc normatiu afavoridor de l’activitat
empresarial, accelerant el procés de millora de la regulació i de la
simplificació administrativa.
• Consolidar el desplegament de la finestreta única empresarial
en el món local.
• Vetllar perquè tant les grans empreses com les
administracions públiques compleixin amb els terminis de
pagament i així reduir la morositat de les pimes.
Indústria 4.0 i digitalització
La quarta revolució industrial o indústria 4.0 representa una transformació exponencial de la indústria basada en la combinació de mètodes de producció i tecnologies de la informació avançades, fent que
els processos productius siguin flexibles i adaptats a les constants
evolucions del mercat.
• És prioritari difondre entre les empreses la importància de la
disrupció que pot provocar la indústria 4.0 en el mercat així com
capacitar el capital humà per donar resposta a la demanda de
nous perfils i promoure les infraestructures necessàries per al
desplegament de la indústria 4.0.
• Impulsar la plataforma industrial 4.0 com un instrument
adreçat a tots els sectors industrials de Catalunya: nou entorn
virtual de comunicació empresarial des d’on proveir serveis TIC
avançats per a les empreses industrials.
• Impulsar el desenvolupament de la impressió 3D que consolidi
Catalunya com un hub internacional en aquesta tecnologia.
• Volem seguir sent referents en esdeveniments punters de
noves tecnologies i processos productius (Mobile World Capital,
Industry Week, Advanced Manufacturing...)
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• Afavorir especialment la integració de les noves tecnologies
que configuren la indústria 4.0 en les estratègies de les pimes del
nostre territori.
• Promoure l’atracció d’empreses estrangeres en l’àmbit de la
indústria 4.0.
• Promoure les mesures correctores de l’impacte laboral i en
l’ocupació industrial de la indústria 4.0 en formació ocupacional,
contínua, professional i universitària.
Formació
• Millorar la capacitació de treballadors i treballadores
mitjançant la formació professional, la formació contínua,
l’emprenedoria i la formació universitària que donin resposta
de qualitat i flexible a les necessitats de les empreses i de la
societat, així com al canvi tecnològic i dels modes de producció.
• Partint de la constant evolució del coneixement, cal afavorir
l’adquisició de competències adaptades al nou context
socioeconòmic que facilitin el desenvolupament personal i
professional.
• Dins l’àmbit de la col·laboració públicoprivada i la
col·laboració interdepartamental del Govern de la Generalitat,
s’establiran mecanismes de consulta als sectors productius
per tal d’encaixar les diferents variants d’oferta formativa
(ocupacional, contínua, professional i universitària) a les
demandes d’ocupació.
• Fomentar la vocació industrial i l’emprenedoria entre els joves
estudiants dels instituts de Catalunya.
• Executar el programa interdepartamental de les vocacions
científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques.
• Oferir un programa d’incentius per a l’aplicació i el trasllat
al mercat dels treballs acadèmics que realitzen els estudiants
(treballs de fi de grau, projectes d’innovació i emprenedoria de
formació professional i tesis doctorals).
• Impulsar la formació dual a tots nivells.
• Implementar eines digitals integradores per a l’elaboració i
evolució dels currículum.
• Facilitar una major transferència de recerca i innovació
empresarial als mercats productius.
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TURISME
L’activitat turística a Catalunya ha de comptar amb una política
d’objectius compartits i amb un ampli consens social i empresarial,
que projectin el país no només com a referent turístic europeu,
sinó mundial, basat en els actius territorials, la seva identitat i una
proposta de valor sostenible i competitiva que prioritzi la qualitat, la
innovació i l’excel·lència com a pilars bàsics del sector.
Els resultats en els darrers anys mostren la solidesa i la capacitat
competitiva del sector (assolint un rècord històric el 2016 en
afluència i despesa estrangera), tot i que també fan palès que
hi ha reptes molt importants que han de ser atesos per poder
donar resposta al seu extraordinari dinamisme, afavorint una
millor distribució al llarg de l’any i del territori, i mitigant les seves
externalitats.
El turisme és generador de molta ocupació (més del 14% a
Catalunya), una ocupació que ha de contribuir a una millor
remuneració en el sector estimulada per una generació de serveis de
més qualitat i de major valor afegit.
Així, el sector del turisme s’ha de desenvolupar des d’una
perspectiva integral amb visió de sostenibilitat ambiental, econòmica,
social i cultural, i per aquests motius, des de la candidatura de Junts
per Catalunya ens comprometem a:
• Activar un pla pilot de reconversió de destinacions turístiques
madures que porti a l’actualització i la regeneració de l’oferta
existent.
• Desplegar un nou pla de màrqueting des de l’Agència
Catalana de Turisme amb una clara orientació a resultats i no
només a l’execució d’accions.
• Crear una unitat especialitzada per facilitar l’execució
d’inversions en les zones del país amb potencialitat i que ho
requereixin.
• Revisar i actualitzar la llei de turisme del 2002 per adequar el
seu contingut a la realitat d’avui del sector.
• Impulsar un clúster específic de turisme en el marc del
programa Catalunya Clúster per afavorir la innovació a les
empreses del sector.
• Afavorir la recerca i la transferència de coneixement al sector
incrementant els vincles i desenvolupant projectes conjunts amb
el sistema universitari català i EURECAT.
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• Reforçar el programa dels plans de foment del turisme orientat
als ens locals per aconseguir un millor reequilibri territorial i una
major competitivitat.
• Elaborar el pla territorial sectorial de turisme de Catalunya per
disposar d’una eina potent de planificació i ordenació sostenible
de l’activitat.
• Estimular els actors responsables de la revisió del conjunt de
les professions del sector per una millora del sistemes retributius.
• Definir un nou model de governança que afavoreixi una millor
gestió i una millor relació amb el conjunt dels actors vinculats al
sector.
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COMERÇ
El comerç és un dels motors de l’economia de Catalunya que ocupa
més de mig milió de persones i que es basa en un teixit comercial de
proximitat, modern, competitiu i adaptat als nous reptes.
Actualment, l’entorn comercial està marcat per les noves maneres
de relacionar-nos i de consumir, però el model de comerç i serveis
a Catalunya ha de mantenir l’equilibri entre el comerç de proximitat i
les grans cadenes, vetllant per la diversitat del comerç autòcton i de
proximitat, promovent la competitivitat de les empreses comercials
i de serveis, tot desenvolupant la seva funció essencial de
desenvolupament territorial, cohesió social, redistribució de riquesa.
Un model de proximitat que potenciï la nostra riquesa comercial a
partir de la singularitat de cada establiment, de cada eix comercial,
de cada barri i de cada territori, un model que defensi un mosaic
comercial d’alt interès, superant el repte de l’excessiva concentració
comercial o la desertització territorial. Un model que aposti per la
competitivitat de les empreses i per noves solucions que afavoreixin
un creixement sostenible i de futur, on totes les empreses, grans,
pimes i microempreses, organitzacions i entitats visquin aquest canvi
com una oportunitat.
Un model de comerç i serveis també sostenible, que defensi
els productes autòctons i la proximitat, alhora que minimitzi les
externalitats ambientals i de mobilitat. Un model que projecti les
entitats sectorials i territorials de comerç i serveis de Catalunya cap
a una gestió de qualitat, orientada al desenvolupament empresarial
i de negoci del sector i del territori a través de polítiques de
col·laboració publicoprivades.
Per això, és imprescindible que les polítiques comercials ofereixin
un marc de solucions adaptades a les empreses, donant respostes
que vagin des de les necessitats del comerç de proximitat
fins a l’obertura de mercats per a empreses que pensin en la
internacionalització, un camí de creixement, de nova ocupació i
d’innovació també en l’àmbit del comerç.
També apostem per un model dinàmic davant dels canvis en els
hàbits de consum de la ciutadania, on l’ús d’internet i del telèfon
mòbil fa de la transformació digital una cita ineludible per al comerç,
situant el servei a les persones al centre d’aquesta aposta per les
noves tecnologies i per la competitivitat.
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Per aquests motius, des de Junts per Catalunya ens comprometem a:
• Garantir la seguretat jurídica de la Llei de Comerç, Serveis i
Fires i el seu desplegament.
• Facilitar informació de l’evolució del sector al teixit comercial.
• Elaborar un Programa de transformació digital.
• Facilitar eines per a la millora de gestió i creixement: programa
de gestió per a pimes, programa de qualificació de gestors
de les organitzacions sectorials i territorials de comerç i de
serveis, programa per a la internacionalització i innovació de les
empreses comercials i de serveis.
• Crear marcs per a la col·laboració públicoprivada
desenvolupant els Àrees de Promoció de l’Economia Urbana
(APEUS) d’acord amb la Llei de Comerç, Serveis i Fires i
cooperant territorialment entre diferents agents econòmics
(turisme, cultura, oci, serveis) en projectes comercials.
• Desenvolupar programes específics territorials amb els ens
locals en àrees en risc de desertització comercial (locals buits) i
municipis turístics.
• Promoure campanyes de promoció de comerç i de compra
responsable.
• Establir un Programa d’establiments singulars.
• Promoure la millora continuada dels mercats municipals
com a model de referència comercial del producte fresc i de
proximitat, i dels hàbits i valors saludables i sostenibles.
• Establir un Programa de millora de l’activitat firal davant els
nous reptes.
• Promoure el valor artesanal i seva comercialització.
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PRIMER SECTOR
El sector primari ha de ser considerat un sector estratègic, no
només pel que fa a la producció d’aliments sinó també per la seva
contribució a la sostenibilitat i a la conservació del paisatge.
A Catalunya, el 90% del territori són espais naturals gestionats pel
sector primari agrícola i forestal; uns espais que són gestionats tan
sols pel 10% de la població i que han de seguir essent protegits amb
l’objectiu de preservar-ne la generació de riquesa, permetent així
que s’hi puguin desenvolupar altres activitats econòmiques com les
turístiques i de lleure que aportin noves fonts de riquesa i ocupació al
territori.
Els sectors agrari, ramader, pesquer, agroalimentari i forestal
generen la majoria de l’ocupació a les zones rurals i són fonamentals
per garantir l’arrelament i evitar el despoblament, a més d’actors
anticíclics en èpoques de dificultats econòmica. En aquest sentit,
durant les crisis econòmiques o socials que ha patit Catalunya, els
sectors agrari i agroalimentari han ofert la resposta que necessitava
el país, però en aquests moments, l’estructura de la població activa
agrària no garanteix el relleu generacional de les seves empreses
abocant-nos a una precarització laboral de les feines agràries i
a la integració empresarial cada cop més gran de la producció
d’aliments.
El model agrari, ramader, forestal i pesquer català es basa en
l’empresa familiar, peça fonamental per continuar oferint una gestió
sostenible del territori des dels punts de vista social, econòmic,
laboral, ecològic i cultural. Les aliances comercials per vendre
productes i serveis han de fonamentar-se en el retorn del valor afegit
al propi territori i a totes les empreses implicades.
Catalunya, alhora, ha desenvolupat una indústria alimentària de
transformació que ha generat un dels primers clústers en indústria
alimentària d’Europa.
Els reptes de futur més importants que té el sector agrari i
agroalimentari són la dignificació de la professió, la despressurització
administrativa, l’accessibilitat a la comercialització, la visualització
social d’un producte sa, natural, modern i fet aquí, i per aquests
motius, des de Junts per Catalunya ens comprometem a:
• Assumir la gestió de fons agrícoles europeus i crear el Fons
de garantia agrària.
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• Coordinar la gestió d’assegurances agràries i la resta
d’instruments per a la gestió de riscos en el sector agrari de
Catalunya.
• Promoure la gestió integral de la pesca marítima tenint en
compte la protecció dels recursos marins, com a garantia d’una
pesca sostenible i de qualitat.
• Crear el centre de seguiment de la pesca i dels afers marítims,
com a organisme encarregat del control continu de l’exercici
de la pesca de les activitats marítimes, i assumir el control i la
inspecció en matèria de pesca i acció marítima.
• Abordar la gestió integral de la flota pesquera i dels
treballadors del mar, amb una normativa adaptada a la realitat
dels nostres treballadors.
• Crear una unitat de gestió i certificació d’especialitats
i titulacions professionals marítimes, dins de l’Escola de
Capacitació Nauticopesquera de Catalunya.
• Fomentar la innovació, la inversió i la formació al centre
de la creació de valor i qualitat per assegurar la viabilitat de
les explotacions, el relleu generacional i la dignificació dels
professionals del primer sector.
• Impulsar mesures que facilitin l’accés a la comercialització
dels productes i la protecció davant de la inestabilitat dels preus,
així com una major agilitat administrativa i visualització social.
• Apostar per la marca Catalunya com a segell de productes de
qualitat traçant el camí per seguir sent un país de referència.
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ADMINISTRACIÓ
TRIBUTÀRIA
Seguretat jurídica
L’administració tributària ha de ser més propera i reconèixer el
contribuent com el seu client amb l’objectiu de generar confiança
mútua i establir un marc col·laborador i participatiu.
• Afavorir el tracte que reben els contribuents disposats a
complir amb els seus deures. Fent-ho més fàcil a través d’un
sistema tributari simple i estable, i permetent l’accés a les
pròpies dades fiscals en tot moment, alhora que reduint les
càrregues administratives.
• Orientar els esforços a descobrir incompliments tributaris més
que a plantejar debats interpretatius amb les persones que ja
declaren les seves rendes i el seu patrimoni.
• Per restablir la confiança recíproca és crucial millorar la
seguretat jurídica al conjunt dels contribuents a través de
procediments de consulta àgils, normes interpretatives clares,
limitació de canvis de criteri i la no aplicació retroactiva dels
mateixos.
• Introduir nous mecanismes com, per exemple, publicar
i actualitzar, de manera periòdica, una llista de pràctiques,
conductes i interpretacions que es consideren incompliments de
la normativa tributària.
• Aplicar mecanismes de resolució de conflictes eficients que
evitin, dins del possible, els litigis.
Una seguretat jurídica que també s’hauria de vincular a l’estabilitat
i previsibilitat de la legislació fiscal, excloent-ne, dins del possible,
canvis dràstics i sobtats.
Frau fiscal
L’administració tributària ha ser més justa, lluitant eficientment
contra el frau i l’elusió fiscal. La fiscalitat es destaca perquè les
empreses i persones estem subjectes a uns tipus impositius
nominals relativament elevats i alhora hi ha una pressió fiscal baixa.
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La manca de consciència tributària d’aquells que eludeix les seves
responsabilitats distorsiona la cohesió social i suposa competència
deslleial cap a qui compleix amb les seves obligacions, alhora que
eleva la tributació dels complidors.
Un millor compliment de les obligacions tributàries és clarament
preferible a un augment d’impostos. Aquest és el camí.
• Millor cooperació i participació en procediments d’intercanvi
d’informació tributària tant a nivell internacional com dins de les
institucions d’un país.
• Canvi en la cultura fiscal alhora que es transforma en
profunditat el model de gestió del sistema tributari, centrant els
esforços en operacions situades al marge de la llei.
• Descobriment d’activitats no declarades en un món globalitzat
requereix de personal especialitzat, sistemes informàtics i de la
informació avançats, i d’una estreta col·laboració internacional.
• Mesures més decidides envers els paradisos fiscals i la
deslocalització d’actius, activitats i persones.
Elusió fiscal
Un element relacionat, però de distinta naturalesa, són els grups
empresarials que fan servir les escletxes del sistema tributari en
benefici propi a través de planificacions fiscals agressives.
La preocupació creixent situa l’elusió fiscal com un element central
i estratègic en l’agenda dels organismes i instàncies internacionals,
tant de la Comissió Europea com de l’OCDE.
En aquest sentit, necessitem un lideratge decidit i efectiu de les
institucions europees que fins ara ha estat tímid. Hi ha quatre línies
de treball que des de Junts per Catalunya considerem que s’han de
prioritzar:
• S’ha d’apostar de manera ferma per l’harmonització en
l’impost de societats a nivell europeu. La competència entre
estats no pot esdevenir un race to the bottom.
• S’ha d’aprovar una base comuna de l’impost a nivell europeu i
que les empreses tributin en funció d’on generen el seu negoci.
• És imprescindible que s’adoptin les mesures proposades per
l’OCDE relatives al BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) que
afavoreixin la transparència fiscal internacional i evitin pràctiques
com el transfer pricing, els productes financers híbrids, i l’abús
de la doble imposició.
• És necessari aconseguir tractats multilaterals sobre
governança fiscal a nivell mundial.
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Fiscalitat
L’administració tributària ha ser més eficient per generar prou
recursos per promoure les polítiques socials, culturals i territorials,
i garantir l’equitat, alhora que els preserva la competitivitat de la
nostra economia per a generar riquesa i ocupació de qualitat.
Pensant en les famílies
El pes més gran dels ingressos fiscals prové de les rendes del treball,
la fiscalitat que té un pes més gran sobre l’ocupació.
En un context encara d’elevades taxes d’atur, caldria reduir la
tributació de col·lectius que tenen una contractació més elàstica.
Així ho han fet en diversos països europeus. Modificacions tributàries
on, en comptes de fer una reducció general s’ha fet selectivament,
adreçant-les per exemple a aturats de llarga durada, persones en
risc d’exclusió o que provenen de sectors en reconversió.
A més, especialment en un moment de canvi com el que vivim,
cal adaptar el sistema fiscal del segle XX a l’economia i els models
productius del segle XXI.
Això inclou un suport absolut a l’emprenedoria, la creació
d’empreses i la generació d’ocupació i riquesa. Per exemple,
fent cotitzar els autònoms de manera progressiva considerant els
ingressos obtinguts.
I també flexibilitzar i simplificar el sistema per incorporar iniciatives i
sectors derivats de l’economia col·laborativa.
Pensant en la competitivitat
Malgrat la inexistència d’una directiva europea de l’impost sobre
societats, l’ús de beneficis fiscals està limitat a través de la normativa
europea d’ajuts d’estat. Amb tot, sí que són possibles incentius per
activitats de recerca, desenvolupament i innovació i per a l’aplicació
del coneixement als processos productius (com l’anomenada patent
box).
És evident de la importància per a Catalunya i la necessitat
d’aprofundir en aquesta direcció. Davant nostre tenim el repte
transformador i les oportunitats que comporta la quarta revolució
industrial, el nou món digital. Serà l’economia productiva, basada en
el talent innovador i la internacionalització, la que pot generar llocs
de treball de major qualitat.
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Com a país ens interessa augmentar el percentatge de PIB en
Recerca i Desenvolupament (R+D). Catalunya ha estat el territori de
l’estat on més ha crescut en el darrer any, però hem de buscar tots
els marges de millora.
Cal valorar mesures com:
• L’aplicació un règim especial per a les rendes implícites
(embedded income) derivades de l’explotació de la propietat
industrial i intel·lectual, com succeeix en els sistemes tributaris
més incentivadors de la innovació.
• Els incentius per contractar investigadors i també per a la
formació i adaptació de la força laboral que pugui generar més
valor afegit.
La transformació econòmica i tecnològica del país només la podrem
liderar donant un suport decidit a les petites i mitjanes empreses, als
autònoms i també a la indústria tradicional catalana.
Adaptant els incentius fiscals i que aquests siguin prou atractius
per a poder apostar per la modernització, l’alta tecnologia i la
sostenibilitat.
I així poder aprofitar el cercle virtuós de més innovació, més
internacionalització, més productivitat i creixement.
En definitiva, una administració sinònim de pacte amb la ciutadania
a qui serveix. Un servei públic amb l’objectiu d’incrementar la
recaptació voluntària, reduir costos de gestió i de compliment,
disminuir la conflictivitat i de les distorsions a l’economia, i millorar la
relació i l’opinió social de la mateixa.
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OCUPACIÓ
És necessari un nou sistema laboral que faci de Catalunya un país
capdavanter, que associï benestar amb creixement econòmic;
laboralment equiparable als països més avançats socialment
d’Europa, tant en el sistema d’ocupació com en els subsistemes de
relacions laborals, en el de relacions sindicals i en el de prestacions
socials.
El model productiu ha de ser més competitiu, més creatiu, més
obert, més internacional i més tecnològic. Un model més basat
en el coneixement, en el desenvolupament del valor afegit i en la
qualificació del treball.
La dura crisi econòmica patida els anys anteriors es va traduir
en una destrucció massiva de llocs de treball i pèrdua de drets
laborals, expressada fonamentalment en pèrdua d’estabilitat i poder
adquisitiu. Per aquest motiu la gran prioritat ha de ser la generació
d’ocupació de qualitat de forma contínua i estable.
I en aquest objectiu hem de sumar-hi tots, govern, empreses –
enteses com a empresaris però també treballadors– i agents socials.
Per aquests motius, des de la candidatura de Junts per Catalunya
ens comprometem a:
• Impulsar un procés de concertació laboral per a un nou
model productiu i de relacions laborals a Catalunya entre agents
socials, amb la tutela del govern, que esdevingui un gran pacte
d’estat per vertebrar polítiques que ens dirigeixin cap a un nou
model productiu i de relacions laborals, de més valor afegit i
més adaptat a la realitat de la globalització dels mercats. Per
preservar i reforçar les conquestes socials aconseguides al llarg
de la història cal el treball conjunt de treballadors i empresaris.
• Promoure una necessària i imprescindible regulació de la
normativa laboral que faciliti l’adaptació de les nostres empreses
a les necessitats d’un entorn competitiu canviant i globalitzat
com un element cabdal per a la creació i el manteniment
d’ocupació de qualitat. Les condicions de treball han d’estar
equiparades a les dels països del nostre entorn per tornar a
garantir als nostres treballadors els drets que protegeixen la
qualitat en el lloc de treball i l’estabilitat en el mateix.
• Impulsar un pacte per un estatut laboral de la microempresa,
petita o mitjana, que reculli la seva singularitat dins del marc
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empresarial català, sovint poc representada en alguns espais
patronals.
• Implantar un nou sistema de formació ocupacional, que pivoti
en la formació dual i en les necessitats del mercat de treball,
coherents amb el nou model productiu.
• Centrar esforços en la formació al llarg de la vida per
assegurar l’adequació dels treballadors a les noves tecnologies i
formes de negoci, i la disponibilitat de talent per a les empreses.
• Crear una estructura de govern en l’autoritat laboral que
respecti l’autonomia de negociació i pacte col·lectiu dels agents
socials i realitzi la tutela dels drets i obligacions socials.
• Defensar la reformulació de les modalitats de contractació
laboral, establint una nova sistemàtica de tipologies contractuals
adequada a l’entorn competitiu de la UE, simplificant els tràmits
burocràtics a càrrec de l’empresa.
• Treballar amb els agents socials i empresarials per un nou
model de relacions laborals a les grans empreses, que pivoti
sobre dos eixos: seguretat flexible i responsabilitat compartida,
on hi hagi coneixement de la gestió de l’empresa tant per part
dels empresaris i com dels treballadors.
• Constituir el Consell Català del Treball Autònom, que serveixi
de punt de debat i elaboració de millores polítiques cap al
col·lectiu, potenciant la figura de l’autònom.
• Potenciar el programa Catalunya Emprèn per un millor
acompanyament dels nous emprenedors amb més recursos
que desenvolupar línies de microcrèdit (model català de
microfinances) per la creació de negocis, amb col·laboració
estreta entre l’Institut Català de Finances i les entitats que en
formen part.
• Recuperar la Llei de la segona oportunitat per part dels
treballadors autònoms i potenciar la seva figura com a formadors
dins dels programes públics de capacitació per a emprenedors.
• Impulsar la regulació del treball autònom adaptant-lo als
nous temps econòmics i tecnològics, i minimitzant la pressió
fiscal fins que el projecte no entri en la seva fase de consolidació
per garantir un rendiment net equiparable a la Renda mínima
d’inserció (RMI).
• Flexibilitzar l’aportació a la Seguretat Social (RETA) en funció
dels rendiments nets en base a tres nivells (els que no superen
el SMI; els que estan entre el Sou mínim interprofessional (SMI) i
40.000€; i els que superen els 40.000 €).
• Adequar les condicions d’accés al programa de la garantia
juvenil a la realitat dels joves, menys restrictives en la seva
condició d’estudiants en el moment d’inscripció, i millorar les
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eines de gestió de les subvencions de la garantia juvenil per tal
que les entitats encarregades de desplegar els programes puguin
fer efectives les seves actuacions a tot el territori amb la major
efectivitat i temps possible, així com reportar la feina feta en la
finalització dels programes.
• Centrar els esforços de les polítiques actives en programes
específics per reduir l’atur dels col·lectius més afectats: joves,
majors de 50 anys, menys formats i persones en atur de llarga
durada.
• Actuar per eliminar els obstacles, sovint invisibles, que ens ha
de permetre aprofitar el talent femení de la generació de dones
més ben formada de la història. És imprescindible fer visible
el seu talent en tots els nivells i tots els camps professionals i
socials.
• Apostar per la implementació d’una reforma horària per una
organització del temps que millori el benestar social i la qualitat
de vida, i redueixi la desigualtat entre homes i dones. Aquest
canvi juntament amb l’autogestió dels horaris per part dels
treballadors ha d’estar al servei de la conciliació, la qualitat de
vida i la productivitat.
• Promoure l’increment del salari mínim al nivell europeu, amb
1.100€ bruts mensuals, i dotant alhora a la concertació social de
mecanismes per a la millora de la productivitat de les empreses.
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ECONOMIA
RESPONSABLE
L’economia catalana ha de comptar amb unes administracions,
empreses, consumidors i organitzacions socials i econòmiques que
situïn la responsabilitat social i el compromís amb la preservació del
territori on desenvolupa la seva activitat entre les seves prioritats. Per
aquest motiu, és necessari:
• Facilitar un diàleg estable i àgil entre tots els actors econòmics
i socials per debatre i col·laborar en objectius per al benefici de
tots.
• Disposar d’organitzacions empresarials que, a més de
defensar interessos sectorials, contribueixen a la reflexió i impuls
de les polítiques de país.
• Millorar els mecanismes de transparència i el retiment de
comptes de les administracions, les empreses i els sindicats
d’una manera que la informació sigui accessible al ciutadà.
• Impulsar la integració laboral de les persones amb especials
dificultats per una societat realment inclusiva on tothom es pugui
desenvolupar en plenitud.
• Promoure la convivència de l’activitat econòmica tradicional,
l’economia social i l’acció del tercer sector.
• Incentivar els programes de responsabilitat social de les
empreses perquè tinguin un impacte real i els consumidors
estiguin més informats.
• Vetllar perquè les empreses, entitats i associacions respectin i
protegeixin el territori en el qual desenvolupen la seva activitat.
• Incloure clàusules socials dins de tota la contractació pública i
les subvencions amb uns mecanismes de control que garanteixin
el seu acompliment.
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REFORMA HORÀRIA
Amb el Pacte per a la Reforma Horària signat el passat mes de juliol
treballarem per complir la carta de compromisos cap a l’Objectiu
2025, on les institucions i organitzacions signatàries del pacte ens
comprometem a recuperar les dues hores de desfasament horari
en relació a la resta del món, a impulsar una nova cultura del temps
a les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles
per atendre les noves necessitats socials i a consolidar el factor
temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar així com
assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i
personal. Sincronitzant els nostres hàbits horaris amb els de la resta
del món aconseguirem guanyar temps al temps.
L’Objectiu 2025 pretén, entre altres, fer una distribució més racional
del temps en la vida quotidiana, millorar el rendiment escolar,
incrementar el temps per al descans, millorar la productivitat i
la competitivitat de les empreses, fer possible la sostenibilitat
energètica per l’estalvi d’energia derivat de la compactació d’horaris
i per la reducció dels desplaçaments al lloc de treball.
Treballarem, plegats, per tal que en els propers anys tendim
a avançar l’hora d’anar a dormir i recuperar el son perdut, a
incrementar el teletreball, reduir a una hora el temps per dinar a la
feina, reduir l’absentisme laboral injustificat, a avançar els horaris
de l’activitat extraescolar, a avançar l’horari dels espais informatius
a la televisió i a eliminar l’oferta televisiva destinada a infants i
adolescents en horari nocturn. A augmentar la compactació horària
dels comerços, a disminuir el temps esmerçat en desplaçaments
de residència a la feina i a incrementar l’oferta de transport públic i
col·lectiu en els horaris de màxima afluència.
Els poders públics competents i els agents socials han de fer
l’adaptació i el seguiment de l’aplicació de la reforma horària al llarg
del període de transició per tal d’assolir l’Objectiu 2025.
Les taules quadrangulars permanents, constituïdes per les
organitzacions més representatives del país, seran les encarregades,
juntament amb els poders públics, d’anar avançant amb els
objectius determinats en el Pacte per a la Reforma Horària.
Es crearà una estructura que, de forma transversal, impulsarà
i dinamitzarà totes aquelles accions acordades en la carta de
compromisos de l’Objectiu 2025.
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COHESIÓ
TERRITORIAL
La cohesió territorial necessita una política d’ordenació adaptada
a la diversitat del país i a les seves necessitats; definint polítiques i
destinant recursos que permetin mantenir la població repartida de
forma equilibrada arreu del territori.
A més, s’ha de garantir el desenvolupament de les economies locals, i
per a aconseguir-ho, s’ha d’impulsar l’actualització dels planejaments
territorials vigents sota paràmetres de sostenibilitat social, ambiental
i econòmica per atènyer un desenvolupament territorial integrat. Els
instruments de planejament urbanístic s’han d’adequar a la realitat
dels municipis i les seves capacitats, i a la vegada han de permetre
aprofitar millor les oportunitats i desenvolupar adequadament els
projectes estratègics pel país.
El desenvolupament sostenible de les ciutats i pobles obliga a posar
les persones en el centre de les polítiques urbanes. Així, cal treballar
en instruments i consensos que, a mig i llarg termini, persegueixin
que els seus entorns siguin inclusius, saludables, resilients i pròspers.
Incorporar la tecnologia ha d’ajudar que els nostres territoris siguin
més intel·ligents, eficients i sostenibles. Al llarg dels darrers anys,
l’urbanisme s’ha basat en l’ocupació de nou sòl: ara cal posar el
focus en la intervenció de la ciutat consolidada. S’ha d’abandonar
un model de creixement per extensió i apostar per la regeneració
urbana i, en aquest sentit, la Llei de Territori ens ajuda a avançar en
un consum moderat del sòl on els entorns urbans es caracteritzin per
la compacitat, la barreja d’usos, la complexitat i el caràcter integrat.
El paisatge és una altra baula clau en les polítiques territorials. S’han de
tirar endavant els instruments de coneixement, acció, sensibilització i
compromís que permetin conservar i vetllar per la qualitat de cadascun
d’ells. Per a això caldrà teixir complicitats i sumar esforços arreu. Tots
els paisatges tenen el seu valor, ja siguin els espais oberts, els teixits
urbans o les franges de contacte entre ambdós. Ser conscients del
valor estratègic que tenen els espais oberts i garantir-ne les seves
funcions al mateix temps que s’assegura l’equilibri entre aquests i
el desenvolupament de l’activitat econòmica i social dels indrets on
són. S’han de preservar les seves condicions i assegurar-ne la finalitat
(biodiversitat, aigua, energia, producció d’aliments, regulació del
clima, etc.), de la mateixa manera que s’han de superar les barreres
administratives i donar valor a la connectivitat entre ells.
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Igual que amb els espais oberts, s’han de preservar els valors
naturals del litoral, ja sigui millorant-ne la gestió (fent que aquesta
sigui més coherent i homogènia) o articulant nous instruments
d’ordenació i gestió. La ciutadania és cabdal també en aquest àmbit
ja que l’ús social de les platges s’ha de desenvolupar de forma
sostenible.
A les urbanitzacions amb dèficit, s’han de donar facilitats per
gestionar-les tant urbanísticament com socialment, i en d’altres
entorns, caldrà evitar la repetició d’aquest tipus de model no
sostenible d’elevats costos territorials, ambientals, socials i
econòmics.
Caldrà incentivar la cooperació entre institucions, possibilitant
actuacions coherents sobre el territori que superin els límits
administratius que facilitin l’equitat i la redistribució de la riquesa,
aconseguint promoure sòls d’activitat econòmica més competitius i
eficients.
L’aposta per promoure habitatge públic de lloguer s’ha de mantenir
i ampliar, destinant-hi més recursos, aconseguint habilitar un parc
públic d’aquest tipus d’habitatge, a preus raonables i a disposició
dels ciutadans segons la seva capacitat econòmica. La Llei de
Territori ha de definir les bases per millorar les polítiques en
matèria d’habitatges de protecció pública, donar respostes a les
problemàtiques residencials que puguin sorgir a cada moment,
i impulsar el foment de l’habitatge de lloguer, la rehabilitació de
l’actual parc d’habitatges i la regeneració d’àrees urbanes al servei
de la cohesió social. L’edificació i l’espai cívic han de ser de qualitat i
han d’estar al servei del benestar de les persones.
• Completar els marcs legals necessaris en matèria de planificació i gestió del territori i desenvolupar-los perquè esdevinguin
eines útils per a una bona gestió del sòl, comptant sempre amb
la complicitat i el coneixement dels municipis i/o de la societat
civil (Llei de Territori, reglament de la Llei de l’Arquitectura, Llei
d’Ordenació del litoral, Pla d’ordenació del litoral, Agenda Urbana
de Catalunya, actualització dels plans territorials parcials, plans
directors urbanístics estratègics i d’activitat econòmica, iniciar el
desplegament dels Plans dels paisatges de Catalunya).
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MEDI NATURAL
El patrimoni natural d’un territori, i la manera com aquest és
gestionat, és part indissociable de la identitat d’un país. Catalunya
és un país amb un patrimoni natural excepcional i una elevada
biodiversitat, un entorn natural, ric i divers en espècies i paisatges,
que mereix ser protegit, ordenat, conservat i gestionat correctament
perquè sigui sostenible i per al gaudi de tothom i de les generacions
futures.
La preservació dels sistemes naturals i de les espècies forma part de
la qualitat territorial i de biodiversitat a la qual aspirem, també com
a actiu econòmic, social i cultural que cal preservar. Un territori de
qualitat, doncs, amb una planificació harmònica entre la preservació
i protecció de diversa intensitat del medi, amb els usos ciutadans,
econòmics i de lleure que s’acordin com a societat.
Els espais naturals protegits, i especialment els parcs naturals,
presten serveis ambientals de primer ordre (aigua, aliments, aire pur,
espais de lleure i d’esbarjo, fixació de carboni a través dels boscos...)
i són un pol d’atracció turística interior i exterior que encara té un
gran potencial per a ser desenvolupat.
Els parcs són també una carta de presentació cap a l’exterior, i una
font d’oportunitats en l’àmbit econòmic, territorial i social. La seva
conservació és compatible amb les activitats pròpies dels espais
on es troben i és obligat que segueixi sent així. Cal que aquestes
activitats s’hi continuïn desenvolupant, ja que contribueixen a la
conservació dels espais i a una bona gestió del territori; permeten
conservar el paisatge que els fa tan atractius i mantenen l’ocupació
i en creen de nova. El patrimoni natural de Catalunya ha de seguir
sent, per tant, un emblema nacional i un actiu econòmic de primer
ordre.
Un patrimoni natural degudament conservat ha de permetre assolir
una millor qualitat de vida tant pels efectes que té sobre la salut de les
persones com per les oportunitats que un ús sostenible del territori
ofereix al desenvolupament social i econòmic de Catalunya, i per
aquests motius, des de Junts per Catalunya ens comprometem a:
• Desenvolupar un nou model de governança, a través
d’una Agència del Patrimoni Natural, a imatge dels models
internacionals més innovadors, que garanteixi la conservació
de la natura i la seva compatibilitat amb el desenvolupament
econòmic i social del país, dotant-nos d’una organització
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administrativa que unifiqui totes les competències de gestió i
protecció del medi natural i dels espais naturals protegits en un
organisme que planifiqui els models de gestió i la coordinació de
tots ells.
• Recuperar els recursos i les capacitats de la Xarxa de
Parcs de Catalunya, veritable carta de presentació del país a
l’exterior. El nou model de gestió del sistema d’espais naturals
protegits inclourà els consorcis i altres fórmules innovadores
de governança per optimitzar les múltiples oportunitats que pot
oferir, en coordinació amb els agents locals i econòmics del
territori.
• Renovar el marc legal i estratègic vigent, amb l’aprovació de
la Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural, implementant
l’Estratègia catalana de Biodiversitat que inclou els compromisos
i els objectius internacionals i comunitaris. Aquesta llei haurà de
contemplar la convivència amb el sector agrícola, viu, modern i
potent, i la diversitat d’ecosistemes i del patrimoni natural (rius,
patrimoni geològic, fauna, vegetació, sistema costaner, platges)
i inclourà l’actualització dels espais i tipologies de protecció
d’acord amb els criteris de la Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura (UICN). El marc legislatiu ha de garantir
el caràcter públic del sòl dels sistemes de protecció així com
nous models de tinença i ús del territori, mitjançant la cessió,
custòdia, tutela o altres.
• Desplegar mecanismes per impulsar models innovadors de
tinença i ús del territori, com ara la custòdia del territori, fórmula
d’èxit de cooperació públicoprivada i amb el Tercer Sector, amb
una fiscalitat favorable a la custòdia, la seva integració en el Codi
Civil de Catalunya, i el lideratge de Catalunya en la constitució de
la Xarxa europea de custòdia del territori.
• Dissenyar, seguint les directrius de la Unió Europea,
la Infraestructura Verda de Catalunya, que garantirà els
serveis ambientals dels ecosistemes i impulsar projectes de
restauració ambiental des dels espais protegits fins als grans
espais verds urbans, creant ocupació i noves oportunitats de
desenvolupament en el territori.
• Consolidar i avançar en matèria de protecció dels animals.
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ECONOMIA VERDA
Catalunya ha de contribuir a una nova economia que sigui
més estable, més respectuosa amb el medi ambient, amb una
producció i una distribució més local, basada principalment en
fonts energètiques pròpies i amb capacitat de crear llocs de treball i
benestar per a totes les persones.
En definitiva, cal que generem un model socioeconòmic i
d’organització que faci possible una prosperitat que no estigui
basada exclusivament en el creixement exponencial. La comunicació
de la comissió, anomenada «Europa 2020: Una estratègia per a un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador», marca els objectius
de la Unió Europea per a la sortida de la crisi: l’aposta per la recerca,
la innovació, l’economia verda, la gestió eficient i eficaç dels
recursos i la cohesió social i territorial. Aquest discurs és l’aportació
més important d’Europa a la cimera de Rio+20 en la qual les Nacions
Unides fan seva l’estratègia mundial per a l’economia verda, com
a eina fonamental per a la recuperació econòmica, l’erradicació
de la pobresa i la millora en la disponibilitat dels recursos naturals
necessaris per al desenvolupament.
Apostem per una nova revolució industrial catalana basada en
la reconversió de sistemes productius ineficients. Una indústria
orientada a aprofitar al màxim les noves oportunitats i les
possibilitats tecnològiques, que contribueixi a millorar els sistemes
productius, fent-los més eficients, més competitius, més exigents
i introduint les millors tècniques disponibles tal com estableix la
UE. S’obren oportunitats en la nova gestió de residus i l’economia
circular, en la gestió dels serveis bàsics com l’aigua o l’energia, en el
camp de la lluita contra el canvi climàtic i l’adopció de sistemes de
mitigació, i en els processos de millora de la qualitat de l’aire.
Per aquests motius, des de la candidatura de Junts per Catalunya
ens comprometem a:
• Promoure l’ecoinnovació, entesa com l’evolució dels processos productius, de l’organització, dels dissenys i dels materials
cap a una millora ambiental del cicle de vida dels productes
finals, contribuint a canviar el model productiu.
• Impulsar la recerca i la inversió en sectors estratègics com ara
les energies renovables, l’eficiència energètica, les tecnologies
de l’aigua i la gestió dels residus.
• Introduir els criteris de fiscalitat i economia ambiental que
permetin internalitzar els costos ambientals dels processos productius i invertir per millorar-los.
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RECURSOS
HÍDRICS
Cal garantir l’accés al recurs hídric per al conjunt de la població
amb un mínim de garantia de subministrament, tot seguint la
directiva marc de l’aigua de la UE. La gestió del cicle integrat de
l’aigua ha de garantir tots els processos: captació, distribució,
consum, sanejament i reutilització, amb les inversions necessàries
que garanteixin la viabilitat econòmica de la gestió de tot el cicle i
preservi al màxim la qualitat de les aigües continentals i marines així
com els cabals ecològics. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha
d’esdevenir l’òrgan regulador públic de la gestió del cicle integrat de
l’aigua.
Associat directament a la garantia de subministrament, és
imprescindible una gestió de l’aigua i una planificació hidrològica
sostenibles i adaptades al nou context del canvi climàtic, que preveu
un cert descens pluviomètric i un augment de la temperatura a
Catalunya.
Cal avançar en la modernització dels regadius, establint el pla
d’inversions necessàries que permetin un bon desenvolupament
d’un dels sectors estratègics del país, la indústria agroalimentària.
Malgrat els avenços, la xarxa hidràulica del país presenta encara
fragilitats i millores que requereixen inversions. Caldrà seguir
avançant en la innovació jurídica i financera dels models de gestió i
concessió de serveis, la culminació del retorn de cabals al Ter o la
viabilitat del canal Segarra-Garrigues.
Per aquests motius, des de Junts per Catalunya ens comprometem a:
• Elaborar un “Pacte Nacional de l’Aigua” que defineixi la
planificació, la gestió hídrica a llarg termini i els objectius per a
la redistribució de l’esforç, basant-se en el desplegament de la
directiva marc europea i els criteris de la nova cultura de l’aigua,
tot garantint la suficiència econòmica i de mitjans del sistema
d’abastament i sanejament.
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QUALITAT DE L’AIRE
Impulsarem una nova Llei de Qualitat de l’Aire en el marc del
Pacte per la Qualitat de l’Aire entre les diferents administracions i
institucions implicades que permeti reduir els nivells de contaminació
actuals i protegeixi la salut dels ciutadans. Un dels problemes
ambientals de les grans metròpolis europees i dels territoris propers a
grans zones industrials és la qualitat de l’aire.
Després de l’èxit assolit en la lluita contra les emissions de plom i
d’òxids de sulfur, ara l’atenció de les institucions europees se centra
a aconseguir disminuir les emissions de diòxid de nitrògen (NOx) i
de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5). Aquests agents, tal com
ha advertit l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recentment,
constitueixen un greu perill per a la salut de les persones.
Per aquests motius, des de Junts per Catalunya ens comprometem a:
• Aplicar totes les mesures previstes en els plans de qualitat
de l’aire que a Catalunya afecten especialment la conurbació de
Barcelona i l’àrea tarragonina. En el primer cas, les actuacions són
especialment dedicades a la mobilitat i, en el segon, a les millores
productives en els sectors industrials.
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ECONOMIA CIRCULAR
I RESIDUS
El marc normatiu de residus permetrà l’assoliment dels objectius
comunitaris en la gestió dels residus, tant de competència municipal,
com els de major abast. Cal continuar incorporant mesures
econòmiques, fiscals i organitzatives per frenar i invertir la tendència
de creixement de residus, desincentivant la seva disposició final i
incentivant la seva valorització material i energètica. Cal continuar
avançant i consolidar un sistema d’infraestructures descentralitzades
i flexibles i reduir el residu en origen d’acord amb l’estratègia
europea de Residu Zero.
El repte consisteix a incorporar els residus dins d’una estratègia
d’economia circular, començant per l’ecodisseny i fent que tot residu
pugui ser transformat en matèria primera, amb tendència a reduir els
productes que no es poden reintegrar en el medi o ser transformats
en un nou producte.
Per aquests motius, des de Junts per Catalunya ens comprometem a:
• Impulsar la llei d’envasos i residus d’envasos que promogui
un model de producció i consum que permeti frenar-ne el seu
consum creixent, una gestió eficient i optimitzada dels recursos
i la minimització en la producció de residus i impacte ambiental
associat a la seva gestió.
• Assegurar el compliment dels objectius del PRECAT-20,
desenvolupant mesures que facin augmentar la recollida
selectiva i facilitin la reducció dels impropis, i completant les
infraestructures de les plantes de tractament.
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GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES
Catalunya tindrà capacitat per planificar les infraestructures amb
criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica, seguretat, amb un
model equilibrat, descentralitzat i de gestió individualitzada, afavorint
les infraestructures que facilitin la transició cap a models econòmics
més rendibles i sostenibles.
La competitivitat del país, de les seves empreses i negocis i, per
extensió, dels llocs de treball que aquests generen, exigeix disposar
d’unes infraestructures de primer ordre i d’una gestió propera i
amb capacitat d’adaptació a un món en canvi constant. El dèficit
històric d’infraestructures a Catalunya no es podrà pal·liar a curt
termini, però sí que hi haurà la capacitat de planificar-les amb criteris
de rendibilitat socioeconòmica, d’avaluació de l’impacte sobre el
desenvolupament econòmic i d’impacte social, territorial i ambiental.
La programació de les infraestructures haurà de fixar-se, en primer
lloc, en els grans pols de mobilitat i logística: les ciutats i districtes
socials i econòmics, els ports, els aeroports i el sistema ferroviari,
amb capacitat real dels agents territorials per regular, ordenar i
governar la seva gestió. En segon lloc, en les activitats derivades
dels serveis energètics i la gestió del cicle de l’aigua i els residus. I
en tercer lloc, en el sistema viari. Caldrà prioritzar les infraestructures
que cal executar, i per a fer-ho, s’avaluarà el seu retorn social, la
seva rendibilitat econòmica i s’establirà un calendari.
Catalunya tindrà capacitat per planificar, construir i gestionar un
sistema logístic en xarxa que integri els quatre modes de transport
i on predomini l’estructura lineal del Corredor Mediterrani, que ha
de connectar els ports, els aeroports, les terminals ferroviàries i les
àrees d’activitat econòmica de Catalunya. Aquest sistema haurà de
dotar-se de les infraestructures necessàries per esdevenir el primer
hub logístic euromediterrani. Caldrà fer possible l’accés de nous
operadors al mercat ferroviari, garantir la connexió ferroviària amb
ample de via internacional i crear les eines bàsiques per disposar
d’un veritable sistema aeroportuari, competitiu i segur i la generació
de terminals i serveis d’autopista ferroviària.
Caldrà comptar amb una xarxa viària integrada, segura, sostenible,
equilibrada territorialment i viable econòmicament. Els sistemes
de pagament de les xarxes viàries d’alta capacitat mantindran un
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equilibri entre la inversió, els costos de manteniment i gestió, els
costos ambientals i el pagament per ús i servei, establint un mètode
de vinyeta. La normativa del transport privat per xarxes viàries
d’alta capacitat garantirà així que els sistemes de pagament estaran
equilibrats respecte el conjunt del territori, la tipologia d’ús i la gestió
de la mobilitat. Integrarem les polítiques de seguretat amb una
visió integral com les que s’estan implementant als països del nord
d’Europa.
Per aquests motius, des de Junts per Catalunya ens comprometem a:
• Garantir uns serveis ferroviaris de qualitat a Rodalies de
Catalunya, Mitjana, Alta Velocitat regional i Alta Velocitat de llarga
distància.
• Proposar un nou model propi de gestió dels serveis de
Rodalies i Mitjana distància de Catalunya que permeti reduir el
temps de viatge, incrementar freqüències, millorar la qualitat i
informació tenint present les limitacions d’una infraestructura que
l’Estat no amplia des de 1975.
• Unificar la gestió de tota la xarxa ferroviària de Catalunya,
que serà assumida per l’ens públic Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya (IFERCAT), que assumirà la titularitat de la
infraestructura, la seguretat ferroviària i les funcions de regulació
del trànsit ferroviari, d’assignació de solcs, i de control i
supervisió.
• Culminar els projectes de la L9, la futura L8, l’ampliació de la
L3 i la L1, que s’estan redactant actualment.
• Elaborar un inventari d’infraestructures ferroviàries i material
mòbil, que reculli també una planificació i programació de les
actuacions prioritàries que cal abordar per millorar de forma
immediata la qualitat del servei, a partir d’anàlisi d’avaluació de
rendibilitat econòmica i de retorn social, prioritzant seguretat i
fiabilitat del servei.
• Executar l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani
consensuada amb totes les formacions polítiques de Catalunya.
• Participar en els òrgans europeus per al desenvolupament
del Corredor Mediterrani, des d’una visió global i europeista, en
benefici de les economies de tot l’arc mediterrani.
• Implementar un nou model de finançament de les vies d’alta
capacitat que permeti aixecar barreres de peatge, finançar la
millora de la infraestructura existent i invertir en la millora de
transport públic.
• Impulsar una agenda d’actuacions per pal·liar la situació
de dèficit d’inversió de l’Estat a la xarxa viària catalana, per
mantenir-la en uns estàndards mínims de servei i seguretat i
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resoldre els colls d’ampolla històrics. Són inversions llargament
reclamades per institucions i ciutadania, que pateixen una
elevada congestió o sinistralitat: la N-II a Girona; la N-340 a
Barcelona, Tarragona o les Terres de l’Ebre; l’A-27 a Tarragona;
la N-240 a Lleida; i la N-230 o la N-260 al Pirineu, entre d’altres.
• Resoldre els colls d’ampolla viaris més urgents amb projectes
com la millora de la capacitat i seguretat de l’Eix Diagonal, el
tram Berga-Bagà de la C-16, l’eix entre el Baix Llobregat i el
Bages, l’eix de l’Ebre, l’accés als Pallars, l’accés de la Selva
marítima des del Maresme o la culminació de la connexió entre el
túnel de Bracons i l’AP-7 per Olot.
• Desenvolupar el Pla de Mobilitat del Maresme, el del Vallès
Occidental i el del Vallès Oriental una vegada s’hagi consensuat
amb els dos territoris.
• Desenvolupar projectes tecnològics per afavorir el cotxe
connectat en el nostre país.
• Fer un Pla de millora integral viària.
• Desenvolupar un Programa de millora, ampliació i conservació
de camins.
• Dissenyar un model de gestió aeroportuària eficient, que
permeti establir polítiques tarifàries pròpies que afavoreixin
una millor gestió comercial dels aeroports, eliminar les barreres
d’entrada de companyies internacionals i, en definitiva, posar a
disposició de la ciutadania més vols cap a la resta del món.
• Establir un model de gestió individualitzada dels aeroports de
Catalunya (Barcelona-El Prat, Girona-Costa-Brava, Reus, LleidaAlguaire i Sabadell), que compartirem amb administracions locals
i institucions econòmiques.
• Crear una administració aeroportuària catalana, formada
per una unitat administrativa d’aviació civil, un organisme
independent responsable de la regulació tarifària i una agència
específica responsable de la navegació i seguretat aèries.
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MOBILITAT I
TRANSPORT PÚBLIC
Tenim un país amb un potent sistema de ciutats i, per això, apostem
per una combinació de sistemes de mobilitat, amb el transport
públic com element clau de l’estat del benestar, essent l’eina garant
del dret a l’accessibilitat dels ciutadans. El ferrocarril ha de ser
l’espina dorsal de la mobilitat, tant pel que fa a passatgers com a
mercaderies, conjuntament amb la carretera, el transport marítim i
l’aeri. Alhora, cal prioritzar els sistemes de mobilitat no motoritzada,
amb una atenció especial a la seguretat dels vianants i a la promoció
de la bicicleta.
Cal avançar en la millora del transport per carretera que farà
possible, partint de la flexibilitat de la infraestructura de l’autobús,
implantar una nova xarxa amb corredors de vertebració territorial
de manera que es garanteixi la connectivitat en malla de totes les
capitals de comarca. S’han de consolidar altres modes de transport
a la demanda més àgils i adaptables a les demandes específiques
o de baix volum: les noves tecnologies fan possible una gestió més
eficient i sostenible de tot el sistema.
Hem de construir un nou marc jurídic de la mobilitat a Catalunya,
que incorpori el dret a l’accessibilitat universal dels ciutadans i que
tingui en compte la realitat territorial i la diversitat d’usos i activitats.
Cal establir mecanismes de finançament estables dels serveis de
transport públic i de les infraestructures viàries que fomentin l’ús
racional del vehicle privat i la sostenibilitat del sistema públic. Caldrà
fer un programa que garanteixi la concreció de la mobilitat sostenible
en àrees de baixa densitat, zones rurals aïllades, àrees logístiques i
polígons industrials.
El nou país ha de fer una aposta estratègica per fomentar la
lliure circulació de persones. L’autonomia de l’individu és un dret
fonamental. Amb l’aplicació de tecnologia, avui ja és possible
compatibilitzar la mobilitat individual amb el respecte mediambiental
i la gestió eficient de la mobilitat. Impulsarem la creació de
clústers tecnològics en l’àmbit de la mobilitat sostenible, i per això,
impulsarem un Pla sectorial per posicionar la indústria de l’automòbil
en líder en la producció de vehicles elèctrics.
Per aquests motius, des de Junts per Catalunya ens comprometem a:
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• Integrar tot el país amb una sola tarifa, eliminant el sistema de
corones.
• Posar en marxa una nova generació de línies de busos
ràpids que connectin els diferents modes de transport i àmbits
actualment congestionats de manera ràpida.
• Convertir Rodalies en línies de metro regionals amb les
comarques del Garraf, Maresme, Bages, Osona, Maresme, Vallès
Oriental i Occidental.
• Desenvolupar infraestructures de carrils ràpids per transport
públic i aparcaments connectats amb serveis de transport ràpid.
• Seguir desplegant tots els esforços per coordinar-nos amb
els territoris que formen part del Corredor Mediterrani per a
l’execució de la infraestructura.
• Assumir i planificar les inversions en les infraestructures
ferroviàries per a disposar d’un sistema de Rodalies de qualitat.
• Impulsar un Pla sectorial per posicionar la nostra indústria de
l’automòbil en puntera en l’àmbit de la mobilitat elèctrica.
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POLÍTIQUES SOCIALS
Catalunya obté uns indicadors de benestar que denoten bona
capacitat de resposta i afrontament de les necessitats socials però
en certs aspectes encara es troba lluny dels estàndards europeus
més avançats. És per desenvolupar un model de cohesió i protecció
social semblants al dels països capdavanters del nostre entorn que
volem les eines d’un estat. Ens cal poder legislar per establir les
estructures que ens permetin donar una major i millor cobertura
social als ciutadans i volem els nostres recursos perquè són fruit del
nostre esforç i dels impostos que paguem i són els que faran possible
aconseguir el nivell d’inversió necessari en polítiques socials.
Un estat per viure amb una millor qualitat de vida, que distribueixi la
riquesa que genera i que posi al servei del benestar dels ciutadans
totes les capacitats que tenim com a país. En aquest sentit l’agenda
nacional i l’agenda social són indestriables, i ha quedat demostrat
durant els darrers anys que el model social que volem per a
Catalunya no és possible dins del marc de l’estat espanyol.
Un dels reptes pendents no només a Catalunya, sinó també a
Europa i al món és la lluita contra les desigualtats socials. Cal
actuar des de l’arrel invertint en polítiques predistributives i
redistributives que garanteixin la igualtat d’oportunitats, que facin
funcionar l’ascensor social, que dibuixin un marc que permeti el
desenvolupament del potencial de cada persona i que siguin el
motor d’una societat més solidària.
Les polítiques de suport a la infància són imprescindibles per garantir
des d’un bon principi aquesta igualtat d’oportunitats. Catalunya
presenta encara a dia d’avui uns nivells de pobresa infantil elevats i
aquest fet és un dels principals culpables de les situacions cròniques
de vulnerabilitat que tenim a casa nostra. Invertir en infància a curt
termini ens donarà com a resultat una reducció de les desigualtats
a llarg termini.
Un dels col·lectius que més han patit els efectes de la crisi han
estat els joves. La precarietat laboral, les elevades taxes d’atur i les
dificultats d’emancipació i accés a l’habitatge han provocat que joves
ben preparats decidissin marxar a l’estranger cercant les oportunitats
que no trobaven a Catalunya. Aprofitant la millora de la situació
econòmica dels darrers temps és el moment d’impulsar mesures des de
la política que obrin un futur més esperançador pels joves que venen i
siguin un incentiu perquè aquells que van marxar puguin tornar.
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La família, independentment de la seva composició i model, és
una unitat bàsica de cohesió i com a tal requereix d’una especial
atenció i suport des de les institucions. Mesures com les prestacions
econòmiques per a famílies amb fills a càrrec, la introducció d’una
reforma horària que contribueixi a una millor conciliació laboral i
familiar o la modernització dels permisos per naixement i adopció
facilitaran a les famílies desenvolupar el seu paper com a element
central de la nostra societat.
L’augment de l’esperança de vida i el consegüent envelliment
de la població fan necessari reorientar les nostres polítiques per
donar resposta al canvi demogràfic que estem vivint. Per fer front a
aquest repte apostem per un model d’envelliment positiu i actiu que
vagi acompanyat de les polítiques de salut, participació, seguretat i
formació adequades i sustentat sempre en unes pensions dignes i
estables que es puguin compatibilitzar millor amb una activitat laboral.
En relació a les pensions cal recordar que Catalunya té una
Seguretat Social clarament més forta que l’espanyola. La prova més
clara de la debilitat de la Seguretat Social espanyola la trobem en els
64.000 milions d’euros del Fons de Reserva que el govern espanyol
s’ha gastat durant els darrers anys. Catalunya té capacitat per a
garantir i millorar les pensions dels catalans.
Per aquests motius, des de la candidatura de Junts per Catalunya
ens comprometem a:
• Seguir incrementant progressivament la inversió en polítiques
socials per assolir el nivell del 30% del PIB i així equiparar-nos
amb la mitjana dels països de la UE-17.
• Impulsar un gran acord de país per l’atenció integrada
centrada en la persona que superi els actuals marcs normatius
i que defineixi un model específic d’organització, finançament,
desenvolupant canvis organitzatius, gestió del coneixement,
lideratge i de flexibilitat territorial.
• Avançar cap a l’atenció integrada social i sanitària,
posant a disposició de les persones que tenen necessitats
complexes sanitàries i socials un servei basat en un abordatge
multidimensional. I assumint el compromís d’atendre la
persona oferint-li una resposta prioritzada i integral a les seves
necessitats.
• Unificar en una sola estructura els diferents tipus de
prestacions existents en matèria de protecció social per millorarne l’eficiència i donar una millor resposta al ciutadà.
• Treballar per uns serveis socials des de la proximitat i
universalitzar els serveis socials al conjunt del territori, garantint
que totes les persones independentment del seu municipi de
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residència tinguin accés als mateixos serveis i en les mateixes
condicions.
• Actualitzar les carteres de serveis per tal que esdevinguin
àmplies i flexibles i donin resposta al reforçament dels
serveis socials, amb capacitat d’ajustar-se a les necessitats i
preferències de les persones, respectant la igualtat en l’accés als
serveis i garantint la sostenibilitat del sistema.
• Apostar decididament per la transformació digital dels serveis
socials.
• Desenvolupar el pla integral d’atenció a les persones amb
trastorn mental i addiccions.
• Aprovar la Llei catalana de promoció de l’autonomia personal
i d’atenció a les persones en situació de dependència basada en
l’atenció integral centrada en la persona.
• Preservar el model català de treball protegit, mantenint el
sistema d’ajuts als centres especials de treball.
• Garantir l’autonomia personal de la gent gran a través de
pensions suficients per viure dignament, una política de salut
amb recursos suficients i uns serveis d’atenció a domicili i altres
que donin una atenció social integral per cobrir les necessitats de
la gent gran.
• Consolidar el model d’envelliment actiu i saludable com a
model propi d’atenció social i sanitària.
• Aprovar el pla integral de prevenció i acompanyament a les
persones grans per a apoderar les persones grans, prevenir-ne el
maltractament i impulsar les polítiques de foment per a gent gran
activa.
• Consolidar el model de renda garantida de ciutadania com
a nou dret social que ha d’anar acompanyat d’un reforç dels
serveis públics d’ocupació i els serveis socials i d’una revisió,
reforma i simplificació si s’escau, del conjunt de prestacions del
sistema de protecció social.
• Invertir en polítiques socials i educatives de suport a la
infància i a les seves famílies per prevenir i compensar les
desigualtats en origen. Parlem doncs de:
·· Conciliació i permisos familiars per a la criança dels fills.
·· Cura dels nous models d’atenció a la petita infància.
·· Oferta d’activitat de lleure educatiu on es prioritzi
l’atenció a infants en situació socialment vulnerable.
·· Atenció a les necessitats de protecció dels infants
per cobrir les seves necessitats bàsiques, especialment
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aquelles orientades a garantir-ne l’alimentació.
·· Consolidació del pla de xoc per atendre infants i
adolescents tutelats i en situació de risc.
·· Estratègia per donar resposta al sobtat increment
d’arribada de menors estrangers no acompanyats.
• Adaptar les ajudes a les famílies en situació de vulnerabilitat
i que tinguin fills a càrrec per tal de garantir una completa
protecció dels infants.
• Desplegar definitivament la Llei 14/2010 dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència i el pacte per a la
infància a Catalunya.
• Seguir implementant el pla estratègic per a la promoció de
l’acolliment familiar per evitar la institucionalització del infants
menors de 6 anys.
• Apostar fermament per la col·laboració públicoprivada
combinada amb la col·laboració públicosocial que garanteix la
creació de valor públic allà on l’administració per si sola no pot
arribar, sent el tercer sector social un actor clau en l’èxit de les
polítiques socials.
• Reforçar el pla de suport al Tercer Sector, en forma de
contracte programa biennal, per dur a terme una acció
coordinada entre la Taula del Tercer Sector i el govern de
Catalunya com a espai de presa de decisions conjunta.
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MIGRACIONS
Estem en un món cada vegada més globalitzat. Els ciutadans ens
desplacem amb molta facilitat i sovint acabem residint a indrets molt
diversos. Catalunya ha estat, històricament, un país de migracions i
acollida. Un país on hi vénen a establir-se persones d’arreu i, alhora,
un país que forma ciutadans que per raons diverses també marxen a
l’estranger a treballar i a desenvolupar el nostre projecte de vida.
Ens comprometem a vincular la gestió dels fluxos migratoris a les
possibilitats reals del nostre territori, també des d’una perspectiva
econòmica i de la necessària convivència intercultural producte
d’aquesta diversitat.
Volem desvincular les polítiques migratòries, de cohesió i de
convivència dels serveis socials per a centrar-nos en polítiques de
ciutadania, que permetin fer realitat el salt de la coexistència a la
convivència com a instrument de consolidació de la nostra identitat
nacional des de la diversitat de cada persona. És necessari activar
tots els àmbits de l’administració perquè els ciutadans que han
arribat fa pocs anys al nostre país se sentin al més aviat possible
catalans i catalanes amb els mateixos drets, deures i oportunitats
que qualsevol altra persona. Que la cohesió social que ens
caracteritza sigui sempre un fet.
El repte fonamental d’avui consisteix a saber generar ciutadania de la
diversitat i de les difícils condicions en què les persones immigrades
arriben i es desenvolupen a casa nostra, enmig dels obstacles
afegits per la legislació actual.
Construir una societat oberta requereix d’una llei catalana
d’estrangeria justa i inclusiva, que reguli l’entrada de persones però
que també reconegui i respecti els drets i deures fonamentals de les
persones, que s’elabori des de la perspectiva de la integració i no
des de l’enfocament de l’expulsió, com és el cas de la llei espanyola.
Treballarem igualment perquè les persones que han de marxar per
motius acadèmics o professionals continuïn vinculades al país i
puguin tornar si ho desitgen. En aquest sentit caldrà desenvolupar
el pla de mobilitat Internacional, tot consolidant un sistema
d’informació i assessorament i dels catalans i catalanes que viuen
a l’exterior, així com potenciar les accions per al retorn de joves
emigrats oferint-los noves oportunitats, tenint en compte els seus
perfils professionals, l’experiència adquirida arreu i les necessitats
del mercat laboral a Catalunya.
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Finalment, Catalunya ha de tenir també un paper actiu en l’àmbit
de la protecció internacional, desenvolupant mesures que facin
plenament vigent la seva solidaritat internacional i l’accés al dret
d’asil i la protecció amb les persones perseguides, per qualsevol
circumstància.
Per aquests motius, des de la candidatura de Junts per Catalunya
ens comprometem a:
• Elaborar una Llei d’estrangeria respectuosa amb els drets
humans i que protegeixi l’Estat del Benestar del conjunt de la
ciutadania.
• Elaborar una llei de protecció internacional (d’asil).
• Consolidar el sistema d’integració i acolliment, d’acord amb
la Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya.
• Desenvolupar l’Agència de les Migracions per a centralitzar
tots els processos d’acollida i de retorn de les persones
migrades.
• Substituir els Centres d’Internament d’Estrangers per espais
d’acollida i control, sota la tutela d’entitats socials reconegudes,
respectuosos amb els drets humans i absolutament desvinculats
de la gestió policial.
• Desenvolupar els sistemes de col·laboració i cooperació amb
d’altres països en situació de dificultat o vulnerabilitat.
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HABITATGE I HÀBITAT
L’accés a l’habitatge és un aspecte cabdal en la vida i
desenvolupament de les persones. I les administracions públiques
han de treballar per fer efectiu el dret a l’habitatge, facilitant-ne
l’accés i assegurant-ne la permanència, sempre sota el principi que
tots i totes tenim dret a un habitatge i una vida digna.
L’objectiu és ambiciós. Mai s’havien dedicat tants diners i tants
recursos, i s’havien fet tantes lleis, com en aquest darrer període.
I en els propers anys hem de continuar actuant de manera decidida
per resoldre l’emergència en habitatge, per millorar l’accés a
l’habitatge, i per planificar el futur i actuar sobre el mercat de
l’habitatge.
Per aquests motius, des de la candidatura de Junts per Catalunya
ens comprometem a:
Resoldre l’emergència. La greu crisi econòmica d’aquests
darrers anys ha expulsat de la seva llar moltes famílies i
persones, i ha posat en perill molts projectes vitals.
• Recuperar la legislació en matèria d’habitatge aprovada
al Parlament de Catalunya i que ha estat objecte de recurs al
Tribunal Constitucional per part del govern del PP.
• Continuar treballant des del consens social i territorial per
afrontar les situacions d’emergència, en col·laboració amb el
món local i consells comarcals, amb les mesures que inclou la
Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les
persones en risc d’exclusió residencial, aprovada per unanimitat
al Parlament.
• Reforçar els recursos destinats als ajuts a l’habitatge que en
aquests moments arriben ja a milers de llars, perquè l’objectiu del
nostre govern serà que cap persona es quedi sense habitatge.
• Reforçar la implantació territorial del servei Ofideute, per
facilitar els mecanismes de mediació a tot el territori.
Facilitar l’accés a l’habitatge. Aquests darrers anys la gravetat
de l’emergència ens ha impedit destinar més esforços i recursos
a garantir l’accés a l’habitatge. Però volem un país de qualitat
que sigui capaç de resoldre l’emergència i, alhora, treballar en la
solució del problema, i per fer-ho és imprescindible incrementar
el parc públic d’habitatge.
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• Dotar de finançament públic (Institut Català de Finances) les
noves promocions públiques i privades d’habitatge de lloguer,
facilitant així la recuperació de la construcció d’habitatges de
lloguer per part dels ajuntaments i també de la iniciativa privada.
• Defensar l’impost d’habitatges buits davant els recursos de
l’Estat perquè creiem que és la millor eina per mobilitzar els
habitatges buits que estan en mans d’entitats financeres i grans
tenidors, i utilitzar la recaptació per fer ús del dret de retracte i
comprar habitatges provinents d’execucions hipotecàries.
• Continuar negociant amb les entitats financeres la signatura
de convenis de cessió d’habitatges perquè és just que aquells
que han estat en l’origen del problema siguin també part de la
solució.
Actuar sobre el mercat de l’habitatge i planificar el futur.
L’habitatge, igual que el territori, és un bé finit, limitat. Per
això des del govern hem de posar el marc on aquest bé
imprescindible sigui de més fàcil accés a tota la població. I això
passa per planificar les necessitats de futur mitjançant el recent
Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.
• Elaborar de forma participativa el Pla Nacional per
a l’Habitatge 2018-2025, amb la participació d’altres
administracions, col·legis professionals, i agents econòmics i
socials, per establir les directrius i objectius de les polítiques
d’habitatge al nostre país.
• Ampliar les funcions i la informació de l’índex de preus de
lloguer que s’ha creat aquest any 2017, i proposarem accions
normatives i legislatives que generin confiança entre propietaris i
llogaters amb l’objectiu de fer del lloguer una opció més atractiva
i segura, com ja ho és a Europa. A Catalunya necessitem una llei
d’arrendaments urbans que doni resposta a les necessitats de la
nostra ciutadania.
• Recuperar la Llei de barris com a eina de renovació integral i
cohesió social dels espais més degradats de les nostres ciutats.
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CULTURA
La cultura és motor de llibertat perquè permet construir una
ciutadania dotada d’esperit crític, oberta, creativa i solidària. En
definitiva, lliure!
Per això, la cultura és un veritable pilar de l’Estat del Benestar,
i l’accés a la cultura és imprescindible per assolir la necessària
cohesió social. Perquè la cultura es també instrument d’arrelament i,
com a tal, esdevé una eina per entendre la diversitat, però també una
eina que ens universalitza i ens projecta al món.
Sabem que la cultura crea més cultura. Des de Junts per Catalunya
creiem en la cultura com una via d’emancipació personal i col·lectiva,
que projecta la nostra identitat, que preserva el patrimoni, actualitza
la tradició i fomenta la creativitat.
Les administracions públiques han de generar les condicions que
facin possible un sistema cultural popular i alhora d’excel·lència
construït amb i per tothom: els artistes, autors, traductors, editors,
lectors, llibreters, músics i tota la resta de creadors i també els
gestors públics i privats.
Però la cultura és també un àmbit de desenvolupament econòmic:
genera ocupació i riquesa vinculada a les activitats culturals,
afavoreix la innovació i el disseny i fomenta el turisme cultural
estretament lligat al patrimoni.
Justament per això el nostre repte ha de ser garantir l’accés a la
cultura en igualtat de condicions a qualsevol punt del país.
Per tot això, des de la candidatura de Junts per Catalunya ens
comprometem a:
• Augmentar durant la legislatura el pressupost de cultura fins al
2% del PIB.
• Estatut de l’artista, per assegurar les condicions necessàries
per al desenvolupament de la seva activitat, implementant
mesures reals per millorar la precarietat laboral.
• Impulsar i defensar l’establiment d’un IVA cultural superreduït
tal com preveu el text actual de la Llei, davant del maltractament
històric que ha patit la cultura.
• Elaborar una Llei de mecenatge que reguli el marc dels
incentius fiscals, potenciï les entitats beneficiàries i simplifiqui el
règim jurídic.
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• Oficina de la Propietat Intel·lectual, com a ens encarregat
d’impulsar la defensa dels drets d’autor i de propietat
intel·lectual, de sensibilitzar la població.
• Consolidar l’Institut Ramon Llull com a instrument fonamental
de projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes a partir
de la implementació de la Declaració de Palma de 2017 per la
qual l’Institut ha de projectar la cultura catalana feta arreu de
l’àmbit lingüístic català. Cal ampliar els seus objectius i camps
d’actuació en la promoció exterior de la llengua, la literatura i el
pensament en llengua catalana per consolidar-la com a novena
llengua d’Europa.
• Impulsar els intercanvis culturals amb l’exterior per projectar
la nostra cultura al món, i ho farem utilitzant la xarxa d’oficines
que la Generalitat té a l’exterior, fent que a més d’ambaixades
econòmiques i comercials siguin també ambaixades culturals,
i també ampliant la presència de la cultura catalana en les
diferents fires i esdeveniments internacionals.
• Com a projecte de govern, i conjuntament amb el
Departament d’Ensenyament, desplegar el pla de foment
de la lectura, ampliant la col·laboració amb els mitjans de
comunicació, i vinculant el pla a una política clara de prestigi dels
autors catalans.
• Consolidar el projecte de carnet únic de biblioteques, fer
un pla d’equipaments culturals que mancomuni encara més
serveis i polítiques, i coordinar els sistemes d’ajuts a projectes i a
empreses, treballant més i millor amb la resta d’administracions.
Volem, sense envair l’autonomia municipal, tenir major
coordinació amb aquestes administracions per a evitar duplicitats
i per a afavorir la comunicació mútua.
• Enfortir l’ensenyament cultural i artístic en les seves branques
de música, arts plàstiques, dansa, arts escèniques, audiovisuals,
patrimoni i museografia, cultura popular, literatura, indústries
culturals… I ho farem aprovant un Pla d’ensenyament artístic i un
Pla d’ensenyament de disciplines culturals cercant l’excel·lència
en el seu nivell més alt, però també donant cabuda a escoles
privades o variants que defensen altres plantejaments acadèmics
o estètics.
• Impulsar la reactivació del cànon digital audiovisual i ampliar
el seu caràcter finalista a altres arts perjudicades avui dia per
la pirateria, especialment la música i la literatura, malgrat els
impediments del Tribunal Constituciona.
• Treballar per promoure l’accés igualitari i equitatiu, en un
doble sentit social i territorial, als béns patrimonials i a les
produccions culturals.
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• Actualitzar el Catàleg del Patrimoni Cultural Català i defensar
allà on calgui la seva conservació i la seva propietat.
• Assegurar que la cultura sigui un eix transversal en totes les
polítiques del govern, que serveixi per ajudar a incrementar la
col·laboració públicoprivada, i per fomentar el consum cultural i
la riquesa cultural del país.
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ESPAI CATALÀ DE
COMUNICACIÓ
La provisió de continguts culturals, educatius i l’entreteniment de
qualitat en català són indispensables per bastir una societat més
lliure, activa i cohesionada. Els mitjans de comunicació catalans
conformen un espai comunicatiu d’una forta densitat que articula
la societat, dona solidesa a la catalanitat i és un potent factor
d’integració dels nouvinguts.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) té un pes
específic molt important en l’oferta dels mitjans de comunicació i és,
també, un motor fonamental de les indústries audiovisuals catalanes.
Els mitjans públics de comunicació han de complir sempre amb la
seva vocació de servei públic plantejant una oferta plural, de qualitat
i en català que tingui com a eixos principals la informació, la cultura,
l’entreteniment i l’educació.
A més de la vocació del servei públic de qualitat, la CCMA ha de
vetllar per la promoció del coneixement i la difusió de la llengua i
cultura catalanes així com ser el motor de la indústria audiovisual del
nostre país, un teixit productiu consolidat, competitiu i diversificat.
La CCMA ha de continuar garantint aquest model de servei públic
de qualitat i respondre les noves tendències del sector audiovisual
creant continguts de primer nivell desenvolupats a partir de la
producció pròpia o en col·laboració amb altres sectors de la
indústria audiovisual.
Per aconseguir-ho, des de Junts per Catalunya proposem:
• Convertir Catalunya en referència internacional del món
audiovisual, capaç d’atraure inversions i capaç d’exportar
productes pensats i fets a casa nostra.
• Defensar uns mitjans de comunicació públics i privats que
vetllin per la llengua del país, que defensin principis ètics i
democràtics. Que siguin atractius per al conjunt de la societat
catalana i participin de la construcció, difusió i consolidació d’un
univers nacional i referencial propi.
• Potenciar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
perquè continuï essent referent i líder a la societat catalana
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i segueixi essent gestionada amb criteris d’independència,
professionalitat i viabilitat econòmica.
• Impulsar les accions necessàries perquè el servei públic de
comunicació que desenvolupa la CCMA reforci els vincles amb
els altres territoris de parla catalana mitjançant la reciprocitat, la
cooperació i les activitats que li són pròpies.
• Crear eines per relacionar i potenciar el món cultural i el
dels mitjans de comunicació. S’hauran de garantir i potenciar
els projectes audiovisuals per tal d’enfortir el sector i donar-los
projecció internacional.
• Crear els instruments necessaris de política industrial per
potenciar la capacitat financera de les empreses per afrontar
projectes de creixement i/o internacionalització.
• Poder gestionar l’espai radioelèctric amb l’oportunitat
d’equilibrar la presència del català i del castellà a la ràdio i a la
televisió.
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LLENGUA
La llengua catalana ha estat sempre eix transversal de la trajectòria
històrica, cultural i social de Catalunya i volem garantir que ho
continuï essent, perquè en l’actualitat encara és una llengua que
lluita en inferioritat de condicions per la seva supervivència i
promoció en un món cada dia més global i interconnectat.
Partint d’aquest objectiu bàsic, tots els ciutadans i les ciutadanes
tindran garantit el respecte dels seus drets lingüístics individuals,
amb especial atenció a les altres llengües oficials –castellà i aranès– i
sense perjudici de les més de 250 altres llengües habituals de les
persones que conformen el país.
Des de la sentència del 2010 del Tribunal Constitucional sobre
l’Estatut d’Autonomia del 2006, l’ofensiva contra el català per
part de l’estat espanyol, el context de crisi econòmica i els canvis
demogràfics configuren el marc en què cal instruments i estructures
fortes per avançar cap a la normalitat, garantir l’ús social del català i
la seva projecció com a llengua moderna de cultura homologable a
les més avançades.
Des de Junts per Catalunya apostem per la preeminència del català
com a llengua pròpia del país, amb la introducció de mesures per
assolir la situació de normalitat de la llengua en tots els àmbits i totes
les funcions de l’esfera pública, que avui són clarament mancades
en àmbits com el de la justícia o la comunicació.
Per això, des de la candidatura de Junts per Catalunya ens
comprometem a:
• Defensar el plurilingüisme al sistema educatiu, entès com un
tractament integrat de les llengües a partir de la centralitat del
català i la garantia de la immersió lingüística, amb l’objectiu de
potenciar les competències lingüístiques, una de les claus de
l’èxit educatiu que contribueix a la comunicació entre persones
en un món globalitzat i que afavoreix la gestió integradora de
la diversitat cultural a les aules. La llengua catalana és i ha de
continuar essent la primera llengua de l’escola, la base de la
cultura escolar i el vehicle en la docència i en l’educació. El
sistema educatiu ha d’involucrar amb èxit els nouvinguts, amb
respecte i tolerància, i preserva una única comunitat, en un
sistema obert a l’aprenentatge de terceres llengües, o quartes
com és el cas de l’Aran.
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• Reestructurar el Consorci de Normalització Lingüística per
donar respostes modernes i de qualitat a les exigències de
formació de la societat actual. Potenciarem l’oferta de formació
i la formació en línia a través del Parla.cat, d’acord amb les
polítiques d’acollida i d’inserció social i ocupacional per impulsar
l’atenció i la millora dels coneixements de català de la població
adulta de Catalunya, especialment de la que té dificultat per
entendre la llengua i no té capacitat per parlar-la.
• Consolidar la llengua catalana com a vehicle d’expressió
normal de la cultura, la societat i l’economia catalanes, i
impulsarem accions per fer-ne créixer la presència en els àmbits
sectorials i en les estructures on encara és deficitària o hi
persisteixen tendències no favorables.
• Promoure la celebració d’un nou Congrés de la Llengua
que tingui per objectiu definir respostes als reptes que tenim
en l’àmbit sociolingüístic en aquest món cada dia més global,
perquè ens cal potenciar condicions favorables al desplegament
de la llengua catalana, per garantir-ne el futur.
• Afavorir l’accessibilitat plena per als usuaris de la llengua de
signes catalana, les condicions que permetin assolir la igualtat
de les persones amb sordesa que opten per aquesta llengua i
facilitar la consolidació d’un model bimodal entre llengua oral i
llengua de signes catalana.
• Reforçar la relació i la cooperació amb els diversos territoris
amb què compartim la llengua catalana, i continuarem treballant
per aconseguir que el català sigui reconegut en els organismes
europeus i internacionals. Alhora, farem de l’Institut Ramon
Llull l’instrument fonamental de projecció exterior de la llengua
i la cultura catalanes amb nous objectius i camps d’actuació
en la promoció exterior de la llengua, la literatura, les arts i el
pensament en llengua catalana, i promovent la presència de la
realitat de Catalunya als principals mitjans dels països del nostre
entorn.
• Treballar per l’estudi, aprenentatge i ús de l’aranès com a
element fonamental de la identitat pròpia de l’Aran, en el marc
del compliment de la Llei 35/2010.
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ESCOLA CATALANA
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) va ser fruit de l’acord entre
diverses forces polítiques per donar estabilitat al sistema educatiu
perquè, tal com indiquen els estudis internacionals, el consens
en la definició dels grans objectius i de l’estratègia per assolir-los
constitueix un dels pilars fonamentals en la millora de la qualitat.
En els darrers set anys els governs de la Generalitat han anat fent
realitat els principis de la LEC, donant unitat i continuïtat a l’acció
de govern. Diversos indicadors acrediten una evolució positiva
pel que fa a l’èxit educatiu dels alumnes. La dràstica reducció de
l’abandonament escolar prematur (28,9% el 2010, 18% el 2016),
els resultats de les proves PISA i els resultats de les proves de
competències bàsiques de 6è d’Educació Primària i de 4t d’ESO en
són una bona mostra. Per això des de Junts per Catalunya creiem
que cal seguir progressant en aquesta direcció, i donar resposta als
reptes emergents d’una societat dinàmica en un món complex.
L’educació d’un país resulta equitativa quan fa efectiva la igualtat
d’oportunitats, independentment de les circumstàncies de caràcter
socioeconòmic, cultural i personal que concorren en cada alumne.
Això suposa garantir l’èxit educatiu de tots els infants i els joves,
amb el benentès que la singularitat de les persones constitueix
una riquesa i la diversitat en els grups, una oportunitat. El principi
d’inclusió del nostre sistema educatiu es tradueix en el foment d’una
educació personalitzada, atenta i respectuosa amb la polifonia de
realitats present en el centres. L’educació dels valors democràtics
i la lluita contra la discriminació per motius d’orientació sexual han
d’impregnar l’estil d’ensenyament-aprenentatge a desenvolupar per
unir en la diversitat.
El principal actiu de Catalunya són les persones. Set milions i mig de
ciutadans, de procedència diversa i units per la voluntat de construir
cada dia un país millor. Per fer-ho possible, cal posar en valor el
talent de cadascú. Aquí rau la importància de l’educació. Durant la
infància i la joventut, però també al llarg de la vida. Formar-se per
explotar les pròpies capacitats i donar forma a un projecte singular
de vida; formar-se per actualitzar les competències professionals i
millorar l’ocupabilitat; formar-se per ampliar horitzons i per conrear
les aficions. I fer-ho des de la convicció que l’educació és el gran
tesor d’una societat avançada, que valora el benestar de la gent i
promou l’excel·lència.
Per assolir aquests objectius el nostre país té una llarga tradició
d’iniciativa social, en bona part motivada pel fet de ser una nació
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sense estat. Això ha contribuït decisivament a articular el país
i a preservar-ne la identitat col·lectiva. Tot l’espectre ideològic
està representat a la societat civil. El món educatiu no n’és una
excepció. Al costat d’una escola pública de qualitat i formant part
del mateix servei d’educació de Catalunya, institucions diverses
i amb esperit de servei han creat escoles privades, moltes de les
quals concertades. Tot un ventall de projectes amb identitat pròpia
que reflecteix l’esperit emprenedor del país. La seva existència
constitueix una riquesa col·lectiva, en consonància amb el que ha
estat el tarannà del nostre poble.
Però volem anar més enllà, i fer del sistema educatiu un model
d’excel·lència, i per això, des de la candidatura de Junts per
Catalunya ens comprometem a:
Treballar per assegurar l’èxit educatiu de tot l’alumnat
• Promoure oportunitats d’aprenentatge des d’edats
primerenques, tot afavorint la conciliació familiar i laboral, i
ho farem universalitzant el curs dels 2 anys, incrementant el
finançament públic i l’oferta de places en el conjunt del servei
d’educació de Catalunya.
• Desplegar el decret d’educació inclusiva. Detectar necessitats
i planificar mesures i suports per donar-hi resposta afavoreix la
igualtat d’oportunitats.
• Impulsar l’educació en l’àmbit artístic, per afavorir la capacitat
creativa i innovadora, perquè volem conrear el talent dels
alumnes i les seves múltiples intel·ligències.
• Reforçar el català com un eix vertebrador de l’acció educativa,
per possibilitar la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entorn
d’una llengua compartida.
• Formar en el plurilingüisme, a partir de la centralitat del català,
per desenvolupar al màxim les competències lingüístiques dels
alumnes en un món globalitzat.
• Aplicar el programa STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i
Matemàtiques) a partir de l’educació infantil per incrementar les
vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat, amb una
acció específica sobre les noies.
• Millorar l’orientació educativa al llarg de tota l’escolaritat per
afavorir la coherència i la continuïtat de l’acció educativa, des de
l’educació infantil fins a l’ESO.
• Universalitzar l’ensenyament fins als 18 anys oferint una
diversitat d’itineraris curriculars que respongui als interessos i a
les necessitats formatives de cadascú i potenciant l’orientació
professional dels estudiants.
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• Donar suport a les iniciatives que tinguin per objectiu reduir
l’abandonament escolar prematur, com són els centres de
noves oportunitats, els itineraris formatius específics, els ajuts
econòmics a alumnes vulnerables, etc.
Centres educatius equitatius i de qualitat
• Progressar en l’autonomia dels centres i en la qualitat dels
projectes educatius. Potenciar el lideratge pedagògic dels equips
directius, i vetllar per la seva la formació continuada. Simplificar
la normativa reguladora dels centres educatius.
• Fer una avaluació integral dels centres, orientada a la millora
continuada, que impulsi el pensament estratègic i s’orienti a
garantir-ne l’equitat.
• Impulsar les xarxes de centres innovadors i facilitar que
comparteixin experiències reeixides i pràctiques fonamentades,
imprescindible per concebre el centre com el node connector
d’una xarxa en què interaccionen i es complementen diversos
agents educatius: les famílies, les entitats socials i del lleure i les
administracions públiques.
• Augmentar la dotació de professorat dels centres del servei
d’educació de Catalunya, en funció de les necessitats educatives
que sorgeixen en cada context socioeconòmic i cultural, millorant
la ràtio professor/alumnes comptabilitzada globalment per
centre.
Un sistema educatiu que respongui als reptes emergents
• Incrementar el finançament públic del sistema educatiu,
per potenciar l’equitat i donar resposta als reptes emergents.
Reforçarem els centres educatius d’entorns complexos, i
millorarem els concerts educatius dels centres ubicats en
aquests entorns. Donar suport amb finançament públic a les
activitats educatives de tarda dels centres de secundària que fan
jornada continuada, en el marc dels PEC i dels PEE.
• Promoure una formació inicial del professorat més vinculada a
la pràctica professional, i impulsarem la formació permanent, tot
incrementant el finançament que s’hi destina.
• Aprofundir en el model de definició de plantilles i de provisió
de llocs de treball, en el marc de l’autonomia de centres, per
introduir-hi mecanismes que permetin adequar el perfil docent
al projecte i el context dels centres del servei d’educació de
Catalunya, redefinint els criteris d’accés a la funció pública,
reduint la interinitat entre el professorat.
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• Dissenyar un desenvolupament de la carrera professional del
professorat més flexible, que possibiliti la mobilitat entre etapes
educatives.
• Adequar i actualitzar l’organització i el funcionament de
la inspecció educativa, per tal de donar resposta a les noves
realitats existents.
• Potenciar la formació professional (FP), connectant
estretament els cicles formatius amb el teixit productiu i social
i amb la universitat, actualitzant el catàleg de qualificacions
professionals, i integrant en un sol sistema l’FP reglada i la
formació ocupacional i continuada, per potenciar l’aprenentatge
al llarg de la vida de tots els ciutadans.
• Crear l’Observatori de l’equitat en educació per estudiar i
actualitzar els indicadors que sustenten les polítiques d’equitat.
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UNIVERSITATS
Volem un sistema universitari basat en el compromís social i
la garantia d’igualtat d’oportunitats pels ciutadans. El sistema
universitari i de recerca de Catalunya ha assolit els darrers anys uns
nivells d’excel·lència reconeguts internacionalment, que configuren
Catalunya com un dels pols clau de coneixement i ensenyament
superior del sud d’Europa.
No obstant això, el conjunt del sistema presenta alguns desequilibris
en la relació entre la població jove amb educació universitària i el
mercat de treball, i també en els nivells de formació professional
associada a la realitat social i econòmica del país.
Així mateix, el sistema ha de garantir la formació de professionals
amb capacitat d’incorporació al mercat laboral en les millors
condicions possibles, assegurant una millor i més completa inserció
i desenvolupament professional i l’establiment de polítiques de
reciclatge adequades al context socioeconòmic i al mercat de treball.
Volem bastir aquest ensenyament superior sobre els pilars de
l’excel·lència, la qualitat, la transparència, la igualtat d’oportunitats
i l’eliminació de barreres socials i econòmiques, posant de relleu el
compromís social i els valors que la universitat representa per als
ciutadans.
Ha de ser un ensenyament superior obert al món i al talent, un
sistema dotat de recursos suficients, que faciliti al màxim un accés
inclusiu i l’aprofitament de les oportunitats, i que impulsi l’arribada
del coneixement a la societat per generar valor i creixement
econòmic, ocupació i millora social.
Per això, des de la candidatura de Junts per Catalunya ens
comprometem a:
• Millorar el sistema de taxes, beques i ajuts per garantir l’accés
efectiu a l’ensenyament superior, amb igualtat d’oportunitats i
valoració de l’esforç, i per assegurar que els motius econòmics
no suposin cap impediment, incrementant les beques salari.
• Consensuar el futur de la universitat catalana mitjançant el
Pacte Nacional per a la Universitat i la legislació que es derivi,
per tal de garantir una universitat excel·lent en docència i en
investigació bàsica i aplicada, i la seva transformació cap
a un model més eficient, que es basi en la modernització
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de les estructures, la viabilitat tècnica i econòmica, la
internacionalització i la transferència de coneixement.
• Incrementar el finançament per a les universitats i centres
associats a l’alçada de les necessitats existents i de les del país
al qual donen servei, en base als principis de qualitat, eficiència i
retiment de comptes.
• Multiplicar els canals de relació entre la universitat, el teixit
productiu i el conjunt de la societat, de forma que responguin
de manera satisfactòria i ràpida a les demandes i necessitats
mútues, i impulsin un millor finançament del sistema universitari.
• Facilitar la retenció i captació de talent, assegurant la igualtat
d’oportunitats i fomentant l’estabilització contractual, basada en
el mèrit professional i en les necessitats reals del sistema.
• Promoure l’autonomia acadèmica i l’obertura d’un sistema
universitari que vol i pot ser capdavanter en un món on el
coneixement està impulsant una gran revolució basada en les
idees, les capacitats i el talent, compatible amb els valors de
promoció i servei social que representa.
• Impulsar un model de governança universitària amb més
participació de la societat en la presa de decisions, en la línia que
ho fan les universitats de la majoria de països europeus, entenent
que la societat la formen no només empreses, sinó també
institucions públiques i/o privades.
• Impulsar una formació de màxima qualitat que asseguri la
creació d’ocupació qualificada, amb una racionalització d’oferta
de titulacions, un major grau de relacions interuniversitàries
i socials i una aposta clara pels models de referència
internacionals. I alhora assegurar que tingui el vessant humanista
necessari per a fer créixer individus formats i informats, crítics,
lliures i responsables dels seus actes i decisions.
• Fomentar l’emprenedoria i la innovació, de caire tecnològic i
social, a les estructures i a tots els nivells formatius vinculats a
l’ensenyament superior, en especial en aquells en què existeixi
un nivell tècnic més avançat, per tal d’enfortir el nostre teixit
productiu i social i impulsar els valors vinculats entre els joves i el
conjunt del sistema universitari.
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RECERCA I
CONEIXEMENT
La recerca i el coneixement com a motors de creació de riquesa i de
resposta als reptes socials. Catalunya ha de ser un país de talent que
atregui talent. El coneixement és la matèria primera del segle XXI i
com a tal ha d’impregnar tota l’activitat econòmica. La creativitat del
país s’ha de canalitzar per a generar noves iniciatives empresarials o
per a permetre la transformació de l’activitat productiva actual vers
realitats més competitives.
Les universitats, els centres d’R+D+I i altres entitats públiques
i privades són les principals fonts de nou coneixement que cal
impulsar per diversificar i enfortir l’economia del país. Aquestes
entitats han d’actuar de manera sinèrgica, impulsant la col·laboració
amb el teixit productiu i fer que el país tingui una posició de lideratge
a l’Europa del coneixement.
El sistema de recerca i coneixement de Catalunya està basat en
l’obertura i l’autonomia de gestió, la promoció de l’excel·lència,
la captació i retenció de talent i la internacionalització. En el seu
conjunt, ha demostrat una elevada capacitat i excel·lents resultats en
tots els indicadors amb què es mesura l’excel·lència dels sistemes
d’R+D+I, amb un prestigi internacional que situa Catalunya entre
les principals potències europees. En bona part, l’èxit del model
es consolida mitjançant el Pacte Nacional per a la Recerca i la
Innovació, que reflecteix el compromís del país amb el coneixement,
i refermat pel Pacte Nacional per a la Indústria, impulsat en els
darrers mesos.
En un context global, el sistema de recerca i coneixement de
Catalunya s’ha de consolidar a partir de la capacitat del país
d’atraure inversions i talent, de crear infraestructures de valor afegit
i formar professionals del màxim nivell, de generar oportunitats de
participació en grans projectes internacionals i de fomentar que els
resultats de la recerca reverteixin en el nostre teixit productiu per
impulsar un ecosistema innovador de primer nivell.
Els països més avançats inverteixen en R+D+I l’equivalent a un 1%
del PIB del sector públic i un 2% des del sector privat, objectiu que
ens hem de fixar com a clau pels propers anys. En aquest sentit, és
fonamental l’impuls dels mecanismes que faciliten la transferència de
coneixement entre les entitats generadores i el món productiu i social.
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Per això, des de la candidatura de Junts per Catalunya ens
comprometem a:
• Assolir, en la mesura del possible, un finançament adient a la
consideració estratègica de l’R+D+I per a Catalunya, amb una
despesa mínima del 2% del PIB per a l’any 2020, amb polítiques
estables i nivells adequats d’inversió pública, com a garantia de
retorn social i econòmic i d’atracció de la inversió empresarial i
del talent nacional i internacional.
• Elaborar una llei sobre el sistema de recerca i innovació amb
visió integral i de país, que introdueixi millores que garanteixin
la sostenibilitat del sistema, eliminin obstacles burocràtics i
afavoreixin la incorporació de nous recursos.
• Desenvolupar una llei del mecenatge que optimitzi els
beneficis fiscals per a filantrops i inversors amb vinculació a
les activitats d’R+D+I i ampliï les potencials entitats donants i
beneficiàries, afavoreixi la responsabilitat social de les empreses,
simplifiqui el règim jurídic i incrementi els percentatges de
deducció i els límits quantitatius.
• Planificar la creació d’un fons que garanteixi l’estabilitat
del finançament del sistema de recerca i coneixement en el
curt i mitjà termini, que defineixi prioritats i accions d’interès,
que financiï projectes de recerca i innovació competitius i que
afavoreixi l’excel·lència i el retorn social.
• Impulsar incentius fiscals per l’R+D+I, mitjançant l’establiment
de beneficis fiscals a la reinversió en activitats de cooperació
ciència-empresa, en activitats vinculades a la transferència de
coneixement i a la inversió en empreses de base tecnològica
derivades del sistema de recerca i coneixement.
• Orientar les entitats generadores de coneixement cap a les
millores econòmiques i socials que el país i l’entorn immediat
necessiten, amb la renovació del Pacte Nacional per a la Recerca
i la Innovació i la generació d’un nou Pla de Recerca i Innovació
de Catalunya 2018-2020 que ho inclogui i ho valori, recuperant
els instruments de coordinació interdepartmental i alineant-se
amb les estratègies internacionals.
• Implementar les diverses fases de la carrera científica i
tecnològica, seguint els estàndards internacionals, amb una
planificació rigorosa de les necessitats de personal de gestió,
tècnic i investigador pel sistema de recerca i coneixement del
país, basada en l’estabilització professional, la incorporació de
talent propi i internacional, la igualtat d’oportunitats, la valoració
competitiva de mèrits, el reconeixement de les activitats
vinculades a la recerca i la transferència de coneixement i la
transparència.
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• Fomentar la cultura innovadora, mitjançant l’establiment
d’estructures mixtes i xarxes públicoprivades, que permetin una
millora significativa de la relació entre les entitats generadores
de coneixement i l’activitat productiva, un augment de la
mobilitat en el personal tècnic i investigador cap a les empreses
i l’aprofitament de l’efecte tractor per augmentar el nombre
d’entitats i empreses innovadores, seguint els paràmetres
establerts per l’estratègia Europa 2020, l’estratègia catalana
d’especialització intel·ligent (RIS3CAT) i el nou consell europeu
d’innovació (EIC).
• Fer de la recerca i el coneixement font de noves professions,
mitjançant la connexió amb el sistema educatiu i ocupacional,
amb convocatòries específiques i la incorporació de perfils
professionals que permetin una major acceleració dels projectes
de valorització tecnològica, una millor captació de necessitats
empresarials i l’establiment d’aliances estratègiques amb entitats
internacionals públiques i privades.
• Promoure la visió social de la ciència i la tecnologia mitjançant
una política d’informació ciutadana sobre els lligams de la
recerca i el coneixement amb el benestar social i la qualitat
de vida, aprofitant al màxim les plataformes que ofereixen els
mitjans de comunicació, i fent especial èmfasi en els resultats
obtinguts des de la recerca en l’àmbit de les ciències socials i les
humanitats.
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SALUT
Tenim un model sanitari d’èxit, públic, universal i equitatiu, de
qualitat i amb diversitat de proveïdors, tant públics, com privats i del
tercer sector. Cal mantenir-lo i potenciar-lo i posar en valor que el
sistema sanitari català està centrat en la persona, en els seus drets i
la seva dignitat, com un eix bàsic de funcionament.
El finançament del sistema sanitari català és actualment deficient
i insuficient. És necessari millorar-lo substancialment per tal
d’assegurar la seva sostenibilitat i viabilitat, amb criteris ètics i de
qualitat. Així mateix, caldrà prioritzar l’ús de recursos de la manera
més eficient i cost-efectiva per tal de garantir l’equitat en salut.
L’assistència personalitzada, la millora de l’accessibilitat als serveis,
els salaris i el desenvolupament professional, la renovació de la
tecnologia i els equipaments, i les inversions en infraestructures
seran els eixos prioritaris de la millora del finançament.
Els professionals sanitaris que treballen a Catalunya estan
compromesos amb el nostre model sanitari i gràcies a això ha estat
possible mantenir la qualitat i l’eficiència del sistema en els anys de
crisi econòmica que hem patit. El sistema de salut de Catalunya ha
de promoure decididament la millor formació possible de tots els
professionals sanitaris, la cooperació multidisciplinar i el treball en
equip, una major autonomia dels professionals i la seva participació
activa en la gestió dels centres sanitaris en tots els nivells.
Els professionals sanitaris són el futur del sistema sanitari català. Hem
de vetllar per tots ells i endegar accions decidides per tal de planificar
i adequar les dotacions de professionals segons les necessitats de les
persones i els canvis de rols professionals que s’hauran de produir.
Cal minimitzar la precarietat laboral dels més joves, que són el nostre
futur, fomentar la formació contínua, el reconeixement de categories
professionals i d’incentius de les bones pràctiques, així com fer un
esforç decidit i innovador per millorar i garantir la conciliació de la vida
laboral dels professionals d’aquest sector.
Hem de ser capaços de donar resposta als nous reptes socials
i de salut que se’ns presenten. Per tant, haurem d’adaptar
necessàriament el nostre model en els propers anys. L’augment de
l’esperança de vida i el consegüent envelliment de la població, les
situacions de discapacitat, la cronificació de determinades malalties
i la seva complexitat, la rehabilitació o l’atenció integral de les
persones amb problemes de salut mental són alguns dels problemes
més rellevants i prioritaris. Endegarem tot un seguit d’anàlisis amb

85

els professionals que treballen en aquestes àrees per tal d’avançarnos als nous reptes i plantejar polítiques i decisions basades en
l’evidència, efectivitat, eficiència i interès públic i així poder proposar
les millors solucions possibles.
L’educació i la prevenció esdevenen elements claus per tal de
garantir un país saludable, d’acord amb l’estratègia 2020 de l’OMS
(salut a totes les polítiques). Portarem i farem propers els conceptes
bàsics de la promoció de la salut i prevenció de la malaltia a tots
els àmbits d’actuació del sistema i a totes les escoles i centres
d’ensenyament de Catalunya. També cooperarem amb altres sectors
perquè la salut sigui un element transversal a totes les polítiques.
Potenciarem una atenció sanitària més propera i humana, millorant
la participació del pacient i la seva família a través de l’autonomia, la
informació, l’acompanyament i la coresponsabilitat. Cal també vetllar
per un millor equilibri entre els drets i els deures dels ciutadans en la
cura de la seva salut, en un exercici de coresponsabilitat assegurant
una bona comprensió per un més gran compromís.
La salut des del territori basada en la proximitat i l’atenció a les
persones en la comunitat, amb la participació dels ens locals per
tenir en compte les seves particularitats i necessitats, és bàsica.
Volem potenciar l’atenció domiciliària territorial per una atenció
de més qualitat. Volem potenciar l’atenció completa: des de la
promoció de la salut i la prevenció de la malaltia fins a la malaltia
avançada i les situacions de final de vida, acompanyant la persona
i la seva família en tots els seus moments vitals. En aquest model
d’atenció comunitària i de proximitat, els farmacèutics i les oficines
de farmàcia han de jugar un paper d’agent informador, educador i
dinamitzador fonamental.
Apostem per una atenció holística que reconeix el paper clau dels
determinants socials en la salut, integral i integrada, centrada
en la persona, i considerant conjuntament les seves necessitats
sanitàries i socials. El model d’atenció primària és cabdal en el
nostre sistema. Hem de millorar la comunicació i la coordinació
entre les diferents unitats i xarxes assistencials per tal de superar
l’actual fragmentació que la dificulta. Cal que posem la tecnologia
al servei de les polítiques sanitàries. Així doncs, potenciarem els
sistemes d’informació que donen resposta a l’estratègia TIC posant
en el centre els professionals de la salut i els ciutadans com a
dinamitzadors d’aquesta evolució.
Tots el centres sanitaris, equips d’atenció primària, sociosanitària i
de salut mental del sistema de salut de Catalunya han de promoure
l’assumpció de responsabilitat i la participació dels professionals
en la seva gestió i han de basar-se en la transparència, l’autonomia
de gestió i el retiment de comptes dels seus resultats en salut
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per assegurar una atenció de qualitat a les persones i millorar
continuadament la seva eficiència, qualitat i seguretat.
El sector sanitari és un generador de riquesa pel nostre país. Ocupa
la tercera posició en pes econòmic i la segona posició en creació de
llocs de treball. La indústria farmacèutica catalana hi juga un paper
fonamental pel que fa a la creació de riquesa, innovació i recerca en
salut. Cal tenir-ho molt present i posar-ho en valor.
Necessitem impulsar i promoure la recerca en ciències de la salut
amb criteris de qualitat per tal de garantir millors resultats de salut
i una assistència de qualitat. Cal impulsar i dotar econòmicament
també línies de recerca específica que aportin valor i innovació al
nostre sistema sanitari tot afavorint la incorporació de la tecnologia
més avançada en els processos assistencials. El sector de R+D+I en
biomedicina és un pilar bàsic del nostre desenvolupament, una font
de riquesa i ocupació i una realitat que dona visibilitat a Catalunya
arreu del món en l’àmbit científic.
Per tot això, des de Junts per Catalunya ens comprometem a:
• Garantir la sostenibilitat d’un sistema sanitari català amb
cobertura pública universal per a tothom, millorant-ne el seu
finançament.
• Definir una cartera de serveis de cobertura pública sostenible,
equitativa, d’excel·lència i d’acord amb evidències científiques,
criteris de cost-efectivitat, criteris d’eficiència i alineada amb les
polítiques de salut de Catalunya.
• Recuperar les inversions necessàries en equipament i
tecnologia sanitàries així com les inversions en infraestructures
sanitàries.
• Endegar un pla de xoc per reduir la precarietat laboral dels
professionals sanitaris, potenciant al mateix temps mesures
específiques per la conciliació de la vida laboral i familiar
d’aquests professionals
• Impulsar, treballant amb els Col·legis Professionals de
Catalunya, mesures d’anàlisi demogràfica i un registre de
les professions sanitàries, que permetin avançar-nos i donar
resposta a la necessitat futura de professionals d’acord amb els
nous models d’atenció a les persones i les noves competències
professionals. Treballar amb les Universitats i amb el col·legis
professionals per adaptar la formació professional (grau i
posgrau) als nous reptes sanitaris i a les noves competències
professionals.
• Integrar els serveis de salut amb els serveis socials, tant pel
que fa referència a la salut pública de les persones com pel
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que fa a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la
dependència.
• Potenciar el paper de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya,
amb l’objectiu d’estimular i d’incorporar hàbits saludables de
vida i enfocament de salut comunitària, mitjançant l’estreta
col·laboració entre els serveis d’atenció primària de la salut,
benestar social i salut pública, basant la seva activitat en l’acció
sobre els determinants socials de la salut.
• Crear un Pla Nacional d’Educació per a la Salut,
multidisciplinari, transversal i integral.
• Desplegar la història clínica universal en tots els nivells
assistencials, garantint la seva privacitat i seguretat. Potenciarem
l’ús de les noves TIC en salut.
• Implementar un nou Pla integral per a la millora de les llistes
d’espera sanitàries, amb actuacions orientades a millorar-ne
la gestió, apropant-la als professionals d’Atenció Primària,
per reduir el temps i el nombre de persones que esperen per
ser diagnosticades i tractades a Catalunya. Establir criteris de
priorització basats en els principis d’equitat i transparència, tenint
en compte les evidències científiques.
• Revisar i implementar l’estratègia nacional d’atenció primària
i salut comunitària, que ha de permetre al sistema d’atenció
primària incrementar el seu pes pressupostari del 16% actual al
20% i millorar la seva dotació de professionals. Descentralitzar
la gestió i dotar de més autonomia els equips, implantant
l’elecció del director de l’equip d’atenció primària pels propis
professionals.
• Revisar el Pla nacional d’urgències de Catalunya. El pla ha
d’assegurar una atenció continuada i urgent equitativa i de
qualitat, adaptada a les necessitats de les persones, potenciant
l’atenció urgent a tots els dispositius i serveis del sistema,
la millora de les infraestructures dels serveis d’Urgències
hospitalàries i la reducció del temps màxim d’estada a les
urgències. El pla ha d’incloure les accions i dispositius a
considerar en les èpoques i situacions d’augment inusual de la
demanda, coordinant i racionalitzant l’activitat per tal de dotar
els centres de surge capacity (capacitat de fer front a situacions
inusuals).
• Impulsar la participació dels professionals en la gestió dels
centres sanitaris, amb la potenciació de les juntes facultatives i
l’elecció dels càrrecs directius assistencials (mèdics i d’infermeria)
per part dels propis professionals dels centres. Impulsarem la
representació i participació dels professionals en els Consells de
Govern i òrgans directius de més alt nivell dels centres.
• Potenciar els serveis de vigilància epidemiològica. Crearem el
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Centre Català d’Epidemiologia, que doni resposta a emergències
de salut pública de Catalunya, especialment a la prevenció,
diagnòstic i tractament de malalties infeccioses incloent les
infeccions emergents o inusuals.
• Reforçar el paper de l’Agència d’Avaluació i Qualitat en
Salut de Catalunya (AQuAS) com a instrument independent
per avaluar els resultats del nostre sistema de salut, a tots els
nivells. Aquests resultats serviran de base per establir polítiques
d’ordenació de l’activitat sanitària i s’introduiran en els contractes
programa de tots els serveis sanitaris, seguint els principis de
transparència, avaluació i retiment de comptes.
• Crear l’Agència Catalana de Recerca i Innovació en salut, a
fi d’impulsar fórmules innovadores de models de finançament
i promoció del mecenatge i la col·laboració públicoprivada en
R+I, dotant-la també amb instruments propis per promoure la
capacitat d’inversió pública en R+I biomèdica.
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ESPORTS
L’esport català és una història d’èxit. I això ha estat possible gràcies
a les moltes entitats i associacions esportives del nostre país, però
també al gran nombre de practicants entre la població, sigui des de
l’esport escolar, la pràctica individual o l’esport federat.
Des de les administracions públiques la nostra funció ha de ser la
de facilitar el marc idoni per passar de l’èxit a l’excel·lència. I per
això cal abordar tres qüestions principals: en primer lloc, simplificar
la legislació actual; en segon lloc, garantir l’estabilitat del sector de
l’esport amb un finançament sostenible, i tercer, cal convertir l’esport
i l’activitat física en el quart pilar de l’estat del benestar.
Des de Junts per Catalunya volem universalitzar l’activitat física fins
que arribi a la totalitat de la població que viu a Catalunya, i al mateix
temps aprofitar els valors que acompanyen l’esport per avançar en
un model de societat millor i de més qualitat. L’esport educa, l’esport
fa salut, i l’esport també pot esdevenir una eina per ajudar la cohesió
social i la participació ciutadana. En aquest sentit, hi ha evidents
correlacions positives entre esport, economia i creació d’ocupació,
i també esport i projecció internacional de Catalunya. Sens dubte
l’esport ens fa millors persones, i amb millors persones es fa un país
millor i es generen oportunitats en molts àmbits.
En aquest sentit, el model esportiu de país que proposem és fruit del
consens participatiu i democràtic dels agents dels sector i territorials
que configuren l’actual sistema esportiu de Catalunya, reflectit en el
Pacte Nacional de l’Activitat Física i de l’Esport a Catalunya 2017.
Per tot això, des de la candidatura de Junts per Catalunya ens
comprometem a:
• Elaborar la nova Llei de l’Esport, adaptant-la a les noves
necessitats, requeriments i demandes de la societat actual.
• Prescriure les recomanacions que l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) proposa, vinculant activitat física i salut, per
a la millora de les capacitats físiques, capacitats funcionals,
autonomia i capacitat de moviment, i en concret generarem la
“Recepta Esportiva”; és a dir, receptar i prescriure l’activitat física
i la promoció d’hàbits saludables com a mesura preventiva i
terapèutica, de tal forma que estigui reglat i formalitzat al sistema
sanitari.
• Defensar una modificació a la baixa de la fiscalitat del sector,
avui castigat per l’IVA, i promourem mesures fiscals orientades a
finançar la pràctica d’activitat física i esport.
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• Elaborar de forma participativa i aprovar el Pla Nacional de
Promoció de l’Activitat Física i de l’Esport.
• Iniciar la detecció de talent esportiu en la fase escolar,
reforçant el paper del professorat d’educació física i alhora
treballar per obtenir una acurada supervisió quant als
requeriments per l’exercici dels professionals de l’activitat física i
l’esport i les seves competències.
• Augmentar les àrees de recerca a l’INEFC i al CAR, i fomentar
la col·laboració d’investigadors d’ambdues entitats.
• Implementar la carrera dual de l’esportista intentant evitar
haver de moure’l del seu territori, creant també un itinerari
dual en coordinació amb els departaments responsables
d’ensenyament i d’universitats.
• Incorporar a la marca de Catalunya com a destinació de
turisme esportiu la seva xarxa d’entitats i associacions esportives
per tot el territori, així com el catàleg de serveis que ofereixen, i
crearem un registre de qualitat i la certificació de les empreses
relacionades amb el turisme esportiu.
• Continuar donant suport a la projecció internacional
de l’esport català, als nostres dirigents i professionals, les
seleccions esportives catalanes de les federacions, i al COC. I
també continuar donant suport a la candidatura de Barcelona–
Pirineus per assolir l’organització dels Jocs Olímpics d’hivern.
• Crear l’Agència Catalana Antidopatge, que fomenti la cultura
dels valors en aquest àmbit.
• Promoure la igualtat d’oportunitats de gènere en tot tipus
d’actuació relacionada amb l’activitat física i esportiva.
• Reforçar el paper de les associacions i els consells esportius,
i dels clubs esportius en la promoció de la pràctica d’activitat
física i dels seus valors.
• Dissenyar programes per a col·lectius vulnerables per
promoure el seu accés a la pràctica d’activitats físiques i
esportives com a eina d’integració i cohesió social.
• Elaborar, amb el món local, un Pla Nacional d’Equipaments
esportius que analitzi els equipaments esportius del país, la seva
distribució en el territori, els seus usos, i les necessitats de millora.
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