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1.  Introducció 

2.  Els i les socialistes som partidaris del federalisme com a base d’organització de les societats a partir de la  
democràcia multinivell i la cooperació organitzada per contribuir a un món més just i en pau des de la  
fraternitat, la suma positiva i la convivència des del pluralisme. Per això som partidaris del reforçament  
de les institucions internacionals, que facin possible la governança de la globalització pel bé comú, i de  
les institucions europees per a l’enfortiment de la democràcia liberal, avui en risc, que assegurin el  
model social europeu. 

3.  Els canvis socials i econòmics són molts i profunds, afecten des de la crisi climàtica, que ens amenaça  
com a espècie, fins a la invasió de la privacitat per part de grans grups empresarials de manera  
voluntària; des de la facilitat de mobilitat global a l’accés tecnològic a una quantitat d’informació  
infinita. Les formes del capitalisme, del treball, de les ciutats i de les famílies, tot canvia. I el projecte  
socialista s’adapta per ser útil a la ciutadania, per lluitar contra les velles i noves formes de desigualtats i  
la manca d’oportunitats i a favor de la redistribució de la riquesa, l’Estat del Benestar i els drets de  
ciutadania. Continuarem defensant un desenvolupament econòmic sostenible i una transició ecològica  
justa, així com els drets de les persones com a consumidores davant els oligopolis i les grans empreses. 

4.  Fem nostres els 17 objectius proposats en el document de 2015 de l’ONU “Objectius de  
desenvolupament sostenible”. Objectius amb una mirada àmplia del món actual i que són una  
referència per emmarcar els nostres objectius a mitjà termini. El document polític que proposem vol ser  
la implementació a nivell català d’aquests objectius i participarem, en la seva implementació en l’àmbit  
espanyol i europeu, amb els nostres germans socialistes i altres plataformes progressistes. 

5.  La nostra proposta és la de la Catalunya amb un bon govern orientat a aconseguir un país modern amb  
igualtat d’oportunitats per a tothom. 9 anys de governs independentistes deixen una societat esgotada i  
més desigual, una economia que avança malgrat les tensions i les incerteses polítiques i un ascensor  
social espatllat. 

6.  Els socialistes hem governat la Generalitat i governem pobles i ciutats on viuen 4.396.602 de catalans i  
catalanes, i ara proposem a la ciutadania obrir una nova etapa, retrobar-nos amb objectius comuns que  
ens permetin desplegar les grans potencialitats de progrés social i econòmic que tenim com a país.  
Creiem en un futur de prosperitat i convivència per a la nostra societat però, per sobre de tot, creiem en  
la seva gent, en una ciutadania compromesa amb el seu futur i el futur dels que vindran. Una visió d’una  
Catalunya que es reconeix en la seva diversitat i la promou amb orgull. Una societat capaç d’assegurar  
oportunitats a tothom, compromesa amb els que tenen més dificultats i que es conjura per fer del  
nostre país un exemple en educació i qualitat de vida. 
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I UNA CATALUNYA I 

I UNIDA EN LA DIVERSITAT I 

I I BEN GOVERNADA I 

27.  1. A CATALUNYA I A ESPANYA LA SOLUCIÓ ÉS FEDERAL 

28.  La història de Catalunya no es pot entendre sense la de la resta d’Espanya, estan entrellaçades. La  
prosperitat d’una i altra estan connectades, com també l’autonomia de Catalunya ha estat sempre  
estretament lligada a la democràcia espanyola. La Constitució de 1978 és la primera de tota la història  
d’Espanya que es va elaborar des d’un ampli consens de les diferents forces polítiques, amb les  
catalanes al capdavant. Votada per una immensa majoria de catalans i catalanes va ser un punt de  
trobada en un moment polític excepcional, un acord que ens està proporcionant el període democràtic  
més llarg i pròsper de la nostra història i l’etapa de més autogovern i de millor reconeixement de la  
singularitat de Catalunya. Tant Catalunya com la resta d’Espanya són plurals i diverses, un conjunt de  
pobles amb singularitat pròpia amb llaços socials, culturals i polítics que els han mantingut units. Avui,  
Espanya és un país modern -plurilingüe i pluricultural- que es fonamenta en la igualtat de drets i la  
garantia del dret d’autonomia dels pobles que la integren. Reconèixer Catalunya com a nació i Espanya  
com un estat plurinacional és la nostra manera d’entendre la nostra unió i la igualtat en la diversitat. 

29.  Però avui, i després de dècades de nacionalisme conservador hegemònic a les institucions catalanes i la  
seva decisió d’exacerbar els sentiments dividint-nos entre els que consideren qui és i qui no és català i la  
relació d’animadversió cap a la resta d’Espanya a través del procés independentista, s’ha instal·lat una  
divisió important en el si de Catalunya i una crisi institucional sense precedents. Un conflicte permanent  
agreujat pel victimisme a través de la tergiversació de la història i de la situació de Catalunya respecte  
d’altres territoris espanyols, l’ús partidista de les institucions democràtiques i de dret; per la manca  
d’imparcialitat i neutralitat dels mitjans de comunicació públics i per la instrumentalització política dels  
sentiments, les emocions i les expectatives de la ciutadania. 

30.  Pel que fa a l’articulació d’Espanya, estem convençuts que en el federalisme es troben les millors  
solucions per reconèixer, respectar i integrar les diverses identitats nacionals que hi conviuen, sense  
disminuir la cohesió social i la igualtat entre espanyols. La reformulació en sentit federal és la més viable  
políticament, la més estable econòmicament, la més justa socialment i l’única capaç d’aglutinar un ampli  
suport social. Federalisme és reconeixement, autogovern i govern compartit, finançament just i  
suficient, respecte a la pluralitat des de la llibertat individual i col·lectiva. Federalisme és assegurar la  
convivència i els drets a través del pacte. La reforma constitucional no és un fi en si mateix, sinó el camí  
per recompondre consensos trencats, renovar les nostres regles de convivència i impulsar la  
modernització de l'Estat. I davant la crisi catalana, l’única solució passa per la via del diàleg, la negociació  
i el pacte des d’un total respecte a la legalitat. Volem contribuir a fer una Espanya i una Catalunya més  
federals i respectuoses amb la diversitat i les singularitats territorials. Les noves formes de relació, la  
decisió i la seva articulació han de ser fruit de reformes acordades entre forces catalanes, pactat a tot  
l’Estat i referendat pel conjunt de la ciutadania. 

31.  Promoure l’acord polític amb un clima de cerca de solucions en el marc institucional. Defensem l’opció  
federal i proposem treballar en aquesta línia, respectant a qui no pensa com nosaltres i cercant acords.  
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Defugim el que ens divideix, rebutgem la divisió en blocs que no es miren. El ressentiment només ens  
han conduït a l’empitjorament de la situació, tant en l’àmbit personal com social i institucional, i ha  
creat una societat sobre la qual planeja permanentment el temor a la fractura. Som conscients de les  
dificultats, però el fi s’ho mereix: acabant amb la divisió enfortirem la nostra cohesió i progressarem  
com a societat. Treballarem per la convivència, per contribuir a crear un clima de diàleg i entesa  
respectant el pluralisme per garantir la convivència. 

32.  Volem que les institucions estiguin al servei de tota la ciutadania i que la seva tasca principal sigui  
resoldre els greus problemes que tenim i que compartim amb la resta del món. Ens comprometem a  
cercar l’estabilitat sobre la base de l’acord, negociat i pactat com hem fet sempre. 

33.  L’experiència ens ha demostrat que és possible trobar l’equilibri, refer el consens polític i treballar de  
forma eficient per millorar la qualitat de vida real de les persones.En aquest context de divisió social, el  
paper del socialisme català és més necessari que mai. Per a nosaltres, la cohesió social i la unitat civil són  
dues cares de la mateixa moneda i són objectius irrenunciables. Volem construir una societat orgullosa  
de la seva diversitat, oberta, avançada i inclusiva i defensem el projecte compartit de ciutadania, més  
enllà dels sentiments identitaris. El Procés ha trencat el pacte fundacional de la Catalunya democràtica  
que portava implícites emocions i interessos. La situació del país exigeix diàleg des del respecte i per  
promoure el respecte sobre el present i sobre el futur per refer-nos com a societat cohesionada de les  
conseqüències de la polarització política. Per tot això, la voluntat del PSC és la de contribuir a la cohesió  
refent la unitat civil de la societat catalana a partir de la renovació dels consensos trencats aquests  
darrers anys. 

34.  Treballarem per assolir de nou la convivència entre els mateixos catalans i catalanes en qüestions  
sensibles com: 

35.  La llengua. A la societat catalana hi ha hagut, les darreres dècades, un pacte de convivència en matèria  
lingüística que s’ha trencat per la instrumentalització que ha fet els nacionalismes de la llengua, pel  
procés independentista, que ha associat el català a la seva causa, i per una utilització partidista al voltant  
del seu ús, especialment a l’escola. Davant el risc actual que la llengua materna esdevingui un factor de  
divisió social, els socialistes tornarem a fer tot el possible per una convivència efectiva i afectiva del  
català i el castellà, fent desaparèixer la confrontació entre llengües que està posant en risc la  
convivència i el patrimoni lingüístic comú. 

36.  Farem de la diversitat lingüística a Catalunya un actiu, defensant el català i el castellà a través d’un  
model plurilingüe a l’escola amb la flexibilitat que la realitat sociolingüística present al nostre país  
exigeix. Contribuirem a fer realitat el que deia la nostra companya Marta Mata, que els nens i les nenes  
han de conèixer i estimar el català i el castellà. I aquesta afirmació la fem extensiva al conjunt de  
ciutadans i ciutadanes. 

37.  Promourem en l'àmbit estatal el reconeixement i preservació del plurilingüisme, articulant la defensa de  
totes les llengües oficials i el reconeixement de la riquesa lingüística a tot Espanya, per garantir el dret  
de tothom a parlar la seva llengua i l’obligació de les administracions de garantir els drets dels parlants i  
promoure el coneixement i reconeixement de la diversitat lingüística a tot el territori. 

38.  Uns mitjans de comunicació lliures i responsables. Una societat plural i democràtica necessita uns  
mitjans de comunicació lliures i responsables que responguin als principis de la llibertat d’informació i  
d’opinió. En la configuració del mapa comunicatiu està compromesa la llibertat d’expressió i el dret a la  
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informació i per això la seva qualitat esdevé clau també per a la qualitat democràtica, ja que els mitjans  
també tenen entre les seves funcions el control del poder. Són els mitjans públics de la CCMA els que  
tenen la capacitat, els pressupostos i les estructures per arribar a tots els indrets de Catalunya. Cal  
reconfigurar-los, per tal que esdevinguin uns mitjans al servei de tots i totes recuperant la credibilitat  
per part de tota la ciutadania. La televisió, la ràdio i els mitjans digitals de la CCMA han d’esdevenir  
l’escola del periodisme ètic, de la bona pràctica professional, que reafirma el compromís amb la societat  
catalana. Els relators de la diversitat i la pluralitat, neutrals respecte de les diferents opcions polítiques i  
equilibrats en la representativitat. 

39.  El consens assolit en el moment de la creació i configuració dels mitjans públics de la Corporació  
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) fa anys que s’ha trencat. Amb la polarització el concepte de  
cohesió i defensa de la llengua s’ha pervertit en la defensa d’una determinada opció política. Així, TV3 i  
Catalunya Ràdio han esdevingut, en una part de la seva programació, instruments d’agitació i  
propaganda al servei d’una determinada idea política de Catalunya. Els socialistes defensem la  
necessitat de disposar d’uns mitjans de comunicació lliures i responsables en el marc d’una societat  
plural i democràtica. La política de comunicació dels governs, en relació amb els mitjans públics i privats,  
ha de ser aquella que permeti recuperar els valors democràtics d’un periodisme crític i  
responsable. Aquests valors s’han de fer respectar i promoure sigui quin sigui el canal, el suport o la  
plataforma de comunicació. 

40.  Contractarem amb un concurs internacional les noves direccions de TV3 i Catalunya Ràdio. 

41.  Promourem una nova Llei de Comunicació de Mitjans de Comunicació Audiovisual de Catalunya per  
incorporar els avenços de la Llei estatal 7/2010 i de la Directiva de Serveis de Comunicació  
audiovisual que reforci els drets del públic: dret a la diversitat de veus, especialment, però no només,  
en l’àmbit cultural i lingüístic; dret a rebre una comunicació plural i transparent, garantint especialment  
el dret a conèixer la identitat dels editors de mitjans de comunicació; dret a la separació efectiva entre la  
informació i la comunicació de contingut comercial i a la separació real de la informació i l’opinió. 

42.  Racionalitzarem les subvencions als mitjans de comunicació privats, sent escrupolosos amb la Llei de  
publicitat institucional. 

43.  2. UNA EUROPA SOCIAL I FEDERAL, MÉS I MILLOR EUROPA 

44.  La Unió Europea (UE) viu actualment un dels moments més complexos des de la seva creació, que fa  
perillar el projecte de cooperació, convivència, estat de dret, llibertat i tolerància que ha significat  
Europa. El lideratge i la credibilitat global del projecte europeu s’ha vist debilitat per les crisis econòmica  
i financera global, el replegament nacional populista i l’auge dels partits euroescèptics i euròfobs, els  
reptes de l’onada migratòria i la crisi de refugiats, i una gestió errònia, ineficient i insolidària basada en  
l’austeritat. 

45.  En aquest context, l’acció col·lectiva a Europa és simplement indispensable, perquè no hi ha millor  
instrument per defensar els nostres interessos al món. Europa necessita superar les desigualtats, lluitar  
per la justícia fiscal, afrontar el canvi climàtic, gestionar de manera justa i humana les migracions,  
aprofitar la revolució digital, oferir llocs de treball digne i oportunitats, garantir una transformació  
agrícola justa, assolir la igualtat real entre homes i dones, i garantir la seguretat per a tota la ciutadania.  
És necessari un canvi de rumb polític, que deixi enrere els models neoliberals i conservadors, i un nou  
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lideratge que pugui afrontar els reptes i les amenaces al projecte europeu des d’una perspectiva social,  
feminista, ecologista i justa. 

46.  Mantenir l’statu quo no és per a nosaltres una opció. Volem construir un projecte europeu de futur en  
què puguin creure tots els europeus i les europees, i per això Europa ha de servir millor la seva gent:  
vetllar pel seu benestar, garantir el progrés social i econòmic sense deixar ningú enrere ni cap territori, i  
assegurar la pau, la llibertat i els drets fonamentals. Hem de protegir Europa perquè Europa protegeixi a  
la seva ciutadania davant la inquietud generada per la globalització i els fantasmes del nacionalisme. 

47.  Com a europeistes volem reforçar la dimensió econòmica, política i social del projecte europeu,  
consolidar la unitat europea -alhora que respectem la seva diversitat- i divulgar el valor de la UE  
enfortint el sentiment de pertinença. Volem més i millor Europa, amb l’Europa federal com a objectiu a  
assolir, i una integració econòmica que avanci cap a una Europa social i una autèntica ciutadania  
europea. 

48.  Defensem un Nou Contracte Social per a Europa que completi la unió econòmica amb un marc fiscal i  
financer integrat; abordi estratègies de creixement i cohesió socialment justes, intel·ligents i solidàries;  
que generi oportunitats econòmiques i asseguri una prosperitat sostenible i equitativament repartida;  
que defensi els drets socials i laborals de la ciutadania europea; que garanteixi la igualtat i el  
reconeixement de drets i combati l’exclusió; que respecti la seva diversitat; que asseguri la participació  
de les regions a les institucions europees; i que faci de la cooperació al desenvolupament una veritable  
política pública. 

49.  La ciutadania europea és la base d’un projecte d’integració de les nacions europees en una entitat  
supranacional, que només pot ser federal en la seva organització i estructura. Volem una governança  
més eficaç, transparent i democràtica que faci possible una unió política forta, profundament federal,  
més integrada i cohesionada, per abordar conjuntament els reptes globals i protegir els interessos i el  
benestar de la ciutadania. 

50.  La nostra capacitat per trobar solucions a aquests reptes i adreçar-nos a un futur esperançador  
d’oportunitats i creixement determinarà la supervivència d’una Europa, que cal preservar i enfortir, en  
la qual coexisteix el triangle virtuós de la democràcia, el progrés econòmic i l’Estat del Benestar. 

51.  Per això, els i les socialistes catalans defensarem a Europa: 

52.    La consolidació d’un veritable model social europeu a partir dels principis del Pilar Europeu de Drets  
Socials, desenvolupant un salari mínim europeu, una prestació europea d’atur complementària a la dels  
estats membres; impulsant i millorant l’aplicació de la garantia juvenil per lluitar contra l’atur entre els  
joves; i fent realitat una garantia infantil europea per acabar amb la pobresa entre els infants. 

53.    La priorització de la lluita contra el canvi climàtic, impulsant un European Green New Deal que potenciï  
una nova economia verda, avançant cap a la completa descarbonització i la cap a la sostenibilitat del  
nostre model energètic, garantint una transició ecològica justa en la qual cap persona quedi enrere. 

54.    Perfeccionar la governança de l’euro desenvolupant les eines necessàries per afrontar de manera més  
justa i eficaç les futures crisis econòmiques, com la creació d’un braç fiscal que complementi el  
pressupost europeu. Deixar enrere l’etapa de predominança de les polítiques d’austeritat i posar el  
creixement econòmic i la lluita contra la desigualtat en el centre de les polítiques econòmiques. 

55.    Aprofundir en la cooperació europea en matèria de seguretat i defensa, consolidant la UE com l’actor  
global garant dels valors del diàleg, la pau, el multilateralisme i les relacions internacionals basades en  
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regles i normes. Impulsar una política exterior enfocada a les regions aliades amb les quals compartim  
idees, valors i vincles i avançar cap a una veritable sobirania estratègica que permeti a la UE reclamar el  
seu pes i paper global. 

56.    Donar suport a la Convenció Europea proposada per l’actual presidenta de la Comissió Europea, que  
inclou la possibilitat d’una reforma dels tractats per reforçar l’arquitectura institucional de la UE i  
aprofundir la seva legitimitat democràtica, mitjançant el reforç del paper del Parlament Europeu i  
garantint el procés de Spitzenkandidat. 

57.    Reforçar la diplomàcia europea per prevenir conflictes, treballar per a la fi de la violència, l’alto el foc,  
el foment de les converses de pau i negociacions polítiques multilaterals en els països en conflicte  
d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica. Fomentarem la signatura de programes de cooperació al  
desenvolupament i d’acords bilaterals amb els països d’origen de les migracions. 

58.    Apostar pel control de fronteres exteriors i l’obertura d’accessos ordenats per als refugiats amb drets  
acreditats d’asil i revisió dels instruments actuals. Durem a terme programes especialitzats per protegir i  
donar oportunitats a les persones refugiades o desplaçades al nostre país i, en particular, a les més  
vulnerables amb un adequat finançament. 

59.    Treballar per a l’impuls d’una Estratègia Europea per a la diversitat cultural, que fomenti la convivència  
de les persones immigrades dins la societat i eviti situacions d’exclusió i marginació. Reforçarem els  
programes que afavoreixen el coneixement de l’entorn i les dues llengües de l’entorn cívic i  
sociocultural. 

60.  3. CULTA I CRÍTICA, QUE PRACTICA LA CONVIVÈNCIA, EL CIVISME I EL  
RESPECTE 

61.  La cultura és un dret de la ciutadania, és l’espai de la llibertat, de la inventiva i de la creativitat humanes,  
però també de la vida en comú i dels valors que la sostenen. És el medi que genera l’espècie humana en  
el seu deler de fer-se autònoma de la determinació natural i de les seves grans servituds. És el territori  
en el qual emergeixen i es fan hegemònics o decauen uns i altres valors, legitimant unes actuacions i uns  
models polítics, econòmics i socials o uns altres. És, doncs, en aquest sentit, el camp de batalla on es  
juga, en primera instància, el futur de la humanitat, on s’origina el seu decantament cap a horitzons  
d’una més gran llibertat i dignitat individuals, cap a una societat cada cop més justa, fraterna i capaç de  
garantir la igualtat d’oportunitats, o bé la involució cap a estadis de renúncia i degradació moral, amb la  
conseqüent deriva política, econòmica i social. 

62.  Defensem la diversitat cultural com un factor de riquesa, perquè volem una societat capaç de fer seves  
totes les manifestacions culturals, tinguin l’arrel que tinguin i s’expressin en la llengua que sigui. D’això,  
en podríem dir cultura federal tant a Catalunya, com a la resta d’Espanya i a Europa. Així és com  
entenem la cultura, unida en la diversitat, respectuosa amb l’altre; una cultura de suma i no de resta,  
que creix en la trobada i la convivència amb el diferent, que fomenta els valors de ciutadania, el  
sentiment de pertinença a la comunitat i els drets individuals i col·lectius. Una cultura federal que es  
fonamenta en els valors socialistes de solidaritat, llibertat i cohesió social; de ple respecte als drets  
humans i de laïcitat. 

63.  Defensem la intervenció pública com l’única manera eficaç de fer efectiu aquest dret d’accés a la  
cultura, entenent aquesta intervenció d’una manera flexible, de manera que defensem una col·laboració  
de la iniciativa pública, social i també privada perquè aquesta col·laboració esdevingui un instrument  
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eficaç en la defensa dels drets culturals de la ciutadania i dels creadors i creadores. Una intervenció  
pública que defensi i potenciï totes les cultures que es produeixen a casa nostra, siguin en la llengua que  
siguin. 

64.  Fem valdre que la cultura és un dels sectors d’oportunitat de desenvolupament més dinàmic i important  
de Catalunya; una font de creació de riquesa (entre el 3% i el 4% del PIB) i de generació d’ocupació  
(8,2%), segons dades oficials de 2019. És, per tant, una oportunitat de futur per a la recuperació i el  
creixement econòmic i la creació de llocs de treball al nostre país. 

65.  La cultura és una font de convivència i respecte, de creixement personal i col·lectiu, de creació de  
ciutadania i sentiment de pertinença, però també una font de riquesa econòmica que cal potenciar. 

66.    Pla pels Ensenyaments Artístics i Culturals amb la participació de totes les institucions. Els  
incorporarem a l’educació obligatòria amb l’objectiu de resoldre els dèficits de consum i pràctica  
culturals en relació a la mitjana europea. 

67.    Incrementarem la participació ciutadana en l’ús i el gaudi dels béns culturals, a partir d’un acord entre  
totes les administracions i amb les entitats representatives del sector, fent valdre els centres i  
equipaments culturals de proximitat i dotant-los dels serveis i continguts necessaris perquè la ciutadania  
pugui desenvolupar, crear i practicar cultura. 

68.    Impulsarem una política cultural que no ens limiti a desenvolupar la cultura de les grans fites i els grans  
esdeveniments, activant un municipalisme cultural proactiu i productiu, amb eines i recursos suficients. 

69.    Desenvoluparem programes de foment de les indústries culturals i creatives, des de l’emprenedoria i la  
producció pròpia de continguts, per desenvolupar projectes d’implantació nacional, estatal i  
internacional. 

70.    Impulsarem la innovació digital i la comunicació digital en l’àmbit cultural amb un Pla de Cultura Digital  
per a Entitats, Empreses i Artistes, especialitzat en la localització, l’acompanyament i el suport a  
projectes innovadors. 

71.  Valors a les polítiques per a la convivència. Els valors cívics són el pilar en el qual s'assenta la Catalunya  
que els i les socialistes volem construir: una societat més democràtica, amb més drets, més cohesió i  
més solidària. 

72.  Per garantir la nostra democràcia hem de protegir i fomentar aquests principis i valors que ens  
defineixen com a societat. I és precisament per aquest motiu que ens fixem com a principi irrenunciable  
de la nostra acció política treballar per una societat amb més civisme, fomentant des de les institucions  
públiques una cultura cívica, tolerant i respectuosa que afavoreixi la convivència. 

73.  La laïcitat és un dels eixos de les polítiques de convivència. Defensem una societat laica en què la  
separació entre institucions i religions sigui un fet. La llibertat religiosa és un dret individual de totes les  
persones, circumscrit totalment a la vida privada de la ciutadania, però també valorem la seva  
contribució social, entenent que en cap cas ha d'interferir en els afers públics. 

74.  Professar una religió és un dret de la ciutadania i defensem la seva pràctica sempre des del respecte als  
drets i les llibertats constitucionals i la transparència, però no pot esdevenir una obligació per a aquelles  
persones que decideixen no professar-ne cap. 
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75.  En el marc de la redacció d’una nova Constitució per a una Espanya federal, democràtica i social, es fa  
necessària la supressió de la referència a l’Església catòlica que conté l’actual Constitució, així com la  
denúncia dels Acords amb el Vaticà, del 1979 i la derogació dels acords amb la resta de religions i  
confessions religioses. 

76.  Promourem una escola pública laica, com a garantia dels valors públics i respecte de les creences  
privades. Per aquest motiu, en el nostre model d'escola pública no hi cap la integració d'ensenyaments  
confessionals, ni en el currículum ni en l'horari escolar. 

77.  Farem que la ubicació de nous espais de culte es produeixi sempre respectant la llei, fruit d’una  
negociació entre l’administració i les diverses religions, per trobar un equilibri de convivència.  
Procedirem a la transformació dels llocs de culte als centres públics en llocs d'oració multiconfessionals. 

78.  Volem impulsar un Pacte Nacional per la Laïcitat, fruit del diàleg i l’acord entre les institucions catalanes  
i les organitzacions de la societat civil. 

79.  Dins del marc de l’aconfessionalitat que estableix el nostre ordenament jurídic, establirem les bases per  
al reconeixement i l’enfortiment de la interlocució amb les confessions minoritàries a Catalunya. 

80.  Per un món més just: cooperació i solidaritat. Com a socialistes volem una societat més justa, tolerant i  
fraternal. Ens aproparem al 0,7%, i fomentarem els programes en defensa dels Drets Humans, per tal  
que siguin un element imprescindible en el desenvolupament dels projectes de cooperació i solidaritat.  
Promourem plans de drets humans en els països receptors d’ajudes. Posarem èmfasi, més enllà de les  
relacions amb països europeus i molt especialment mediterranis, en l’acció exterior amb països de  
l’Amèrica llatina, pels històrics llaços econòmics, comercials i culturals amb Catalunya. Impulsarem la  
creació d’un Consell d’Emergències de Catalunya, orientat a coordinar l’ajuda humanitària urgent. 

81.  Preservar la memòria històrica. Considerem imprescindible que els poders públics duguin a terme una  
lluita activa contra tota forma d’odi o discriminació cap a persones per raó de consciència, religió o  
qualsevol altra circumstància o condició personal o col·lectiva. Com a màxim exemple de reconciliació i  
respecte mutu és molt important donar centralitat, pel seu alt valor simbòlic, a la memòria històrica. 

82.  El nostre objectiu és la consolidació d’unes polítiques de memòria coherents i integrals que garanteixin  
el coneixement i manteniment de la memòria històrica, com a patrimoni col·lectiu que testimonia la  
resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques, així com el reconeixement i la rehabilitació  
de la ciutadania que ha patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i de llurs  
opcions personals, ideològiques o de consciència. Volem combatre la manipulació anhistòrica i partidista  
de les polítiques de memòria, amb l’establiment dels consensos bàsics que impedeixin que la seva  
aplicació depengui de la voluntat dels governs successius. 

83.  4. BON GOVERN 

84.  Garantir el bon funcionament institucional és un element fonamental per assegurar la prosperitat en  
condicions d'equitat. Una part de la ciutadania mostra desconfiança envers unes institucions que percep  
massa llunyanes i inútils. Els i les socialistes sabem que les institucions públiques són imprescindibles per  
millorar la societat i protegir les persones més febles. La situació actual de les institucions catalanes és  
fruit d’una tempesta perfecta d’esdeveniments, que es van iniciar amb la crisi econòmica i política, les  
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retallades i la corrupció lligada al pujolisme convergent encara present i que s’ha agreujat fins a extrems  
de risc vital amb el bloqueig i la instrumentalització política de les forces independentistes. 

85.  És urgent acordar un programa de reformes per la qualitat democràtica, perquè els poders públics  
recuperin la confiança ciutadana a partir de la millora dels mecanismes de representació política i de  
representativitat social dels poder públics, el compliment de les seves funcions i el control i exigència de  
responsabilitats. 

86.  REFORMA DELS PODERS PÚBLICS 

87.  Llei electoral catalana. Disposar de legislació electoral pròpia esdevindrà una oportunitat per millorar la  
qualitat democràtica de la nostra societat, d'aquí que la considerem una de les prioritats polítiques per  
al socialisme català. Un nou sistema electoral que millori substancialment la representativitat del  
Parlament i connecti més clarament i responsabilitzi diputats i diputades davant l’electorat. 

88.  Institucions al servei de la ciutadania. Les institucions han de servir les persones, amb eficàcia i  
neutralitat. El Govern i el Parlament no poden estar al servei d'una ideologia ni de l'acció política d'una  
part de la societat, perquè la seva principal responsabilitat és legislar, aplicar les polítiques públiques i  
gestionar els serveis públics per al conjunt de la ciutadania, especialment per a les persones més febles. 

89.  Mecanismes de control i fiscalització. Per garantir el control social, polític i jurídic plens dels poders  
públics. Reformar el Reglament del Parlament per dotar-lo de més agilitat, connexió amb la ciutadania,  
transparència i recursos per a les comissions d’investigació, la posada en marxa d’una Oficina de Control  
Pressupostari, la millora de la racionalització i qualitat normativa, i el compliment de mandats  
parlamentaris. Reformarem la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau,  
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió de Garantia pel Dret a la Informació amb  
l’objectiu de racionalitzar-les en estructura i costos i garantir que compleixen la seva missió. 

90.  Farem de la integritat i l’ètica pública els nuclis de la governança i el bon govern. L’administració pública  
protegeix i garanteix els drets de la ciutadania, l’impuls de l’activitat econòmica, la promoció de la  
igualtat d’oportunitats i el manteniment de la cohesió social. Els principis i valors que la defineixen són  
els propis de l’Estat de dret: legalitat, garanties i responsabilitat però, sobretot, els d’una administració  
eficient i útil: equitat, transparència, avaluació, rendiment de comptes i participació. La corrupció en  
totes les seves formes és una xacra que fa que la ciutadania mostri desconfiança amb la classe política i  
que, enquesta rere enquesta, la senti més com un problema i no com una solució. Per tant, ens  
comprometem a combatre la corrupció i el suborn desenvolupant mitjans de control efectiu, basats en  
serveis i institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

91.  QUALITAT I EFICIÈNCIA EN UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EXEMPLARITZANT 

92.  Defensem una administració pública al servei dels ciutadans i les ciutadanes. Una administració  
moderna que pugui coordinar i impulsar les iniciatives de la societat, cooperar amb altres  
administracions, incentivar la innovació i, sobretot, amb capacitat per prioritzar allò que és urgent,  
necessari i recomanable. Una administració que atengui les necessitats actuals de la societat i que  
també estigui en disposició de liderar transformacions socials en el futur. Les retallades, però també la  
concentració en el Procés posant l’administració al servei de la ruptura des de l’arribada dels governs  
sobiranistes, han suposat la paralització completa de tots els debats sobre el millor funcionament del  
sector públic, en els quals Catalunya havia estat capdavantera. 
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93.  Farem un Llibre blanc sobre el sector públic a Catalunya que culminarà amb el Pacte Nacional de  
Reforma de l’Administració. Aquest procés es farà conjuntament amb el món local a fi de concretar els  
marcs competencials en aquells casos en què hi ha concurrència i tindrà com a objectiu estratègic la  
millora de la racionalització de la gestió dels serveis públics al país. Com a resultat d’aquest procés, es  
proposa el desenvolupament efectiu dels següents instruments: una Llei d’organització i digitalització de  
l’administració de la Generalitat per reorganitzar i simplificar l’estructura del sector públic català, una  
Llei de la Funció Pública que vetlli per la dignificació i la qualificació del treball d’empleat públic, una Llei  
de Contractació pública de Catalunya que dissenyi adequadament els procediments i l'organització en  
relació a tots els contractes de les administracions públiques, una Llei de Subvencions que acabi amb la  
discrecionalitat i transparenti les relacions entre sector públic i privat, una Llei de Governs Locals en el  
marc del Consell de Governs Locals, basada en la cooperació sense superposició, l’aplicació del principi  
de subsidiarietat i de suficiència financera, l’ús eficient i avaluat dels recursos i el model de sector  
pública de governança compartida quan s’escaigui. 

94.  Abans durem a terme una revisió integral de tota la despesa pública identificant oportunitats d’estalvi  
de forma sistemàtica. Crearem sistemes d'objectius, variables i indicadors per a cada àmbit d'activitat  
que garanteixin el seguiment continu i permetin valorar l'eficàcia i l'impacte de les actuacions públiques.  
Els resultats serviran per prosseguir, modificar o abandonar, si s’escau, els diferents programes, així com  
per exigir les responsabilitats que poguessin deduir-se per un ús inadequat dels recursos públics.  
Revisarem els contractes de concessió i de serveis vigents. 

95.  La política pública vol dir governar per a tothom i amb tothom i per això la participació ciutadana ha de  
ser accessible, comunicativa, comprensible, global i sotmesa a control i en defensa del que és públic. El  
dret a la participació ha d’estar garantit per a tota la ciutadania, fet que comporta el coneixement de  
drets i deures, així com la informació sobre els espais i les formes existents de participació i la promoció  
de les entitats socials. La transparència i el dret d’accés a la informació són un dels millors antídots de  
lluita contra la corrupció. Impulsarem una Estratègia de Govern Obert i el treball en Dades Obertes, que  
serà transversal per a totes les administracions amb mesures per fomentar la transparència i el  
rendiment de comptes. 

96.  JUSTÍCIA ÀGIL, TRANSPARENT I EFICIENT 

97.  El punt de partida per millorar el funcionament de les institucions judicials ha de ser l’acostament del  
poder judicial a la ciutadania, és a dir, evidenciar que la justícia és un servei públic bàsic per a les  
persones i que ha de ser pròxima, eficaç i eficient, amb millor organització i gestió que garanteixi la  
qualitat del servei. 

98.  Millorarem la coordinació entre el departament de Justícia, el ministeri de Justícia i el Consell General  
del Poder Judicial, per tal d’aconseguir optimitzar el servei. 

99.  Dotarem l’administració de justícia dels recursos necessaris econòmics, de personal i la seva capacitació,  
la revisió de procediments i la seva digitalització. 

100.  Treballarem en un model penitenciari per a la recuperació de les persones per a la convivència pacífica  
en llibertat. Revisarem els programes d’intervenció, reforçarem la capacitació professional per millorar  
la seva reinserció laboral, un cop estiguin en condicions de fer vida en llibertat, i recuperarem els  
centres educatius de justícia juvenil destinant els recursos necessaris per potenciar la intervenció als  
joves interns. 
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101.  SEGURETAT, GARANTIA DE LLIBERTAT 

102.  Som conscients que en un món globalitzat també hem d’estar atents a les contradiccions i les amenaces  
dels radicalismes que, de qualsevol signe, estan amenaçant la societat democràtica. La creixent  
radicalització i fragmentació de la societat ha donat pas a pensaments de caràcter totalitari, i cal actuar  
davant la xenofòbia i els extremismes de qualsevol signe. 

103.  En relació al sistema de seguretat a Catalunya, després de la legislació que es va aprovar amb el consens  
i el desplegament dels Mossos d’Esquadra, ens trobem amb la demanda social de poder conviure millor  
en l’espai públic, a vegades desestructurat per l’incivisme i una delinqüència creixent amb complexitat  
per fer-hi front. 

104.  Desenvoluparem la nova Llei de seguretat pública, que doni resposta a la necessitat d’una seguretat  
integral que garanteixi la convivència i l’autoritat. 

105.  Desenvoluparem la Llei del sistema policial de Catalunya que garanteixi la col·laboració i cooperació de  
les policies dins del territori de Catalunya. 

106.  Revisarem l’actual estat del desplegament del Cos dels Mossos d’Esquadra, incrementant el nombre  
total d’efectius previstos. 

107.  Reforçarem i adaptarem els instruments professionals i voluntaris de què disposen les diferents  

administracions per actuar en cas d’emergència: bombers professionals i bombers voluntaris, servei  

d’emergències mèdiques, voluntaris de Protecció Civil, agrupacions de Defensa Forestal, etc.
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108.  I UNA CATALUNYA I  

I ROJA I 

109.  5. OPORTUNITATS PER AL PROGRÉS: TALENT, CONEIXEMENT I EQUITAT  
EDUCATIVA 

110.  Volem un país modern, ambiciós i capdavanter i per això l’educació és el pilar fonamental per preparar  
les persones i fer-les més competents en un món cada cop més globalitzat. L’educació, la formació  
contínua, la recerca i la innovació són palanques d’oportunitats personals i professionals, però també de  
progrés econòmic i desenvolupament social per a Catalunya. 

111.  La nostra prioritat és construir una societat educadora que es regeixi pels principis d’equitat, igualtat  
d’oportunitats i qualitat; garanteixi l’exercici efectiu del dret a l’aprenentatge i l’educació des de la  
primera infància i al llarg de la vida; i capaciti les persones per afrontar els vells i nous reptes com a  
ciutadans actius i crítics. 

112.  Els darrers anys han estat marcats en l’àmbit educatiu per les polítiques d’austeritat i ideològiques dels  
governs de dretes a Catalunya, així com la manca d’una voluntat política real per enfortir el nostre  
sistema educatiu -des de l’escola bressol a l’educació superior i universitària i la formació professional.  
És urgent encarar una profunda reflexió sobre els canvis i les transformacions necessàries per  
modernitzar i equilibrar un sistema que ha de ser garantia de prosperitat, equitat, igualtat i futur, i fer- 
ho cercant el màxim consens i la complicitat de la societat i la comunitat educativa. 

113.  Com a socialistes, ens comprometem en la defensa d’un sistema d’educació públic, laic, inclusiu, de  
qualitat, integrador i de proximitat, que garanteixi la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’equitat  
en l’accés a l’educació -i en tot el procés educatiu-, així com la seva permanència; asseguri el  
desenvolupament integral de les persones en els vessants personal i social; afavoreixi la implementació i  
consolidació de noves formes d’aprenentatge i capacitació digital i tecnològica, l’educació en valors  
democràtics i hàbits saludables, i per al desenvolupament sostenible i la igualtat de gènere; i recuperi el  
prestigi, el reconeixement i la dignificació social dels docents, com a part essencial en l’acte educatiu. 

114.  El nostre projecte pretén recuperar i enfortir el sistema educatiu en totes les seves dimensions al llarg  
de la vida. Per tal d’assolir tots aquests objectius, dedicarem el 6% del PIB. 

115.  Per una educació en la primera infància pública, gratuïta i amb identitat pròpia, que garanteixi als  
infants una resposta adequada al moment evolutiu que estan vivint, de construcció de la seva identitat  
d’adquisició d’habilitats múltiples, i respongui a les necessitats educatives i de conciliació familiar. 

116.  Per una educació obligatòria i postobligatòria inclusiva, integral i global, que tingui en compte les  
múltiples necessitats d’un alumnat cada cop més plural i els nous continguts, coneixements i  
competències del segle XXI perquè tots els i les alumnes aprenguin a aprendre de per vida. 

117.  Per un ensenyament superior i universitari del màxim nivell, adequadament finançat, innovador, capaç  
de formar i captar i retenir el talent, com a espais de generació de pensament crític, de foment de  
l’esperit emprenedor i investigador, de transferència de coneixement científic, tecnològic i cultural, i de  
formació i preparació per a l’exercici d’activitats professionals individuals o col·lectives. 
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118.  Per una FP moderna que respongui a les necessitats de formació, qualificació i requalificació, a partir  
d’una oferta actualitzada de titulacions i un model integrat d’FP al llarg de la vida que doni una resposta  
de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i econòmiques en cada moment i per a  
cada sector productiu. 

119.  Educació. És imprescindible una política educativa ambiciosa i per a tota la ciutadania, que agilitzi el  
sistema i doni resposta a la necessitat i també demanda de canvis en les accions educatives fora escola,  
el coneixement d’idiomes, la formació professional, les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement,  
l’educació al llarg de la vida, el funcionament dels centres docents. De manera prioritària: 

120.    Treballarem per eliminar la segregació escolar i abordarem les desigualtats a partir de l’equitat,  
garantint acompanyament a l’alumnat, una matrícula equilibrada, plans de suport i millora dels centres  
més sensibles i més beques i ajuts. 

121.    El territori és clau: crearem i donarem impuls a les zones educatives, establint xarxes educatives  
territorials a partir de convenis de corresponsabilitat i plans educatius territorials articulats entre  
l’administració local i agents econòmics, socials, comunitaris i culturals. 

122.    Per una societat plurilingüe amb més capacitats: de manera progressiva substituirem el doblatge per  
subtítols, ampliarem les hores del castellà i l’anglès d’acord amb les necessitats de cada escola i  
flexibilitzarem l’accés per al professorat universitari. 

123.    Per atendre tothom segons les seves necessitats: garantirem les adaptacions i suports amb un ambiciós  
Pla per a l’educació inclusiva. 

124.    Incorporarem els ensenyaments artístics, la creativitat i la digitalització a totes les etapes educatives  
com a palanques positives per a l’aprenentatge, elevant les vocacions STEAM (Ciències, Tecnologia,  
Enginyeria i Matemàtica), especialment entre les noies. 

125.  Qualificació i formació professional. La formació professional és un pilar central de l’economia  
productiva i un dret de ciutadania al llarg de la vida per mantenir i millorar l’ocupació. Catalunya ha de  
completar la integració entre l’FP inicial i l’FP continuada, renovar i modernitzar l’oferta amb perfils i  
titulacions de la Indústria 4.0 i actualitzar la capacitació del seu professorat i dels models  
d’aprenentatge. Hem d’elevar les titulacions en FP de cicle mitjà ampliant les places públiques i  
multiplicant les beques orientades a titular-se. Desplegarem Mestratges Industrials d’alta especialització  
en conveni amb les empreses i sectors productius. Hem de garantir trajectòries obertes als ciutadans  
per accedir a la formació permanent i l’acreditació de l’experiència laboral sense les actuals traves i  
barreres del sistema. Els grans canvis que implicarà la robotització demanden nous ecosistemes  
d’aprenentatge permanent flexibles, accessibles i amb valor qualificant per a evitar el risc de substitució  
i desocupació i augmentar les oportunitats socials i laborals. La formació professional serà l’estrella del  
futur sistema educatiu. 

126.    Desplegarem la Llei de Formació Professional, posant en marxa l’Agència pública de qualificació i  
formació professional. 

127.    Articularem el sistema, reduint el nombre de famílies professionals i d’especialitats i consolidant les  
bases cientificotècniques de la formació professional. 

128.    Farem front al repte demogràfic i de necessitat d’especialistes al món del treball atraient més alumnes  
a l’FP a partir d’un sòlid sistema d’informació, orientació i monitoratge que ajudi les persones a clarificar  
els seus interessos i connectar-los amb llurs capacitats. L'objectiu principal d’aquesta acció ha de ser  
respondre a les necessitats personals i afavorir l’empleabilitat. 
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129.    Farem un pla específic de formació del professorat de la formació professional. Els canvis vertiginosos  
en l'economia, la mundialització, el desenvolupament tecnològic, el mercat de treball, els sistemes de  
producció, obliguen a una posada al dia del professorat. Les pràctiques a empreses, sigui en el sistema  
d’alternança, sigui en el dual, requereixen un pla de formació dels professionals de les empreses que  
han de ser actors de la formació de l’alumnat de pràctiques en formació. 

130.    Avaluarem les diferents aplicacions de sistemes duals existents abans de consolidar-los. És urgent i  
imprescindible fer-ne una avaluació comparada de la seva aplicació i dels seus resultats, abans de  
continuar potenciant-lo. 

131.  Universitat i recerca. Les universitats són agents educatius, socials i econòmics de primer ordre i tenen  
un paper determinant en el progrés d’un país i en el futur d‘una societat basada intensament en el  
coneixement. Probablement són les institucions que major impacte i més valor afegit aporten al territori  
que les acull. Per això és imprescindible impulsar polítiques de millora contínua que financin  
adequadament les universitats públiques catalanes i que les doti de les infraestructures i dels recursos - 
humans i econòmics- necessaris per desenvolupar les seves funcions en un marc de veritable autonomia  
universitària i de retiment de comptes. En concret proposem: 

132.    Aprovarem un Pla Nacional per a la Universitat, la Recerca i la Innovació per arribar al compromís  
europeu de dedicar el 3% del PIB a aquest àmbit, amb un finançament públic suficient i sostenible,  
garantia d’un model universitari que ha de contribuir a la igualtat d’oportunitats, i que fixi el compromís  
de les universitats de desenvolupar una docència de qualitat i produir i transferir coneixement científic,  
tecnològic i cultural. 

133.    Potenciarem la inversió en beques universitàries en graus, màsters, doctorats i postdocs, apropant-nos  
a la mitjana europea, i reforçarem plans d’equitat i dimensió social de les universitats amb el seu entorn.  
Reduirem el 30% del cost de les matrícules i igualarem el cost dels màsters als dels graus. Continuarem  
reduint-los progressivament per fixar uns preus socialment justos. 

134.    Reduirem progressivament l’alta precarietat del professorat i establirem un model sostenible de  
carrera docent i investigadora per atreure i recompensar el talent. 

135.    Garantirem l’autonomia efectiva de les universitats, assegurant els recursos necessaris i facilitant la  
llibertat, per tal de construir la seva pròpia oferta docent i el seu propi model de professorat i  
d’investigació, amb rendició de comptes i plena transparència. 

136.    Establirem canals de diàleg i consens permanents en l‘àmbit polític i acadèmic per consolidar un marc  
legal, d‘eines i recursos a llarg termini que ens permeti avançar decididament en aquesta prioritat de  
país. 

137.  6. TREBALL DIGNE: DRETS, SEGURETAT ECONÒMICA I PENSIONS 

138.  El treball és el principal instrument de progrés social i econòmic, i el principal mecanisme de creixement  
personal i d’integració social de la gent. L’ocupació representa una doble oportunitat per a les persones:  
la de contribuir a la generació de riquesa i, per tant, al creixement econòmic; i la d’aconseguir un salari o  
una contraprestació pel treball com a font d’ingressos per generar la renda personal. 

139.  Les necessitats de les persones i la tecnologia han anat variant al llarg de la història, des de la  
preeminència agrària i el desenvolupament industrial a la producció dels serveis. Avui, la revolució  
tecnològica i digital, la modificació de les necessitats socials i el repte de l’economia verda són els  
elements que marquen una nova i profunda transformació en allò que es fa per satisfer les necessitats i  
en com es fa. Aquest fet està provocant un nou canvi en el treball i en les formes de dur-lo a terme i ha  
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representat un important impacte en la vida de les persones treballadores que són les que sostenen,  
junt amb les seves famílies, els ajustos derivats d’aquests canvis, traduïts en atur i penúries  
econòmiques. 

140.  El darrer segle, la globalització econòmica ha suposat importants deslocalitzacions de les activitats  
econòmiques entre països tradicionalment industrials i nous països emergents, i les noves  
transformacions dels sistemes econòmics i productius s’han donat fonamentalment en l’organització del  
treball, provocant canvis en l’organització interna, l’externalització de parts dels sistemes productius,  
l’aparició de noves formes de treball i d’explotació laboral i, en moltes ocasions també, la simplificació  
d’ocupacions professionals intermèdies. 

141.  La digitalització i la descarbonització són ara nous reptes per al creixement econòmic, en termes de  
coneixement i sostenibilitat de l’ecosistema, com també ho són l’envelliment de la població, la baixa  
natalitat i la immigració. La solució a aquests reptes són alhora límits i oportunitats per a un  
desenvolupament més just i més inclusiu. 

142.  La regulació laboral que volem és la del segle XXI, un nou contracte social que permeti accedir en  
igualtat al treball, combati les desigualtats, l’exclusió i l’estigma social, i garanteixi temps per conciliar la  
vida laboral i familiar. En aquest sentit, defugim del model neoliberal de (des) regulació del treball -que  
suposa un increment de la precarietat i la desigualtat, la reducció salarial, la desprotecció davant la  
desocupació, el desequilibri en les relacions laborals i el debilitament de la negociació col·lectiva-, i  
apostem per un nou paradigma basat en la formació i la qualificació, la protecció i l’equilibri de les  
relacions laborals i un nou marc normatiu que garanteixi la protecció del dret al treball i el treball amb  
drets, amb llocs de treball saludables, estables, de qualitat i ben remunerats. 

143.  Els canvis en el món del treball, en les relacions laborals, afecten cada vegada les condicions d'ocupació,  
com i quan es presten els serveis. Volem, perquè és necessària, una regulació de la salut en el treball i  
de la prevenció dels riscos laborals que s'adeqüi a l'impacte dels canvis tecnològics i que protegeixi de  
manera integral totes les persones treballadores, sigui quina sigui la seva situació laboral. Les reformes  
han de prestar especial atenció als riscos psicosocials que cada vegada són més freqüents, tant en les  
més modernes com en les més clàssiques relacions contractuals. 

144.  Salut laboral i qualitat de l'ocupació van de la mà, i la preocupació per aquesta última està cada vegada  
més patent en totes les enquestes realitzades a la ciutadania. De poc servirà incrementar la quantitat  
d'ocupació si no millora la seva qualitat, especialment pel que fa als col·lectius més vulnerables, amb el  
que això implica de respecte a la normativa laboral i de seguretat social, com a mínim. Els socialistes  
hem d'apostar amb fermesa per una ocupació de qualitat en la qual totes les persones treballadores se  
sentin plenament reconegudes i comprovin que el seu esforç repercuteix positivament tant per a elles  
com per a la societat. D'aquí la importància de potenciar un model d'empresa que aposti pel benefici de  
totes les persones que es veuen afectades per la seva activitat i no únicament pel dels accionistes. 

145.  No hi ha dubte que les plataformes tecnològiques tindran cada vegada més presència en l'àmbit de les  
relacions de treball, sigui quina sigui la fórmula jurídica amb la qual es reguli la relació amb els subjectes  
que presten l'activitat. Els socialistes estem fermament convençuts de la necessitat d'apostar per  
l'enfortiment de la relació laboral assalariada quan es donin totes les garanties que defineixen  
l'existència d'un contracte de treball, evitant que sota l'aparença de modernitat i flexibilitat es deixi  
desprotegit un nombre de persones cada vegada més gran, preferentment joves, que treballen revestits  
sota l’adaptació jurídica d'autònoms. Una qüestió diferent és la necessària protecció, igualment  
desitjable, per als treballadors veritablement autònoms i prendre en consideració les diverses situacions  
que es donen en el seu si per poder adaptar la normativa de Seguretat Social. 
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146.  És per això que ens comprometem amb: 

147.    La igualtat d’oportunitats en el treball, especialment pel que fa a les dones i els col·lectius vulnerables.  
Volem feminitzar el treball fins a la paritat en tots els sectors i en totes les responsabilitats dins del  
sistema productiu i erradicar qualsevol pràctica discriminatòria per raó de gènere, edat, ètnia, ideologia,  
capacitat o qualsevol altra condició no laboral en l’accés i el desenvolupament de qualsevol activitat  
laboral. 

148.    Un salari mínim garantit, per prevenir i evitar la pobresa en el treball, augmentar el nivell de vida de les  
persones pitjor retribuïdes, com les dones i els joves, i fomentar un creixement salarial més dinàmic; i  
una garantia de rendes vinculada a la inclusió social i laboral, com a mecanisme d’apoderament de les  
persones, de garantia dels recursos bàsics necessaris i també com a mètode d’eficàcia en la gestió de les  
prestacions existents. 

149.    La lluita contra la bretxa salarial de gènere, que condemna a la precarietat el present i el futur de les  
dones, a partir de polítiques transversals i multidisciplinars per promoure la corresponsabilitat  
empresarial, les carreres professionals de les dones i la igualtat d’oportunitats en l’adquisició de  
coneixements i competències, especialment les científiques, tecnològiques i digitals. 

150.    Una organització del treball amb participació de les persones treballadores, que asseguri la implicació  
participativa dels treballadors i les treballadores en el funcionament ordinari de les tasques. Aquest  
reconeixement ha de suposar més motivació i un major compromís de les persones en la millora dels  
sistemes i procediments productius, i és un element clau per a la millora de la productivitat econòmica  
del model productiu. 

151.    Una negociació col·lectiva forta en la seva extensió i equilibrada entre els agents socials i econòmics,  
com a mecanisme de garantia dels drets dels treballadors i les treballadores i com a instrument  
d’igualtat i de millora de la redistribució de la riquesa i d’optimització de l’organització a l’empresa. 

152.    Una inspecció de treball forta i capacitada, com a garant del compliment de les condicions laborals, per  
recuperar els drets laborals perduts els darrers anys i combatre i sancionar el frau, l’abús i l’explotació  
laboral, així com l’economia submergida. 

153.    Uns serveis d’ocupació de Catalunya (SOC) de qualitat, vertebradors de les polítiques actives  
d’ocupació, que garanteixin més i millors oportunitats d’ocupació per a les persones que cerquen o  
canvien de feina, assegurant l’acompanyament públic personalitzat i de qualitat. El món del treball està  
canviant i el nostre deure és facilitar l’adaptació dels treballadors i les treballadores a la nova realitat  
oferint formació, més instruments i noves competències -especialment orientades a la transició  
ecològica, el desenvolupament sostenible o la revolució industrial 4.0- per generar noves oportunitats  
d’ocupació. 

154.    Unes pensions justes. El nostre sistema públic de pensions és la política pública amb major capacitat de  
redistribució i reducció de les desigualtats. La garantia de treball per a tothom és l’única possibilitat de  
reforçar un sistema de pensions universal i just, un sistema que pugui actualitzar el seu valor d’acord  
amb l’evolució dels preus i les necessitats sobrevingudes. Acabar amb la bretxa de gènere en les  
pensions és també per a nosaltres un objectiu. Cal garantir el seu manteniment i la seva sostenibilitat  
financera, en el marc del Pacte de Toledo, d’acord amb la justícia social i la solidaritat intergeneracional,  
i fer-ho cercant el màxim consens. 

155.  En definitiva, volem créixer en ocupació com a resultat d’un desenvolupament econòmic sa, just, i  
sostenible; volem créixer en ocupació, tot redistribuint el temps de treball per conciliar millor la vida  
personal i familiar; volem aconseguir valorar el treball de tothom en la seva retribució d’una forma més  
justa i equilibrada; i volem fer que els treballs siguin de qualitat en la seva contractació, tot garantint  
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sempre unes condicions de treball adequades i saludables. La nostra identitat laboral és el treball per a  
tothom, el treball digne i el treball emancipador. 

156.  7. UNA AGENDA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL 

157.  Constatem que la societat que surt de la crisi econòmica del 2008-2013 s’ha precaritzat en les  
condicions de vida i polaritzat en la distribució de la riquesa. Avui, 1.753.500 persones es troben en risc  
de pobresa o exclusió social (23,8%), segons fonts oficials de 2018. Alhora, s’han erosionat fins al límit  
els sistemes bàsics de protecció social, l’educació i la sanitat. La crisi de l’habitatge ha deixat moltes  
famílies en situació de vulnerabilitat davant la impossibilitat de mantenir l’habitatge i l’augment de la  
despesa en l’economia familiar. 

158.  Alguns sectors de la societat s’han vist especialment afectats: dones, joves i persones més grans de 50  
anys. Als tradicionals col·lectius en situació d’exclusió social s’han afegit nous sectors afectats per la crisi  
del mercat de treball, incrementant els indicadors de població en situació de pobresa material de forma  
alarmant. La pobresa es cronifica i el temps de permanència en situació de precarietat s’allarga.  
Disminueixen les oportunitats per a amplis sectors socials, afectant especialment les famílies amb  
infants i joves, sent la nova cara de la pobresa femenina i infantil. La pobresa es trasllada a les noves  
generacions i augmenta el factor de risc de patir situacions de precarietat en el futur. 

159.  Els i les socialistes avançarem en la recuperació dels drets i en donar un nou impuls a l’Estat del Benestar  
amb una inversió social en recursos públics acompanyada del creixement econòmic, el treball digne i la  
reforma fiscal. 

160.  AGENDA PER A LA INCLUSIÓ. Amb moltes dificultats s’ha legislat un sistema de rendes garantides i s’han  
tirat endavant mesures d’integració laboral que han fracassat. Alhora, el sistema de serveis socials s’ha  
vist sobrepassat per la necessitat d’atendre necessitats bàsiques de les persones i ha esdevingut més  
assistencialista. Hem constatat que el creixement econòmic i l’evolució del mercat de treball per si sols  
no garanteixen un augment de la igualtat. També sabem que la solució no passa per canvis disruptius en  
el model de protecció que suposin ampliar més la sensació d'exclusió social per a moltes persones.  
Proposem una AGENDA PER A LA INCLUSIÓ per combatre la desigualtat social i generar noves  
oportunitats per als sectors més desafavorits, abordant des de la coordinació i la complementarietat de  
serveis i prestacions sectorials les necessitats de les persones. Aquesta agenda per a la inclusió vol situar  
la lluita contra la pobresa i l’exclusió en el centre de les polítiques, dels governs i de la societat. 

161.  Sistema de garantia de rendes. Els sistemes de prestacions contributives i ajuts han de garantir, per la  
seva agregació, un ingrés mínim garantit que suposi accedir als mínims per poder viure dignament. En  
aquest sentit, cal garantir, simplificar i ordenar l’actual sistema de prestacions social en tots els àmbits  
administratius. Les prestacions contributives derivades del sistema de pensions o de la protecció contra  
l’atur han d’assolir un mínim vital que haurà de fixar l’Estat i de forma complementària la Generalitat de  
Catalunya. Cal millorar les prestacions per fills a càrrec a les llars en situació de pobresa i la posada en  
marxa d’un mecanisme d’ingressos mínims per a les llars sense ingressos o ingressos molt baixos. 

162.  Els ajuts socials de la cartera de serveis socials s’assimilaran progressivament en una única prestació  
associada al nivell mínim d’ingressos. Caldrà reformar l’actual Llei de prestacions socials de Catalunya i  
tendir a unificar-la amb la renda garantida de ciutadania per tal que funcioni com a mecanisme  
assegurador d’ingressos mínims. 
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163.  La finalitat de la garantia d’ingressos serà l’assoliment de la plena autonomia personal a través de la  
seva integració d’acord amb les seves capacitats i la disponibilitat sense cap mena de discriminació. La  
garantia d’ingressos no pot operar com un mecanisme alternatiu a l’obtenció de rendes de treball. Ans  
al contrari, les persones tenen dret a un treball digne amb qualitat i suficiència d’ingressos. L’evolució  
del Salari Mínim Interprofessional (SMI) també ha d’afavorir la recuperació d’una ocupació digna i de  
qualitat. 

164.  Simplificarem d’una vegada la gestió de les prestacions socials, tant en les seves condicions d’accés,  
buscant com a referència l’assoliment de l’ingrés mínim vital, com en les condicions de tramitació,  
desburocratitzant els tràmits i facilitant-ne un accés universal. 

165.  Els ens locals han de reorientar les seves polítiques d’acció, disminuint la despesa pública en ajuts  
socials, bonificacions i tarifacions socials, cap a una nova orientació facilitadora de l’accés a les  
prestacions d’ingressos mínims i centrada en l’agenda per a la inclusió. Els ens locals podran  
complementar les prestacions d’ingressos mínims d’acord amb la realitat del seu territori. 

166.  Agenda local per a la inclusió. Assegurar uns ingressos mínims, juntament amb una millora en l’accés  
universal i gratuït a la salut, l’educació, l’accés a un mercat d’habitatge assequible i la protecció del  
sistema d’atenció a la dependència, possibilitarà que les administracions locals recuperin el lideratge en  
matèria d’acompanyament i suport social i comunitari. L’agenda local per a la inclusió és un instrument  
que ha de facilitar la coordinació i col·laboració entre serveis dels diversos sistemes de benestar:  
educació, salut, habitatge, serveis socials i serveis d’ocupació a escala local. 

167.  L’àmbit local haurà de permetre un treball més integrat de les diverses xarxes de serveis públics,  
orientades a la consecució d’objectius de benestar de la ciutadania i la qualitat en la prestació dels  
serveis. Des d’un abordatge personal, familiar i comunitari, les persones han de poder desenvolupar  
plenament el seu potencial en totes les dimensions: aprenentatge al llarg de la vida; hàbits de vida  
saludable, relacions i vincles socials; habilitats i competències personals, socials i laborals; accés a la  
cultura i la creació; suport a la cura i les atencions personals; lluita contra l’aïllament i la solitud, etc. 

168.  L’agenda individual per a la inclusió s’orienta a identificar els obstacles i les barreres a la inclusió i,  
mitjançant un treball integrat dels diferents sistemes, ofereix una atenció integrada i centrada en la  
persona. 

169.  8. REFORMES ALS SERVEIS DE SALUT I SERVEIS SOCIALS PER GARANTIR  
L’ATENCIÓ DE QUALITAT A TOTHOM 

170.  L'Estat del Benestar és un dels assoliments de la socialdemocràcia i de la societat europea en el seu  
conjunt: sistemes de responsabilitat pública de protecció social per corregir situacions de vulnerabilitat  
que prenen formes molt diferents, des de la malaltia pròpia o la d'un familiar, a la desocupació, la  
discapacitat, la dependència, la pobresa o l'exclusió laboral i social. 

171.  La crisi ha posat de manifest noves formes de desigualtat i situacions de vulnerabilitat que són injustes i  
evitables. L’abordatge d’aquests nous riscos socials, de les noves cares de la desigualtat i la resposta a  
l’infrafinançament estructural de les polítiques d’atenció a les persones, des del concepte d’inversió i no  
de despesa, és el traç distintiu de la nostra manera d’entendre l’esquerra. Volem recuperar el temps  
perdut en inversions, equitat territorial i accessibilitat per a tothom, i encarrilar el futur d’un sistema  
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sanitari i social que permeti a la ciutadania tenir confiança en el sistema i en els professionals que s’hi  
dediquen. 

172.  Sense renunciar a les polítiques més reconegudes de l'Estat de Benestar, universals i redistributives,  
posarem l'èmfasi en polítiques actives, més preventives, millor gestionades i més participades.  
Respondrem davant una situació que requereix la combinació equilibrada d’elements tradicionals de  
protecció social i redistribució i d'elements moderns d'inversió en capital humà i predistribució. 

173.  Proposem una nova concepció dels serveis sanitaris i socials amb visió comunitària basada en criteris  
d’universalitat, igualtat, redistribució, assistència, promoció, transformació i excel·lència, assegurant el  
seu correcte finançament per part de totes les administracions i passant d’un sistema d’atenció centrat  
en les prestacions socials a un altre centrat en la persona, de garantia pública i base territorial, que  
millori o iguali les oportunitats i capacitats de les persones i respecti l’exercici de responsabilitat i  
llibertat individual. 

174.  Avançarem cap a una xarxa sanitària i social que planifiqui els seus serveis d’atenció a les persones  
(primària, urgències, hospitals, residències, centres de dia i altres) amb diverses intensitats, per donar  
resposta a les necessitats de cada territori de forma eficient i ràpida; promogui les bones pràctiques,  
evitant duplicitats i actuacions que no aportin valor afegit; i respongui als canvis sociodemogràfics i els  
avenços científics i tècnics que s’han produït i es produiran en el futur. 

175.  Per fer-ho, aprovarem la Llei social i sanitària de Catalunya que definirà l’atenció a les necessitats de les  
persones dels sistemes sanitari i social; facilitarà la millora en la gestió dels recursos i el control públic,  
especialment pel que fa a transparència, codis ètics, participació d’empreses privades, governança,  
voluntariat i simplificació administrativa; i establirà estratègies plurianuals en l’assignació de recursos; 

176.  I, en el marc d’aquesta Llei, desplegarem les següents mesures: 

177.    Augmentarem el finançament públic, partint del concepte que dedicar diners als serveis de salut i  
serveis socials és una inversió i no una despesa. 

178.    Crearem serveis d’atenció integral, especialment per a les persones grans, que representaran més del  
25% de la població en uns anys, les persones amb risc o situació d’exclusió social i les persones amb  
dependència, especialment aquelles que pateixen múltiples malalties cròniques. I desenvoluparem  
plans operatius de base territorial que també tindran en compte la creació de llocs de treball, de  
formació, etc. necessaris per al correcte desenvolupament del sistema. 

179.    Elaborarem procediments i protocols per reduir les diferents llistes d’espera i millorar l’equitat, tant  
dels serveis de salut com dels serveis socials, definint clarament els rols dels equips del territori i els  
temps d’espera màxims garantits. 

180.    Destinarem recursos a la prevenció i la salut pública, orientant-los al manteniment de la bona salut per  
reduir les necessitats d’atenció 

181.    Enfortirem l’atenció primària, que ha de convertir-se en l’eix de la prevenció de la malaltia. 

182.    Farem un ús efectiu i eficient de les noves eines i els nous instruments científics i tècnics, especialment  
pel que fa a sistemes d’informació i registre, per facilitar la relació entre els diferents sistemes  
assistencials. 
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183.  9. HABITATGE ASSEQUIBLE EN BARRIS AMB QUALITAT DE VIDA 

184.  L’emergència habitacional al nostre país és una realitat que persisteix ja fa massa anys. L’esclat de la  
bombolla immobiliària va posar en evidència les limitacions d’un sistema basat en la inversió  
especulativa, el crèdit temerari i el consum indiscriminat de sòl; les transformacions del mercat de  
l’habitatge i la manca de racionalitat i control públic ens han conduït a un increment desmesurat de  
preus, la proliferació d’habitatges buits, ocupacions irregulars, pobresa urbana, degradació d’habitatges  
i estigmatització de zones urbanes, frau habitacional, etc.; i els efectes de la crisi econòmica i una mala  
gestió de les administracions competents han incidit directament en la capacitat de les persones i les  
famílies per tirar endavant els seus projectes vitals, posant en risc la garantia del dret d’accés a un  
habitatge digne i adequat i incrementant les situacions d’insolvència i vulnerabilitat (sobreendeutament,  
desnonaments, sensellarisme, pobresa energètica, retards en l’emancipació, infrahabitatge, etc.). 

185.  L’habitatge és una part essencial en la vida i la dignitat de les persones. No es poden desenvolupar ni  
arrelar projectes de vida sense assegurar primer un lloc on viure dignament. Per això, accedir i mantenir  
un habitatge digne, així com els seus subministraments bàsics, és avui una de les principals  
preocupacions de la ciutadania. 

186.  Són els poders públics els responsables de garantir l’exercici efectiu d’aquest dret. I per això, per als  
socialistes, l’habitatge és una política pública prioritària, que exigeix la col·laboració i coordinació entre  
administracions, així com el consens amb els agents socials i econòmics i els moviments ciutadans; i  
l’habitatge social és un servei públic que requereix recursos públics suficients i una estratègia  
urbanística a mitjà i llarg termini. 

187.  Defensem una política racional d’habitatge que en primer terme combati el fort creixement de la  
desigualtat a Catalunya, protegeixi les persones davant situacions d’exclusió residencial i vetlli per una  
planificació racional i coherent de l’habitatge, d’acord amb les necessitats de la ciutadania, garantint els  
principis de justícia social, igualtat d’oportunitats, solidaritat, coordinació interadministrativa,  
coresponsabilitat i segona oportunitat. 

188.  En aquesta planificació que defensem, hem de ser capaços d’anar més enllà de l’emergència. Volem  
abordar amb valentia i liderar les respostes al repte climàtic i a tres reptes demogràfics clau (afavorir  
l’emancipació juvenil, adaptar els habitatges a un envelliment de qualitat i reduir la vulnerabilitat  
residencial dels nouvinguts, especialment lligada a la precarietat laboral i l’economia submergida). 

189.  Considerem també que el dret a l’habitatge no és només un dret individual, sinó que és a més un dret  
social col·lectiu que repercuteix en el benestar públic. Defensem la necessitat de garantir un habitatge  
digne, assequible i sostenible, en un entorn comunitari que atorgui seguretat i confiança, i contribueixi a  
l’arrelament als barris. 

190.  L’ampliació de les polítiques de rehabilitació, l’adequació d’entorns, la lluita contra la segregació urbana  
i la dignificació dels barris són també instruments necessaris per a la cohesió social, la convivència i la  
igualtat d’oportunitats. Volem recuperar l’esperit de les lleis de barris, endegades pels governs  
socialistes a Catalunya, per aconseguir espais públics de qualitat i accessibles, bons equipaments i el  
foment de la rehabilitació. 

191.  I a partir d’aquí, convertir el barri en l’eix vertebrador de les nostres polítiques per garantir la igualtat i la  
cohesió. Des del barri dissenyarem també els programes de salut, educació, seguretat, emprenedoria i  
ocupació. Des dels barris farem la Catalunya que volem. 
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192.  Cal doncs recuperar la iniciativa pública en el camp de l’habitatge i la dignificació dels barris,  
reconstruint la concertació perduda entre administracions i promovent una política pública integral que  
doni resposta a les necessitats de la ciutadania i sigui coherent amb la realitat del nostre parc edificat. 

193.    Tirarem endavant la Llei de barris 2.0 per complementar la primera Llei de Barris, que invertia diners  
públics sobretot en obra pública (espais públics i equipaments). La 2.0 finançarà els ajuntaments amb un  
Fons Reemborsable de 200 milions d’euros anuals, perquè els ens locals rehabilitin 25.000  
habitatges/any mitjançant Àrees de Rehabilitació en barris on faci falta. S’utilitzarà el mecanisme  
urbanístic de les Àrees de Conservació i Rehabilitació, existent a Catalunya des de la Llei pel dret a  
l’habitatge, que permet delimitar àmbits de rehabilitació prioritària i declara la utilitat pública de les  
obres. L’administració dinamitzarà la rehabilitació i els propietaris ho podran pagar mensualment en 5 o  
10 anys. 

194.    Posarem en marxa el Servei Català d’Habitatge (SCH) que es desplegarà amb esperit de concertació  
amb les diputacions, els ajuntaments i el tercer sector, i l’integraran instruments ara dispersos de la  
mateixa Generalitat (Agència Catalana de l’Habitatge, INCASOL) i de les altres administracions. Volem  
defensar el dret a l’habitatge posant en marxa per primera vegada al país una infraestructura pública de  
resposta estable a aquest dret, que vetlli per combatre el frau i els abusos i assumeixi el compromís de  
donar uns serveis públics de qualitat en aquest camp. 

195.    Contra l’ocupació d’habitatges, oferirem alternatives habitacionals a les ocupacions socials i  
combatrem la de perfils delinqüencials que troben en els habitatges buits nous espais on exercir la seva  
activitat delictiva, sovint vinculada al tràfic de drogues o d’objectes robats, o que directament usurpen la  
propietat d’habitatges de particulars, provocant una forta alarma social i greus problemes de  
convivència als barris que volem rehabilitar i dotar de qualitat de vida. 

196.    Per aconseguir una oferta de lloguer assequible a les nostres ciutats promourem una resposta integral,  
sense solucions màgiques. Combinarem mesures fiscals que incentivin la implicació dels petits  
propietaris i del sector privat professional, l’impuls a promocions públiques de lloguer assequible en  
diversos formats i la concertació amb el tercer sector per fomentar la innovació en la producció  
d’habitatge de lloguer assequible. 
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197.  I UNA CATALUNYA I 

I VERDA I 

198.  10. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

199.  La transició ecològica ha d’estar en el cor del nou projecte polític del socialisme català, perquè donar  
resposta a la crisi ecològica és urgent, però també una oportunitat per a Catalunya. Al segle XXI, els i les  
socialistes hem d’abordar els reptes ambientals de forma indissoluble als reptes socials i, per això, el  
socialisme de futur és l’ecologia social. En aquest sentit, compartim els 17 Objectius de  
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i els aplicarem en la definició de les nostres  
polítiques públiques. 

200.  Construir un món més just, més equitatiu i més pròsper és inseparable dels enormes desafiaments  
ambientals. Els socialistes i els progressistes tenim la tasca de tornar a definir el concepte de progrés,  
modernitat i solidaritat, a la llum dels reptes planetaris del segle XXI. Una nova integració de la  
solidaritat, la modernitat i l’ecologia és necessària i imprescindible per renovar el socialisme. 

201.  Estem al davant d'una crisi global. És la conseqüència d’un model de desenvolupament que exigeix que  
la terra resisteixi més enllà dels seus límits. Hem buscat un creixement econòmic sense tenir prou en  
compte les seves externalitats i les seves conseqüències negatives i irreversibles sobre el medi ambient.  
Els efectes del canvi climàtic són cada cop més perceptibles i no en podem ser mers espectadors. 

202.  La crisi, que no és només una crisi cíclica, ens obliga a pensar de manera diferent els valors del  
creixement, incorporant els límits planetaris com a garantia d’un progrés durador i just i definint l’accés  
a l’aigua i a l’energia com a serveis d’interès general. 

203.  La nostra prosperitat ha de fonamentar-se en un model econòmic diferent: més conscient, respectuós i  
eficient en l’ús dels recursos, més prudent en la generació d’externalitats negatives i amb un decidit  
impuls de l’economia circular i d’una transició energètica justa i mediambientalment sostenible. 

204.  És hora de reconèixer l'emergència climàtica. Catalunya no és diferent de la resta del planeta. La lluita  
contra el canvi climàtic i les polítiques d’adaptació han de ser un eix central en les polítiques del PSC,  
tenint en compte també que el canvi climàtic és motor de transformació dels models econòmics i  
productius, capaç de generar nous àmbits d'activitat compatibles amb la sostenibilitat econòmica, social  
i ambiental. 

205.  Ens comprometem a treballar en l'horitzó de la total descarbonització l’any 2050, impulsant un nou  
acord verd (Green New Deal) a Catalunya, d’acord amb Espanya i la Unió Europea, amb finançament  
suficient per garantir la creació d'ocupació i una transició justa en els sectors i territoris més vulnerables  
davant els canvis necessaris en les formes de producció i consum. 

206.  Avançarem, com a part de l'Estratègia Catalana d'Economia Circular, en l'aprovació de la Llei de plàstics  
d'un sol ús, amb l'objectiu més ampli d'augmentar la reutilització i el reciclatge de tota mena de residus,  
per arribar al residu zero en l'horitzó 2050. 

207.  Basarem la transició energètica a Catalunya en la maximització de l'ús de les fonts energètiques  
renovables, en el foment de l'estalvi i en un ús eficient mitjançant l'aplicació de les millors tecnologies  
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energètiques disponibles. En aquesta qüestió, les ciutats tindran un paper de lideratge i la ciutadania, un  
paper protagonista, a partir també de l’impuls de la producció energètica amb suport públic. 

208.  L'energia nuclear no és una alternativa de futur. Ens proposem desenvolupar el màxim potencial de les  
energies renovables. Aquesta és una prioritat de país que, a més de contribuir a la lluita contra el canvi  
climàtic i reduir els riscos associats a la dependència energètica, contribueix a crear un teixit empresarial  
generador de desenvolupament i ocupació. 

209.  L’energia és un recurs de primera necessitat per a la vida de les persones. No pot ser només una  
mercaderia ni una font de desigualtat social. El canvi de model energètic és una qüestió d’ecologia, però  
també de democràcia i benestar. Defensem un model més democràtic i participatiu. 

210.  La reforma de la regulació del sector elèctric també és una prioritat urgent que ha de permetre fer  
transparents els costos del sistema i l’avenç cap a un mix renovable. En el context actual és inevitable un  
nou marc legislatiu i fiscal per afavorir que es traslladi al preu de l'electricitat la reducció progressiva del  
cost de les energies renovables i es garanteixi la rendibilitat adequada i el ple desenvolupament de  
l'expansió d’aquestes. 

211.  Crearem una Agència Catalana de l’Energia, amb l’objectiu d’actualitzar l'estratègia energètica que  
aprofundeix en els programes d'eficiència, la incorporació d'instal·lacions renovables, la millora del  
subministrament energètic, la contribució ambiental de la política energètica catalana i la participació  
en el desenvolupament de nous projectes energètics. I impulsarem l’Estratègia Catalana per a la  
Renovació Energètica dels Edificis, prioritzant l'accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i  
habitatges amb aprofitament d’energia renovable. 

212.  La contaminació de l’aire, derivada de la mobilitat i el transport i amb conseqüències sobre la salut de  
les persones, d’acord amb l’evidència científica, és un repte al qual hem de fer front de manera decidida  
i endreçada des dels poders públics. 

213.  Com a socialistes, ens comprometem amb la Mobilitat Neta i continuem cercant el compromís de totes  
les administracions i els sectors econòmics i socials en aquest sentit. 

214.  Promourem la renovació del parc de vehicles, impulsant la indústria orientada a produir vehicles nets i  
revisant en profunditat el model de mobilitat i transport, avançant cap a una veritable política de  
mobilitat sostenible als nostres pobles i les nostres ciutats (zones de baixes emissions i zones urbanes  
d’atmosfera protegida, peatonalització de les ciutats, promoció del transport públic i disminució del  
trànsit privat, gestió sostenible dels aparcaments). 

215.  Per una política real de modernització de les infraestructures del país. La prosperitat de Catalunya  
també depèn de les seves infraestructures, en la mesura que aquestes tenen una incidència real en la  
productivitat, la qualitat i l’eficiència del nostre sistema econòmic. 

216.  Seguim mantenint necessitats no satisfetes en matèria de ferrocarril, carreteres, ports i aeroports, si ens  
comparem amb altres regions europees similars, i tenint en compte que en les actuals ja s’observa un  
nivell de congestió que pot frenar el potencial de creixement de l’economia catalana, ens comprometem  
a: 

217.    crear un consorci ADIF-Generalitat que permeti fixar objectius concrets en l’àmbit ferroviari i  
l’assignació dels recursos necessaris que seran cogestionats. 
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218.    revisar el Pla d’infraestructures Ferroviàries de Catalunya, per integrar tots els operadors i les  
modalitats ferroviàries (Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya-FGC, Renfe i Tramvia) i  
elaborar un pla d’inversions creïble i necessari per millorar-les. 

219.    vetllar perquè l’execució del Corredor Mediterrani sigui una realitat i no es demorin les inversions  
compromeses. 

220.    treballar perquè, tal com preveu l’Estatut, els aeroports i els ports tinguin plena autonomia de gestió i  
puguin definir, amb la participació de les administracions i institucions més properes, les seves  
estratègies als interessos del territori. 

221.  L’estret lligam entre les persones i els espais naturals. Com a país petit, l’aprofitament del territori i els  
seus recursos naturals ha estat una constant que ha anat modelant el territori. Tanmateix, la ràpida  
transformació dels darrers decennis ha posat en perill l’equilibri territorial i el nostre patrimoni natural.  
La conservació d’aquest patrimoni i la biodiversitat és un benefici per a tothom. 

222.  Impulsarem una Llei de biodiversitat i patrimoni natural a Catalunya, que estableixi una estratègia global  
de conservació i un ús sostenible de la diversitat biològica, similar a les existents en la major part dels  
països europeus. 

223.  Farem una atenció preferent al medi rural i als reptes ambientals que requereixen un suport públic per  
incentivar la producció sostenible en el sector primari, reduint l'ús de substàncies químiques en  
l'agricultura i incrementant el control públic sobre el consum de l'aigua. 

224.  Col·laborarem amb el govern d’Espanya per donar suport a l'enfocament sobre els eco esquemes en la  
futura PAC, fet que permetrà obtenir majors ingressos a la nostra pagesia i ramaderia, alhora que  
ajudarà a preservar de manera més efectiva la nostra biodiversitat. 

225.  Promourem el consum d'aliments produïts amb criteris ecològics i de proximitat. 

226.  11. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, AVENÇ TECNOLÒGIC I  
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

227.  L'actual context econòmic està completament condicionat per la revolució tecnològica i digital que vivim  
al nostre temps. Un avanç disruptiu en l'evolució de la nostra societat, coneguda com la quarta revolució  
industrial, que està determinant ja les noves relacions econòmiques a escala global. La intel·ligència  
artificial, la impressió 3D, l’aparició de nous materials i la producció i ús massiu de dades, entre d’altres,  
ens fan replantejar la manera de viure, consumir i, conseqüentment, produir. 

228.  El desenvolupament, cada vegada més ràpid, de la Xina com a potència econòmica i tecnològica, fa que  
no sigui únicament una "gran fàbrica" mundial, sinó un actor cada vegada més innovador i capaç d'oferir  
qualitat i coneixement. Aquesta circumstància fa que els països occidentals, tradicionalment dominants  
en aquests aspectes crítics, ens haguem de plantejar el nostre nou paper. La guerra comercial amb els  
EUA s'emmarca en aquest context, però també el creixent sentiment de proteccionisme econòmic en  
diversos països d'Occident, que tenen reflex en circumstàncies com el Brexit i encoratgen populismes  
nacionalistes de diverses característiques. 

229.  Finalment, la urgència per frenar el canvi climàtic i transicionar cap a esquemes energètics més  
sostenibles converteixen en verda la nova economia que apareix en aquesta última etapa de la revolució  
tecnològica, que ara estem iniciant. 
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230.  Tots aquests factors se sumen als importants reptes socials que afrontem en el nostre temps com a  
conseqüència de l'evolució de les nostres pròpies societats, com són el de gènere i els canvis  
demogràfics. 

231.  Catalunya no s’escapa d’aquesta època d’incerteses i canvis. És per això que, més que mai, hem de  
liderar aquest camí cap al model productiu més adequat pel nou estil de vida que va apareixent. Un  
model productiu que millori la vida de la majoria i que, a la vegada, doni oportunitats a tots els nostres  
sectors econòmics rellevants. 

232.  La Comissió Europea té una política de desenvolupament regional (RIS3) potent i ben orientada que és  
un bon model a seguir. Tanmateix, la translació a Catalunya d'aquesta política no s'ha fet amb el rigor  
necessari, premiant de vegades projectes que no responen als criteris requerits en detriment d'altres  
projectes més seriosos. El resultat és que els fons europeus assignats a Catalunya no s’han utilitzat de  
manera rellevant avui dia i els que s’han assignat podien haver generat molts millors resultats que els  
que s'han produït a la pràctica. 

233.  El nostre objectiu és revisar la nostra estratègia per endegar una política real i eficaç d’impuls a la  
innovació enfocada a àmbits d’oportunitat. En aquest sentit, els nous paradigmes de disrupció  
tecnològica no només afecten la digitalització, sinó que el ritme de la innovació tecnològica creix en tots  
els camps exponencialment. En el marc d’aquesta estratègia serà clau coordinar, en l’àmbit català, els  
projectes locals d’especialització (PECT) i la formació -tant de polítics i tècnics públics com de les  
empreses de suport a les administracions públiques locals (consultores)-, i connectar els ecosistemes  
locals catalans amb d’altres d’arreu del món amb especialitzacions semblants i complementàries. 

234.  Per fer realitat un canvi de model productiu més just i sostenible, endegarem les següents accions: 

235.    Orientar les polítiques d’innovació d’ACCIÓ (R+D, finançament, infraestructures, compra pública  
innovadora, acompanyament i internacionalització) cap a missions estratègiques transformadores del  
model productiu: habitatge, mobilitat, equilibri territorial, vida saludable i economia de les cures. 

236.   Ordenar, coordinar i connectar els ecosistemes i les especialitzacions intel·ligents (RIS3), tant els  
sectorials com els territorials, entre ells i a escala europea i global. 

237.    Impulsar la inversió d'impacte, apostant pel colideratge publico-privat d’un mercat de capital risc  
orientat a generar beneficis econòmics, socials i ambientals. 

238.    Situar Barcelona com a ciutat referent del nou paradigma d’estil de vida, digital, verd i responsable.  
Enfocarem la construcció de la ciutat als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, empenyent la  
seva influència a la resta de ciutats de Catalunya, Espanya i el món. 

239.   Promoure pactes sectorials per a la transició digital i sostenible, a partir del disseny conjunt amb cada  
sector madur de Catalunya (set especialitzacions de la RIS3CAT) d’un pacte per una transició realista i  
d’oportunitat cap al nou model productiu digital, verd i responsable. Aquest pacte inclourà una revisió  
legislativa i fiscal, inversions en infraestructures i equipament, formació, R+D i l’obertura del procés  
d’innovació. 

240.    Crear programes de suport a l’emprenedoria i la innovació industrials, en el marc de les estructures  
públiques ja existents de suport als emprenedors, que incloguin línies específiques de recursos financers  
d’acord amb les característiques pròpies del sector i afavoreixin també l’atracció d’inversió privada. 

241.    Coinvertir en projectes de suport al creixement industrial de petites empreses en fases inicials tenint  
en compte que, com ja ha passat en el sector de la tecnologia digital (start-ups), l’efecte de la inversió  
pública és multiplicador per la via de facilitar l’atracció de diners privats i ajudar a desenvolupar el  
sector. 
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242.  Per continuar avançant en la consolidació d’aquest model econòmic i productiu, alhora que donem un  
nou impuls a l’Estat del Benestar amb corresponsabilitat entre les competències i el seu finançament, és  
necessari garantir recursos suficients, i fer-ho a partir de l’establiment d’una fiscalitat justa progressiva i  
equitativa i de la reforma del model de finançament al conjunt d’Espanya. 

243.  La nostra proposta de política fiscal es regeix pels principis de redistribució de la riquesa, justícia social i  
reconeixement de l’esforç de la ciutadania i té com a objectius: contribuir a repartir de forma justa les  
càrregues impositives i reduir les desigualtats, reactivar l’economia i la creació d’ocupació i garantir  
l’accessibilitat i la qualitat dels serveis públics. 

244.  Proposem una reforma fiscal equitativa basada en una gestió eficaç i justa de les polítiques d’ingressos  
amb major progressivitat, una reordenació de la despesa pública eficient i la persecució del frau i l’elusió  
fiscal, convertint aquesta darrera en una conducta socialment i culturalment reprovable a més de  
judicialment punible. 

245.  Alhora, la qüestió específica del finançament és també un objectiu polític prioritari en la construcció  
d’un estat federal. Reivindiquem la vigència de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a base per fer  
evolucionar el sistema de finançament autonòmic cap a una veritable hisenda federal, que faci realitat el  
ple reconeixement de les Comunitats Autònomes com a autèntiques entitats de govern, tot superant  
l’enfocament de descentralització de la despesa que ha estat el dominant fins ara. 

246.  Treballarem per un nou model de finançament que comparteixi de forma justa i equitativa els ingressos  
tributaris que es generen en el conjunt d’Espanya, mantenint un nivell elevat d’autonomia i  
responsabilitat dels diferents nivells de govern davant la ciutadania i reforçant el concepte de  
governança federal a partir dels principis de coordinació, lleialtat i corresponsabilitat. 

247.  12. L’EQUILIBRI TERRITORIAL PER UNA CATALUNYA COHESIONADA 

248.  L'equilibri demogràfic i la cohesió territorial han estat sempre una assignatura pendent a Catalunya que  
no ha trobat les mesures adequades per repartir territorialment les oportunitats i la riquesa, atenuant  
les diferències territorials. Podem afirmar que, en aquests anys d’autogovern, aquest ha estat un tema  
recurrent i al qual les forces sobiranistes no hi han dedicat mai gaire esforç, més enllà dels discursos i les  
paraules. Ara, és imperativa la necessitat d’impulsar noves polítiques per combatre la injustícia  
territorial i la manca d’oportunitats que aboquen algunes de les nostres contrades a la despoblació. 

249.  Catalunya acumula el conjunt de la seva població en les àrees costaneres del país i, per tant, també el  
gruix de la seva activitat econòmica. Fonamentalment, ho fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, un fet  
que dibuixa un mapa del territori català on es fa evident el profund desequilibri entre els diferents  
àmbits territorials que l'articulen. Així, mentre les zones costaneres gaudeixen d'un fort dinamisme i  
unes densitats de població que van des dels 711,4 h/Km² als 125,6 h/Km² de Tarragona, les zones  
d'interior i especialment el Pirineu o les Terres de l'Ebre, amb 12,6 h/Km² i 54,7 h/Km² respectivament,  
pateixen els problemes del despoblament i una evident manca d'eines per afrontar un futur incert, en el  
qual, entre altres constatacions, hi ha una pèrdua permanent de població. Per iniciar un punt d’inflexió  
en aquesta situació ens cal un pla capaç d’incidir de forma transversal en diversos àmbits que afecten la  
cohesió i les oportunitats en funció de cada un dels territoris que conformen el territori català. 
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250.  PLA PER A L’IMPULS DE LA COHESIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA 

251.  Aquest Pla implicarà la definició d’una estratègia per al repte demogràfic a Catalunya, afectarà totes les  
comarques del Pirineu, Catalunya interior i l’Ebre i, transversalment, concernirà totes les conselleries en  
funció de les seves competències i programes territorials que, a partir de les instruccions del Pla, hauran  
d’adaptar-s’hi per respondre als objectius definits. El Pla contemplarà les següents mesures en relació a: 

252.  La governança 

253.    Redefinir la gestió dels ajuntaments, la seva autonomia i el seu lideratge territorial, impulsant una  
revisió en favor de la seva capacitat per recuperar marcs competencials adaptats a les necessitats del  
seu territori. 

254.    Definir un marc específic per als ajuntaments d’entre 5000 i 10.000 habitants, especialment en  
contextos rurals, que faciliti la seva gestió administrativa i una millora del seu finançament. 

255.    Adaptar els marcs normatius a les realitats de les zones de muntanya i de les especificitats territorials. 

256.    Catalogar i difondre el patrimoni immaterial. 

257.    Reforçar les identitats territorials mitjançant estratègies de comunicació que incorporin els mitjans  
públics. 

258.  Els drets i les oportunitats 

259.    Revisar i adaptar la prestació dels serveis públics als petits municipis, tot garantint els principis  
d’equitat i d’eficiència. 

260.     Disposar d’una estratègia de mobilitat que garanteixi la comunicació i la connectivitat amb les grans  
infraestructures de comunicació, així com l’accés als serveis públics que es presten a les ciutats. 

261.     Impulsar plans de rehabilitació d’habitatge rural i el seu ús per a nous pobladors, tot iniciant un procés  
de difusió i empatia vers les zones rurals mitjançant accions d’impacte a les grans ciutats. 

262.     Impulsar la vinculació integral de l’escola rural al territori, tot creant itineraris adaptats a cada lloc i  
afavorint el retorn dels joves al territori, així com la retenció de talent. 

263.     Establir una estratègia per generar aliances formatives d’investigació entre universitats i el món rural. 

264.  El treball 

265.     Afavorir l’estabilitat laboral dels professionals públics que treballin en zones rurals i de muntanya. 

266.     Reconèixer i adaptar formativament totes les professions que actualment estan relacionades amb  
activitats específiques de les zones de muntanya o d’altres contrades que puguin tenir activitats  
específiques. 

267.     Flexibilitzar i adaptar la formació professional i els ensenyaments no reglats amb les oportunitats i  
capacitats de cada àmbit territorial. 

268.  El desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental. 

269.     Generar activitat econòmica en nous sectors i nous models de negoci. 

270.     Reforçar el segon pilar de la Política Agrària Comuna (PAC) i la metodologia LEADER per tal d’impulsar  
l’emprenedoria i millorar les condicions del desenvolupament empresarial. 
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271.     Crear grups d’intel·ligència territorial al servei del desenvolupament de les potencialitats dels territoris  
dotats d’un reglament i de recursos per al seu funcionament, utilitzant com a base els Grups d’Acció  
Local. 

272.     Elaborar un pla per a la nostra agricultura i per a la ramaderia extensiva, orientat a donar suport a les  
petites estructures agràries i a la ramaderia de muntanya, com a sectors estratègics vertebradors del  
territori. 

273.     Alliberar recursos de les tuteles que impedeixen l’aprofitament de recursos naturals per fer-ne una  
utilització sostenible. 

274.     Reforçar la vinculació de la població amb els recursos del territori. 

275.     Impulsar els processos de bioeconomia, especialment vinculats a la gestió forestal i a l’aprofitament de  
biomassa i gestió de les forestals. 

276.     Garantir un pla d’infraestructures digitals per a l’accés a les noves tecnologies en tots els pobles del país.  
Així mateix, el Pla ha d’acabar amb totes les zones d’ombra per a la telefonia mòbil. 

277.     Impulsar una política fiscal que afavoreixi el desenvolupament de l’activitat econòmica als petits  
municipis en regressió poblacional. 
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278.  I UNA CATALUNYA I 

I VIOLETA I 

279.  13. ENS VOLEM LLIURES, VIVES I COMBATENTS 

280.  Som socialistes i feministes de manera indestriable perquè socialisme i feminisme són dues cares de la  
mateixa moneda. Avancem en el segle XXI des del convenciment que només ho podem fer des de la  
igualtat efectiva entre homes i dones i amb l’impuls d’un nou pacte social que garanteixi que compartim  
de manera equitativa l’àmbit privat i el públic de la nostra vida. 

281.  Les polítiques públiques han d’impulsar aquest pacte que comporta, inexcusablement, una nova cultura  
organitzativa des del punt de vista social i econòmic i implica desterrar tota mena de discriminació de  
gènere fruit de la societat patriarcal en què s’inspira el nostre món. Una nova mirada que requereix altes  
dosis d’empatia, de compromís per part del conjunt de la societat, de generositat en tant que necessita  
renúncies a privilegis molt assentats i en la que és imprescindible, a més, no posar per davant dels drets  
humans els desitjos individuals, siguin aquests d’homes o de dones. Uns desitjos que sovint estan lligats  
al neoliberalisme i, per tant, molt allunyats de la justícia social que reclamem des del socialisme. 

282.  Tenim al davant reptes que hem d’afrontar amb urgència i amb decisió. Reptes per als quals no valen  
excuses i que necessiten polítiques valentes. El feminisme ha viscut en els darrers anys un nou impuls a  
escala mundial, però molt especialment a casa nostra. Ens en podem ventar, certament, perquè hem  
liderat socialment i políticament un moviment que no té marxa enrere. Però, lluny de conformar-nos,  
aquesta onada violeta ha de provocar l’impuls definitiu cap a la igualtat real. Com a feministes, som  
combatents i exigents davant l’amenaça real que suposa el retorn dels discursos retrògrads i contraris  
als drets de les dones, que s’estan reproduint de la mà de la radicalització dels partits de dretes i de la  
ultradreta i que beuen del postmasclisme. 

283.  Ens comprometem amb la igualtat de gènere de manera transversal, en totes les polítiques públiques  
que impulsem des de les institucions. També en l’àmbit orgànic, on vetllarem per la paritat no només a  
les nostres llistes electorals i als òrgans de decisió, sinó en la vida de partit en un sentit extens. 

284.  En la lluita contra la violència de gènere tenim com a meta la seva erradicació. No hi renunciarem sota  
cap pretext. Ans al contrari, esmerçarem tots els recursos disponibles per aconseguir-ho i cercarem els  
compromisos polítics, institucionals i socials necessaris que ja han donat fruits recentment, com el Pacte  
d’Estat en matèria de violència de gènere que vàrem impulsar. Les violències masclistes en les seves  
diferents formes, també les violències sexuals, proliferen arreu fins al punt de crear alarma, però alhora  
reacció social, de la mà del feminisme. Cal fer-hi front i assenyalar -des de tots els àmbits, inclòs el de la  
judicatura- els agressors, no pas les dones que en són víctimes. “No” sempre és “no” i només el  
consentiment exprés en una relació sexual és un “sí”. 

285.  El cos de les dones no és un bé de consum, no es ven ni es lloga. La feminització de la pobresa és una  
realitat incontestable i són les dones més vulnerables les que sovint serveixen com a excusa per  
impulsar -des del neoliberalisme i en convenient associació amb el patriarcat, emprant el mite de la  
lliure elecció i aprofitant-se de la seva precarietat econòmica i social- la utilització dels seus cossos com a  
mercaderia. Aquest mercadeig té diferents cares i cap d’elles l’acceptem: ni la prostitució,  
majoritàriament lligada a la tràfic amb finalitats d’explotació sexual, ni l’anomenada “gestació  
subrogada”. 
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286.  Les dificultats de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en part per la irracionalitat d’horaris i  
per la manca de corresponsabilitat, així com la bretxa salarial i social, el sostre de vidre i el terra  
enganxifós són evidències de la desigualtat entre homes i dones al mercat laboral. No volem continuar  
perdent talent, el cost d’oportunitat és massa elevat i ni el volem ni ens el podem permetre. 

287.  La maternitat i la paternitat han de ser fruit sempre de decisions lliures i les polítiques públiques han  
d’acompanyar aquestes decisions. El dret de les dones a decidir sobre la seva maternitat, recollit en la  
legislació vigent, no només ha de ser respectat, sinó que les dones han de comptar en tot moment amb  
la màxima i millor informació i cal posar a la seva disposició els recursos necessaris perquè puguin veure  
reconeguts i respectats els seus drets sexuals i reproductius. 

288.  La societat que volem ha de ser i serà una societat més igualitària i la farem possible amb el compromís i  
la decisió del feminisme socialista. 

289.  A la Catalunya del segle XXI no hem de tolerar cap discriminació per raó de gènere, sexe, raça, religió,  
etc. Hem de construir una societat per a tothom on totes les persones tinguin un paper rellevant i on la  
diversitat sigui considerada més un valor que no pas un problema. 

290.  En aquesta línia, és especialment important posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones  
i les nenes i, per tant, caldrà posar especial cura en eliminar totes les formes de violència tant en l'àmbit  
públic com en el privat. 

291.  De forma prioritària, les nostres actuacions s’adreçaran a: 

292.    El reconeixement i la valoració de la cura domèstica i la feina domèstica no remunerada. 

293.    Assegurar la participació plena i eficaç de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els  
àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública. 

294.    Reforçar el marc normatiu i les polítiques per a la promoció de la igualtat de gènere i el reconeixement  
real i efectiu de les aspiracions de desenvolupament, benestar i compliment de drets i llibertats de les  
dones i les nenes. 

295.    Impulsar amb determinació els pactes contra la violència de gènere i dotar adequadament les partides  
destinades a la lluita contra les violències masclistes. 

296.  14. ORGULLOSA DE LA DIVERSITAT I LLIURE D’ODIADORS 

297.  Els socialistes defensem una Catalunya de persones que visquin i convisquin en plena llibertat, amb els  
mateixos drets i els mateixos deures i oportunitats; una Catalunya en la qual tothom pugui desenvolupar  
el seu projecte vital, sigui com sigui i vingui d’on vingui. Perquè només així entenem la nostra societat,  
una societat diversa, inclusiva, justa, lliure, igualitària i fraternal, enriquint-nos com a país. Ens sentim  
orgullosos del que som i de la diversitat d’aquesta societat de la qual formem part i reivindiquem el  
lideratge del PSC en la lluita contra qualsevol expressió d’intolerància, discriminació i/o persecució per  
raó de religió o conviccions, capacitats, edat, origen, sexe o orientació sexual o per altra condició social o  
personal, i en la lluita contra l’odi en totes les seves formes (racisme, homofòbia, xenofòbia, sexisme,  
etc.) i expressions (violència, assetjament, fanatisme, etc.) que cal erradicar. 

298.  Una diversitat de la nostra societat que ha estat sempre complexa i mai conflictiva. Avui ens trobem  
amb un escenari de dificultats que tenen a veure, en últim terme, amb el vincle entre diversitat i igualtat  
i que se situa a escala global. Els darrers anys els temes identitaris han centrat el debat polític i social,  
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fent sorgir populismes nacionalistes que promouen la confrontació de la ciutadania i que, com és el cas  
dels creixents moviments d’extrema dreta, fins i tot qüestionen les llibertats i els drets socials i civils  
conquerits com a societat, trencant així el sentiment de pertinença, dificultant l’arrelament de les  
persones migrades i nouvingudes, fomentant la ideologia de la por i els delictes d’odi i posant en greus  
contrarietats la convivència a diferents municipis de Catalunya. 

299.  I a Europa i el món trobem diversos escenaris de confrontació -guerres i conflictes armats relacionats  
amb la religió o l’ètnia, vulneració de drets humans, desequilibris mundials que aboquen a la pobresa i a  
noves pautes de vulnerabilitat i desigualtat social, l’auge de moviments d’extrema dreta que alimenten  
l’animadversió a les persones o cultures diferents- que han propiciat la generació d’onades de persones  
que busquen una oportunitat per viure dignament. 

300.  Els poders públics han de donar una resposta col·lectiva i corresponsable a aquests escenaris i promoure  
el reconeixement i l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals sense discriminació, garantint la  
convivència i la cohesió social. 

301.  Volem seguir avançant en polítiques que regulin l’exercici del dret de les persones, físiques o jurídiques,  
públiques o privades, a la no-discriminació i a la igualtat de tracte; que estableixin mesures destinades a  
prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en els sectors públic i privat; que facin pedagogia  
en defensa del respecte a la diversitat, la convivència, el civisme i el respecte, com a valors intrínsecs de  
la nostra democràcia, i a la llibertat, la igualtat i la fraternitat, com a valors que ens són propis com a  
socialistes; i que donin resposta a les demandes i necessitats canviants d’aquesta ciutadania diversa. 

302.  Volem continuar exercint un lideratge en el si de la societat i de les institucions per garantir la cohesió  
social, la integració i el progrés social a Catalunya, treballant des de les polítiques de ciutadania i de  
capacitació davant dels canvis socials i promovent la cultura de la pau i els drets humans, la tolerància,  
el respecte i la solidaritat. 

303.  Lluita contra l’odi a la societat 

304.    Complirem amb les lleis vigents i les desplegarem eficaçment: Llei 11/2014 per garantir els drets LGTBI  
i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la  
violència masclista, etc. 

305.    Impulsarem un Pla contra les discriminacions que inclogui programes d’intervenció social per la  
formació, la sensibilització i la difusió dels valors de la interculturalitat i la diversitat sexual i afectiva des  
del coneixement mutu. 

306.    Fomentarem intercanvis que promoguin el reconeixement de la diversitat alhora que es fa des del  
foment de la igualtat de condicions i oportunitats (intergeneracionals, interculturals, intergèneres, etc.). 

307.  Institucions al servei d’una ciutadania diversa 

308.    Formarem els diferents cossos professionals per evitar situacions de discriminació secundària. 

309.    Incorporarem clàusules socials a la contractació pública que promoguin la igualtat d’oportunitats i el  
reconeixement de la diversitat. 

310.    Realitzarem campanyes comunicatives i informatives, basades en el dret a la transparència , que  
serveixin per desmuntar els estereotips generats per la ultradreta. 

311.    Farem un nou sistema de protecció a la infància i adolescents estrangers no acompanyats acordat amb  
el Govern d’Espanya i món local i amb la col·laboració d’organitzacions de contrastada solvència en cada  
un dels eixos d’acollida que harmonitzarà els criteris de resposta i el tractament de situacions. 
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312.  Prevenció integral dels extremismes. En un món cada cop més globalitzat, cal estar atents a les  
incoherències i els advertiments dels radicalismes que, de qualsevol signe, amenacen les societats  
democràtiques. Tot i que el més rellevant és indubtablement l’anomenat gihadista, les societats  
occidentals -i la nostra no n’està al marge- donen símptomes de preocupació altres tipus de radicalisme i  
extremismes. Els atemptats de l’estiu de 2017 ens van posar davant una realitat; cal prendre posició  
davant els extremismes i afrontar el risc creixent des de la intel·ligència i la seguretat, la cohesió social i  
el diàleg interreligiós i intercultural per fer front a aquests moviments que emparen la violència. 

313.  Impulsarem un Pla integral contra els extremismes que, posant l’accent en la ciutadania més jove i més  
vulnerable, establint sistemes d’alertes davant possibles radicalitzacions. Davant la complexitat d’aquest  
fenomen, és imprescindible dur a terme accions en la majoria de sistemes i xarxes de la nostra societat i  
impulsar al seu torn plans de caràcter sectorial, com ara els centres penitenciaris. 

314.  L’exercici de la plena ciutadania: integració i interculturalitat 

315.   Garantir els drets polítics i socials de la població immigrada, en un marc de polítiques que promoguin el  
progrés col·lectiu i la mobilitat social, amb especial atenció als i les joves i les dones, i de polítiques que  
facilitin la permeabilitat de les noves expressions creatives, artístiques, científiques i intel·lectuals i el  
seu encaix a la societat en un marc de pluralitat i interculturalitat. 

316.    Desenvolupar programes que ajudin al fet que no es creïn bombolles culturals, ni realitats aïllades. Cal  
fer un treball intens i extens en la millora dels barris, en la millora de la qualitat de vida de les persones i  
en l’accés a l’educació reglada i no reglada. 

317.    Posar en marxa un Observatori del Racisme i la Xenofòbia a Catalunya, per tal de tenir un monitoratge  
del territori respecte a les situacions que es produeixin en el territori i dificultin la convivència i la  
cohesió social, i els combatrem. 

318.  15. ON NÉIXER, CRÉIXER I MORIR DIGNAMENT 

319.  El centre neuràlgic del nostre corpus ideològic i polític sempre ha estat ocupat per les persones, els seus  
drets i les seves necessitats. Fidels a aquest compromís, i davant societats canviants i plurals com les  
actuals cal, més que mai, situar-nos en una perspectiva àmplia i integral que permeti donar respostes  
adients a la gran diversitat vital present en aquests entorns socials. 

320.  Històricament, les polítiques adreçades a les persones s’han concretat en propostes sectorials i  
uniformes des de mirades sanitàries, educatives, urbanístiques o bé de serveis socials, sense contemplar  
esbiaixes generacionals i d’opció de vida que són determinants en aquests moments. Per això, la  
perspectiva de cicle vital és imprescindible en la definició de les nostres noves propostes. És obvi que les  
persones experimenten i necessiten coses diferents al llarg de la seva vida, i a més són subjectes de dret  
que poden participar en la definició de les polítiques que els hi afecten. 

321.  Per concretar el nostre projecte, aquest és el marc on ens hem de situar amb accions i serveis que  
encaixin amb aquestes experiències i necessitats. Ja comptem amb exemples en aquesta línia, com ara  
la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència de 2010, que esdevenen marcs legals  
centrats en enfocaments generacionals i visions integrals d’actuació, i també models referents en  
moltes administracions locals socialistes, on se superen les visions exclusivament educatives o de  
protecció social i es plantegen plans de treball centrats a incorporar la mirada dels infants al global de  
les polítiques municipals; s’aborden plans locals d’envelliment actiu; i es duu a terme un abordatge  
progressista i d’esquerres de les famílies, amb actuacions que contemplen la seva transcendència com a  
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entorn generador de seguretat vital per a qualsevol persona, així com les seves múltiples i diverses  
expressions. 

322.  El cicle de vida és un eix transversal que ha d’orientar les nostres propostes programàtiques i d’acció  
política i institucional. 

323.  La infància, una prioritat que garantirà el futur 

324.    Recuperarem el Pacte Nacional per a la Infància que havia d’impulsar les taules territorials i locals de la  
infància amb tots els agents socials implicats per garantir plantejaments transversals. 

325.    Prioritzarem l’etapa 0-3 com a un moment socioeducatiu fonamental. Ampliar el nombre de places  
d’escoles bressol públiques i revisar el model educatiu perquè es contempli com una etapa  
socioeducativa clau. 

326.    Incorporarem la participació dels consells d’infància i adolescència en els processos de definició dels  
models de ciutat. 

327.    Consolidarem el model de ciutats educadores. 

328.    Considerarem les zones de joc infantil com a espais prioritaris. 

329.    Crearem les estructures i els recursos necessaris per combatre la pobresa infantil. 

330.  Actuem a l’etapa de 12-16 anys, un moment vital amb característiques pròpies i singulars 

331.    Definirem propostes participatives d’oci alternatiu i saludable que contemplin aquest moment vital. 

332.    Canviarem el model d’horari compacte als instituts públics que impedeix un plantejament horari  
racional i saludable. 

333.    Impulsarem xarxes de casals d’adolescents com a espais relacionals i socioeducatius des de lògiques  
innovadores i preventives. Impulsarem la creació de consells de participació de l’adolescència. 

334.  Recuperem les famílies com a agents socials de primer nivell 

335.   Des de l’anàlisi de la diversitat de tipus de famílies, abordarem les seves necessitats, tant en l’àmbit de  
serveis com de suports, prestacions i avantatges fiscals, per poder desenvolupar el seu paper de garants  
de seguretat vital als seus membres (famílies monoparentals, famílies nombroses, famílies amb parelles  
homosexuals, famílies amb persones dependents, famílies amb persones amb discapacitat, etc.). 

336.    Crearem serveis de suport familiar en cas de cura de persones dependents, així com espais estables  
d’escoles de mares i pares per assessorar i dotar de recursos el seu rol parental. 

337.  Envellir activament una realitat 

338.    Tirarem endavant la Llei dels drets de les persones grans i consolidarem els consells de les persones  
grans. 

339.    Impulsarem projectes intergeneracionals que potenciïn els rols actius de les persones grans, alhora que  
potenciarem la xarxa de casals de la gent gran. 

340.  Néixer i morir dignament 

341.   Reafirmem el nostre compromís en la lluita per una mort digna, en la lluita pel reconeixement d’un  
dret fonamental, el dret a viure amb dignitat el procés de la pròpia mort, amb l’autonomia i llibertat que  
han pogut regir la nostra vida. 
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342.    Reforçarem el programa PADES de cures pal·liatives, a tota hora i a tot el territori, per acompanyar el  
procés de final de la vida, sense dolor. 

343.    Aprovarem una Llei de disposició de la pròpia vida al Parlament de Catalunya, en coherència amb la  
Llei de regulació de l’eutanàsia proposada pel PSOE. 
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