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COM HO FAREM?
Solidaritat Catalana per la Independència es presenta a aquestes eleccions del 25 de
novembre perquè la ciutadania de Catalunya voti la independència. Som garantia
d’independència.
 Quins passos farem per assolir la independència?
I)
II)

III)

Aconseguir una majoria clara al Parlament de Catalunya perquè Catalunya
es proclami sobirana a favor de la constitució del nou Estat català.
Fer visible democràticament aquesta majoria. Les formes poden ser
diverses: si bé a través de la proclamació formal de la independència pels
electes independentistes que s'haguessin presentat a les eleccions amb un
programa electoral que expressament inclogui l'objectiu de la
independència, sent posteriorment ratificat en el Parlament constituït; o bé
a través d'un referèndum expressament convocat com a tal. Tanmateix,
valorem la possibilitat de combinar ambdues vies per donar major
legitimitat democràtica a la decisió.
Obtenir el reconeixement de la comunitat internacional.

 Com durem a terme la secessió de la Nació catalana a dins d'un Estat
constitucional, com Espanya?
I)
II)
III)

Comunicarem a Espanya la decisió de secessió.
Constituirem una comissió bilateral amb Espanya per tractar les qüestions
tècniques de la secessió.
Habilitarem una comissió amb les Nacions Unides i amb la Unió Europea
per tractar les qüestions tècniques de la incorporació a la comunitat
internacional en qualitat de nou Estat.

 Quines institucions cal crear per esdevenir un Estat?
I)
II)
III)

Un poder legislatiu sobirà.
Un poder judicial independent.
Un poder executiu -o govern efectiu- sobre el territori, així com sobre les
persones que habiten en aquest. A més, ha de ser capaç de complir amb
els compromisos internacionals que adopti i capaç de fer-los complir.

 Quines incerteses comportarà el procés d'independència de Catalunya?
I)

II)

III)

L'actitud bel·ligerant i repressiva que pugui adoptar Espanya contra les
persones que habiten en el territori que es desitgi secessionar i
particularment amb els activistes independentistes.
El nivell de cohesió que ha d'aconseguir el projecte independentista ha de
ser elevat, la qual cosa exigeix una tasca política i social de gran abast a
dins de la comunitat perquè el projecte independentista no produeixi
fractura social.
La manca de suport internacional i d'Europa.
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FULL DE RUTA
1. La primera Llei que presentarem serà per a fer el referèndum d’independència
durant el 2013, com a màxim l’11 de setembre de 2014.
2. Si Espanya impedeix el referèndum presentarem una Declaració
d’Independència al Parlament de Catalunya, d’acord amb la comunitat
internacional.
3. Constituirem immediatament un Govern d’unitat nacional per obrir negociacions
amb la comunitat internacional.
4. Prepararem les noves àrees de Seguretat
Exteriors i Seguretat.

Social, Hisenda, Energia, Afers

5. Treballarem per estendre la independència a la resta de la Nació catalana.

GOVERN D'UNITAT
La voluntat de ser Catalunya és la voluntat de construir un Estat independent. Amb
aquest propòsit, Solidaritat Catalana per la Independència considera que en els
moments difícils no val amagar-se i cal estar al peu del canó. En aquest sentit, oferim
a la ciutadania un Govern d'Unitat per declarar la independència. Enrere ha quedat la
feblesa davant d’Espanya, del fracàs i de no saber on es va. El Govern d’Unitat es
comprometrà a celebrar el referèndum d’independència com a màxim l’11 de setembre
de 2014. En cas que Espanya impedeixi el referèndum, declararem la independència
des del Parlament.
El país no es pot permetre que la Generalitat no sàpiga cap on anar. El Govern d'Unitat
és l'únic escenari que la nostra coalició independentista contempla per donar suport i/o
entrar a formar-ne part, per iniciar immediatament les negociacions amb la comunitat
internacional per poder obtenir el reconeixement d'un Estat Català en el si de la Unió
Europea.
Ara és l'hora, catalans i catalanes! Ha arribat el moment d'il·lusionar el país i donar un
futur d'esperança a tota la Nació perquè davant d'una intervenció de Catalunya per
part d'Espanya el poble de Catalunya espera un pas endavant, valent i coratjós del seu
president i una solució definitiva que passa exclusivament per la independència.
I si passat el 25 de novembre no es dibuixa un escenari favorable al Govern d'Unitat,
farem oposició a qualsevol govern autonomista. Perquè s'aniran acumulant i aflorant
totes les contradiccions que van fer néixer Solidaritat Catalana per la Independència:
l’autonomisme. I aquest, col·lapsat de manera flagrant, ha de ser sistemàticament
denunciat per més impostos i retallades que es facin. Caldrà que des del catalanisme
es recordi que Espanya ens roba: que persisteix l’increment del dèficit i del deute. I
atès que en aquest paradigma seguirem vivint en una asfíxia premeditada, Solidaritat
Catalana per la Independència, representant l'independentisme transversal, es
carregarà de raons per combatre l'entramat de la misèria autonomista.
Així mateix, malgrat que l’actual sistema sigui exclusiu perquè representa la llei del qui
impera, serà l'obligació de Solidaritat Catalana per la Independència continuar
defensant que el catalanisme faci una transició nacional cap a la independència. I això
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passa per oferir a la ciutadania de Catalunya que habilitem que la Generalitat pugui
iniciar les negociacions sobre el temps i la forma del com es vehicula la independència
amb la comunitat internacional, crear els ministeris d'Afers Exteriors, Seguretat,
Energia, Hisenda i Seguretat Social, a més d'impulsar una campanya nacional
explicant els beneficis de la independència per guanyar el posterior referèndum de
ratificació, i obrir el procés a la resta dels Països Catalans.
En aquest sentit, Solidaritat Catalana per la Independència renova el seu compromís
de treballar incansablement perquè s’incrementi la consciència independentista a la
resta de la nació catalana i per aconseguir que hi hagi presència de diputats i
diputades independentistes als parlaments del País Valencià i de les Illes.
Som generosos: volem un Govern d'Unitat. Cal que comencem la transició a la
independència. Sabem com fer-ho. I per això fem una crida al catalanisme polític,
especialment als partits polítics que han votat els darrers anys a favor de
l'autodeterminació al Parlament de Catalunya (CiU, ERC i ICV-EUiA), i els que puguin
sorgir d’aquestes eleccions, per elaborar conjuntament una llei de transició nacional a
la independència.
Per tot això fem nostra la següent proposta de l’Assemblea Nacional Catalana:
1. La sobirania de Catalunya resideix en el poble català. El poble català és qui
ha de ser consultat a l’hora de decidir la relació política que vol establir amb la
resta de pobles i Estats del món.
2. Solidaritat Catalana per la Independència es posarà a treballar
immediatament perquè, en la propera legislatura, Catalunya esdevingui un
nou Estat Independent a Europa.
3. Treballarem conjuntament amb la resta de grups polítics perquè el procés de
constitució del nou Estat independent sigui el més consensuat possible i
esdevingui l’Estat de tots els catalans i catalanes
Si volem, podem.

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA
Un dels senyals d'identitat principals de Solidaritat és el nostre compromís per
regenerar la política catalana. La nostra tasca aquests dos anys ha avalat aquesta
aposta, amb mesures de transparència pública (per exemple fent públics els sous del
diputats), la democràcia directa (hem pres les decisions més rellevants a través de
referèndums interns i primàries), l'austeritat amb els recursos públics (renunciant al
cotxe oficial i els Teletacs que pagava el Parlament als diputats) i la lluita contra la
corrupció (denunciant la corrupció a la Diputació de Barcelona, o impulsant comissions
d'investigació sobre la sanitat i la gestió de les entitats financeres).
Per a Solidaritat l'eix de la regeneració democràtica és vital per tres motius: en primer
lloc, perquè cal dignificar la política, apropar-la al ciutadà i aconseguir que s'il·lusioni i
impliqui amb el seu país; i en segon lloc, perquè la corrupció és un dels frens principals
a la independència del nostre país. Dirigents catalanistes corruptes no podran impulsar
mai un procés d'independència, ja que Espanya farà esclatar els casos quan convingui
per tal de debilitar aquests dirigents i el conjunt de l'independentisme. I en tercer lloc,
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perquè el nou estat que volem construir haurà d'estar al servei del poble i s'haurà
d'alliberar dels vicis i dèficits democràtics d'aquests anys d'autonomia de fireta i
capitalisme d'amiguets.
Durant aquesta legislatura hem pogut fer totes aquestes protestes i denúncies perquè
som lliures de dir i fer allò que creiem. I aquesta llibertat s'explica perquè som els únics
que no tenim cap deute amb entitats financeres.
Per tot plegat, de cara a la propera legislatura ens comprometem a:
1

Impulsar una llei de transparència i accés a la informació pública capdavantera.

2

Proposar la reobertura de les comissions d'investigació al Parlament sobre la
corrupció a la sanitat i sobre la gestió de les entitats financeres.

3

Apostar perquè Catalunya es doti d'una llei electoral, proposant per un sistema
de llistes obertes i desbloquejades, i mesures de contenció i transparència de
la despesa en campanya electoral.

4

Continuar fent públiques les remuneracions dels diputats del Parlament, mentre
la cambra no es digni a fer-ho.

5

Renunciar als privilegis innecessaris dels nostres representants públics.

6

Tornar a reclamar una baixada de sous dels diputats al Parlament i dels càrrecs
de lliure designació de la Generalitat.

7

No endeutar-nos amb cap entitat financera i mantenir així la nostra
independència. Proposarem establir un límit d'endeutament financer dels partits
i que hagin de detallar anualment quins són els seus deutes amb les entitats
financeres.

8

Estar amatents als casos de corrupció que puguin sorgir per tal de denunciarlos. En cas que es produís dins la nostra formació adoptarem una política de
tolerància zero.

ACCIÓ SOCIAL I DRETS DE LA CIUTADANIA
A Solidaritat Catalana per la Independència creiem fermament que les polítiques
públiques són un element que estableix la diferència qualitativa entre les democràcies
del món, i és, en tot cas, en les més avançades en les quals l’Estat català li pertocarà
emmirallar-se. Per a aconseguir aquest objectiu, s’ha de situar la persona com a
centre inalienable de les polítiques públiques. Així mateix, cal basar les polítiques
socials en la sostenibilitat de la vida humana i la quotidianitat. En conseqüència, els
principis que han de regir el nou Estat per assolir una efectiva justícia social són: la
igualtat de tracte, la igualtat d’oportunitats i l’equitat.
La igualtat de tracte i la no discriminació entre les persones és imprescindible per a
construir un Estat del benestar sense desigualtats ni privilegis socials, és a dir, el pilar
fonamental que ha de governar el sistema de serveis socials català és el
d’universalitat. La igualtat d’oportunitats o de resultats és necessària per a aconseguir
un sistema socialment just que permeti a les persones de tenir les mateixes
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possibilitats d’accedir a les polítiques socials i, així, garantir el benestar i la qualitat de
vida de tota la ciutadana en totes les esferes i àmbits socials i vitals.
L’equitat, concepte que estableix el principi de diferència i l’acció afirmativa com a
discriminació positiva, és a dir, que té en compte la diversitat i les diferències socials,
econòmiques, culturals i de gènere, entre les persones. Aquesta idea va íntimament
lligada amb la igualtat d’oportunitats, i s’hauria d’establir com a mecanisme de
correcció davant els diferents condicionants que genera la igualtat d’oportunitats.
D’una manera paral·lela, s’han de plasmar tot un seguit de valors per tal d’elaborar un
marc d’acció i competències: transparència en la distribució de recursos, eficàcia i
eficiència en la gestió dels recursos per a garantir la qualitat del servei,
desenvolupament sostenible i participació ciutadana en la presa de decisions.

PILARS DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA CATALUNYA ESTAT
En primer lloc, portar a terme una profunda modernització de l’Administració pública
per tal de convertir-la en una eina amable que organitzi i capitanegi un veritable estat
del benestar, que ha d’establir la persona en el centre de la seva acció i activitat i,
alhora, ser sostenible envers el territori i els recursos. Aquesta modernització també
haurà d’afectar als càrrecs electes, de manera que s’haurà de realitzar una
racionalització del sous i un major control fiscal per a evitar casos de corrupció i de
malversació de cabdal públic.
En relació amb el punt anterior, també s’haurà de realitzar una reorganització territorial,
fet que ha de suposar deixar enrere la distribució actual, basada en províncies per a
reimplantar les vegueries i, d’aquesta manera, erigir els municipis —
pobles i ciutats— com a nucli bàsic de l’estat del benestar. Aquest tipus de sistema
d’organització territorial, reflex de les necessitats del nostre país, permetrà de donar
una major cobertura a la població i, per tant, comportarà que l’Administració esdevingui
un ens de proximitat. Cal dir que Solidaritat Catalana per la Independència, des del seu
naixement, ha defensat el municipalisme com a procediment per a aconseguir la
independència i construir el nou Estat català.
En aquest sentit, la participació ciutadana esdevé garantia de transparència. És per
això, que cal incorporar la ciutadania en els processos legislatius, perquè puguin
ratificar les decisions del Parlament.
Pel que fa a la gestió i finançament dels serveis públics, s’haurà de realitzar un canvi
de paradigma del model de subvenció a l’acció concertada. La responsabilitat en el
seguiment, el control de la gestió i la inspecció serà exclusivament pública. Per tant,
s’haurà de portar a terme una col·laboració asimètrica entre els serveis socials públics
i els privats. De tal manera, serà interessant explorar i establir millores fiscals en el
tractament del mecenatge i, al mateix temps, fomentar la responsabilitat social
corporativa. Així, doncs, s’hauran d’explorar noves fonts de finançament.
Cal fer una especial referència als paràmetres en què s’elaboraran els pressupostos
de l’Estat propi. Convé incidir en què s’hauran de realitzar sota diferents perspectives
específiques, on la perspectiva social haurà d’ocupar un espai molt destacat. Per això,
serà imprescindible normar per llei un llindar mínim d’inversió en matèria social en els
pressupostos anuals de la Catalunya independent i, per tant, deslligar aquestes
partides de les disponibilitats econòmiques i pressupostàries.
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En darrer terme, és necessari fer patent que moltes de les lleis vigents que regulen els
drets, els serveis i les prestacions a les persones no s’han desenvolupat plenament o
han quedat obsoletes. Amb la constitució del nou Estat es recuperarà una part molt
important dels diners que Espanya ens roba i, aleshores, podrem dotar de pressupost
aquestes normes per tal que puguin esdevenir una eina que doni resposta a les
necessitats dels ciutadans i, a més, possibilitarà realitzar un cos legislatiu, adaptat al
dret de internacional. En aquest sentit, Catalunya, com Estat lliure, podrà ratificar tant
la normativa elaborada per la Unió Europea com els tractats i les convencions
internacionals.
Des de Solidaritat Catalana per la Independència treballem perquè la independència
del nostre país arribi al més aviat possible, però mentre aquesta no arriba, considerem
indispensable treballar pel benestar social i la cohesió dels catalans. Per això,
proposem les següents polítiques per a millorar l’actual estat del benestar:
POLÍTIQUES SOCIALS
9

Garantir la prestació d’uns serveis socials bàsics, especialitzats i de qualitat i
els serveis de prestació garantida que es considerin prioritaris per evitar
situacions de risc o d’exclusió social.

10

Garantir l’accés en condicions d’igualtat al sistema de serveis socials i
sociosanitaris de responsabilitat pública.

11

Fomentar l’assessorament tècnic d’atenció social mitjançant equips
interdisciplinaris formats per treballadors socials, psicòlegs, pedagogs,
terapeutes ocupacionals, educadors socials, advocats i mediadors culturals,
que puguin realitzar la seva tasca sobre un ràtio de professionals adequada per
donar un servei personalitzat.

12

Fomentar la integració social, econòmica i laboral de les persones i dels
col·lectius més necessitats de protecció amb mesures concretes per a la
promoció de l’autonomia personal.

13

Potenciar un sistema d’intervenció socioeducativa per a infants, adolescents i
joves.

14

Garantir la prestació d’uns serveis socials que responguin a accions
preventives i de garantia dels drets dels infants.

15

Garantir l’accés al mercat de treball i a la formació per a una inserció laboral
plena i, molt especialment, per a les persones amb dificultats personals i
discapacitats.

16

Promoure l’accés a un habitatge digne amb preus de lloguer i compra d’acord
amb el poder adquisitiu de cada persona.

17

Promoure ajudes al transport públic per a les persones aturades, estudiants i
pensionistes.

18

Incorporar clàusules socials als processos de contractació pública i reservar
determinats contractes administratius de serveis a empreses d’inserció laboral i
centres especials de treball.
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19

Fomentar la cohesió social entre els grups i cultures diferents amb projectes de
desenvolupament comunitari, de participació ciutadana i de mediació cultural i
comunitària.

20

Garantir l’aprovació i el compliment del Pacte Nacional per la Pobresa i el Pacte
Nacional per a la Infància.

21

Impulsar el Pla de Qualitat dels Serveis Socials, per a una millora contínua de
serveis.

22

Impulsar una nova llei de renda bàsica garantida que cobreixi les necessitats
bàsiques personals, socials i familiars que faciliti els processos d’inserció social
i laboral.

PRESTACIONS I SERVEIS
23

Garantir l’atenció domiciliària adequada i especialitzada segons les necessitats
individuals i col·lectives.

24

Garantir que els menjadors socials, les prestacions econòmiques i els ajuts
d’aliments, puguin cobrir la demanda, a dia d’avui creixent, a causa de la
situació econòmica.

25

Crear una xarxa de centres oberts a Catalunya per a donar suport a les famílies
en les funcions parentals i les accions sòcioeducatives per a infants en risc
d’exclusió social.

26

Crear un fons d’innovació social en relació amb la innovació tecnològica.

27

Garantir que les persones amb discapacitats sensorials puguin accedir de
manera autònoma a les prestacions i serveis de l'Administració pública. Per
això, cal capacitar els treballadors dels serveis d'atenció ciutadana en llengua
de signes catalana i editar els documents d'informació en Braille.

28

Fomentar l’establiment de convenis entre l’Administració Pública i les
associacions cíviques no professionals que es dediquen a l’atenció de
persones en risc d’exclusió social i sense sostre, amb l’objectiu de garantir-ne
la qualitat, l’eficàcia, l’eficiència i el treball conjunt interinstitucional per tal
d’avançar en l’eradicació de la pobresa.

BENESTAR, QUALITAT DE VIDA I COHESIÓ SOCIAL
29

Garantir que el desplegament de la xarxa de serveis bàsics i especialitzats no
estigui subjecte a disponibilitat pressupostària.

30

Treballar per assolir un repartiment equilibrat dels usos del temps en relació
amb la vida familiar i laboral, i desplegar mesures de conscienciació social per
a millorar la coresponsabilitat d’homes i dones.

31

Promoure i incentivar l’emprenedoria d’iniciatives d’economia social i solidària,
no sols mitjançant ajuts econòmics sinó també amb l’oferiment de suport tècnic.

32

Defensar els serveis públics per a garantir la no discriminació, fomentant la
transparència en la gestió, l’eficiència i l’eficàcia i la qualitat dels serveis.
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33

Garantir la protecció social de la família, incloent-hi les noves formes de família
i els nous models de convivència, el suport en les funcions parentals i
especialment la conciliació de la vida laboral i familiar.

POLÍTIQUES SOCIALS I LABORALS
34

La Generalitat actual no té competències en matèria de pensions, ni tan sols
pot complementar-les, és per això que només amb la independència podrem
garantir la recuperació del poder adquisitiu perdut en l'últim lustre i augmentar
posteriorment totes les pensions contributives i no contributives fins arribar com
a mínim al nou Salari Mínim Interprofessional que serà el que el nou Estat
Independent Català aplicarà ja que ens comprometem a signar els acords amb
la UE on s'especifica que el SMI mai serà inferior al 60% del salari mitjà de
l'Estat propi de referència (actualment aplicant això , el SMI seria de 1.260 €
mensuals).

35

La Generalitat actual tampoc té competències en legislació laboral i
evidentment només amb la independència podrem canviar l'actual legislació
que no serveix per a crear ocupació ans al contrari, facilita la destrucció de llocs
de treball. Un cop siguem independents, caldrà la creació del nou marc de
relacions laborals i acordar amb els agents socials implicats les bases per a
tenir una economia basada en els valors de l'economia productiva per sobre de
la financera i tenir els drets en salaris dignes, salut laboral, formació, promoció i
conciliació amb la vida familiar com els pilars bàsics en les relacions laborals
per sobre d'altres interessos de la mateixa manera com actualment s'aplica en
els països nòrdics, mirall de model laboral en molts sentits.

36

Les persones amb alguna modalitat de discapacitació, física, psíquica o
sensorial que tinguin reconeguda aquesta discapacitació en un grau mínim del
33% tindran l'especial atenció de la nova Administració de la Catalunya
Independent. Se'ls garantirà almenys les mateixes condicions beneficioses que
fins al moment tenien però el compromís és millorar-les considerablement en
qüestions que afecten al món laboral i familiar.

37

La Generalitat actual no té competència en matèria d'atur. L'OTG és un
organisme sense cap sentit si l'actual INEM és l'única que té competència en
polítiques actives d'ocupació. dit d'altra manera, qui gestiona i concedeix les
prestacions d'atur són les INEM i per tant sense aquestes competències no
podrem fer gaire en aquest sentit. Un cop més es demostra que només amb la
independència podrem garantir les polítiques que creiem necessàries en
matèria d'atur forçós. Només amb la recaptació de tots els impostos i totes les
cotitzacions socials tant de la part de les persones assalariades com de la part
empresarial podrem garantir la millora de les prestacions d'atur, augmentant la
quantitat i la durada mentre alhora es podrà destinar una dotació
pressupostària suficient per fer la tasca d'un servei públic, modern i eficaç de
cerca de feina. En aquest sentit es deixarà de finançar amb pressupost públic
cap modalitat d'empresa privada per gestionar la recol·locació de les persones
aturades.

Per tot això, defensarem:
POLÍTIQUES SOCIALS amb garantia de dret i responsabilitat pública, accés
universal i justícia social.
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PRESTACIONS I RECURSOS dins una xarxa de serveis socials que
garanteixin l’atenció integral a tots els ciutadans i ciutadanes amb una millora
continua de la qualitat.
AMB ESPECIAL ATENCIÓ als infants, gent gran, persones amb discapacitats,
víctimes de la violència masclista, joves i persones a l’atur.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Tot Estat modern que pretén donar serveis als seus ciutadans necessita d’una
Administració Pública potent, ben implantada territorialment i eficaç.
Hi ha altres opcions d'Administració, però des de Solidaritat Catalana per la
Independència creiem que els models a seguir com a exemple són els dels estats més
avançats socialment, que ja han demostrat complir sobradament les tres premisses
anteriors.
38

Simplificarem l'Administració i dels processos administratius.

39

Reduirem els terminis d'autorització i llicència en les activitats econòmiques.

40

Reduirem el conjunt de normes, racionalitzant-les per afavorir l'activitat
econòmica.

41

Avançarem en l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació per
ser més eficients en la gestió i atenció de la ciutadania.

42

Promourem l’ús intensiu de les TIC en processos de participació ciutadana.

43

Crearem l'Observatori Públic per analitzar i millorar els serveis.

44

Farem una nova llei de procediment administratiu per racionalitzar, agilitzar i fer
més eficaç el funcionament de l'Administració.

45

Detallarem i limitarem els serveis bàsics de l'Estat del Benestar que no poden
ser externalitzats.

46

Farem una nova ordenació comuna i única d'escales i grups professionals per a
totes les Administracions.

47

Aplicarem únicament els mèrits professionals en les consolidacions de les
places del personal laboral en totes les Administracions, exceptuant les
Empreses Públiques i, en tot cas, s'hauran de garantir els principis de publicitat,
transparència i igualtat d'oportunitats

48

La Generalitat potenciarà i dotarà amb suficient pressupost als Consells
Comarcals de manera que substitueixin les actuals Diputacions i prestin els
serveis mancomunats dels municipis, per tal d’augmentar-ne l’eficiència i
disminuir-ne els costos.
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49

Proposem un Pacte Nacional per establir els criteris de finançament municipal.

50

Proposem que els Consellers Comarcals siguin escollits per sufragi universal.

51

El català, com a única llengua oficial de l'Estat català, serà la llengua de
comunicació entre l'Administració i el ciutadà. A la Vall d’Aran també ho serà
l’occità. Per facilitar l'accés de tota la ciutadania i evitar possibles casos de
discriminació per raó de llengua, tot complint amb la Carta Europea de les
Llengües i la Carta Europea dels Drets Humans, s’habilitarà un règim normatiu
que reguli i permeti la possibilitat de relació entre ciutadà i Administració amb
altres llengües diferents a l’oficial.

52

Exigirem l’entrega i transferència immediata de tot el patrimoni mobiliari i
immobiliari que està vinculat o ho ha estat a les administracions públiques
corresponents a les competències cedides a la Generalitat.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Plantegem com a eixos de treball de cara a la propera legislatura:
53

Foment de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia. Incorporar el
català com a requisit per a poder exercir la carrera judicial a Catalunya, i com la
llengua vehicular dels procediments judicials.

54

Pla de xoc per a incrementar l’agilitat dels procediments judicials i posar fi
al col·lapse imperant. Una justícia fora de temps, no és justícia:
a. Pressupost per a la ràpida incorporació de les tecnologies de
coneixement, informació i comunicació a l’àmbit de la justícia.
Incorporació dels expedients electrònics, intranets corporatives i
accés dels ciutadans a la situació dels tràmits judicials.
b. Correcta dotació de plantilles per a la resolució dels procediments
judicials. Cobertura de baixes i suport als Jutjats i Tribunals amb un
major endarreriment en la resolució de causes pendents.
c. Dignificació de les tasques realitzades pels professionals de la
justícia: jutges i magistrats, secretaris judicials i fiscals, advocats i
procuradors, jutges de pau i personal funcionarial i laboral.
Adequació de la remuneració a les tasques desenvolupades, amb
especial atenció a la justícia gratuïta. Correcte pagament del torn
d’ofici.
d. Responsabilitat de l’administració de justícia en la dilació dels
procediments. Afectació dels terminis processals a l’administració de
justícia en els mateixos termes que a les parts processals.
Simplificació, racionalització i homogeneïtzació de procediments.
e. Donarem suport a la implantació de la Nova Oficina Judicial, amb
l’objectiu de millorar l’eficàcia dels jutjats.
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55

Obertura de l’accés a la carrera judicial. Canvi en el sistema intern
d’oposicions, amb una major rellevància de la formació pràctica. Potenciar el
tercer i quart torn en l’accés a la carrera judicial, així com la promoció personal
per mèrits propis reconeguts dins de la judicatura i/o l’abogacia.

56

Eliminació de les taxes judicials implantades els darrers dos anys.

57

Normalització en l’aplicació del Dret propi de Catalunya. Programa de
formació a professionals per a un correcte coneixement de l’ordenament jurídic
català. Programa periòdic d’actualització i reciclatge de professionals.

58

Promourem el traspàs de l’Escola Judicial, ara depenent del Consejo General
del Poder Judicial, al Departament de Justícia per crear una veritable Escola
Judicial de Catalunya. Creació del cos català de jutges i magistrats,
secretaris judicials i fiscals.

59

Creació del Consell General del Poder Judicial de Catalunya.

60

Transformació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un
autèntic Tribunal Suprem de Catalunya, i conseqüentment la màxima
instància de resolució judicial de conflictes.

61

Transformació del Consell de Garanties Estatutàries en el Tribunal
Constitucional de Catalunya. Elaboració de la normativa i doctrina
constitucional catalana, especialment en matèria de drets humans.

62

La creació d’un òrgan executiu d’administradors Judicials, sotmès a la
judicatura per l’execució, l’administració judicial i el compliment estricte i ràpid
de les sentencies fermes o decisions cautelars dels jutges, que conformés el
braç executiu dels Jutges i vetllés per el compliment de les seves decisions.

63

Impulsar l’augment de judicis amb Jurat popular.

CULTURA
L’expressió cultural d’una nació és el reflex de la seva personalitat; qualsevol
menyspreu al fet cultural nacional no és sinó un menysteniment de la seva identitat. La
Nació catalana té una pulsió cultural pròpia i diferent de la de les nacions que
l’envolten, és fruit de la seva història, del seu imaginari particular i del seu extens teixit
creatiu que, des de temps immemorials, ha donat exemples sobrers de qualitat,
individual i col·lectiva. La Nació catalana sobrepassa els límits geogràfics del Principat
i s’estén per un ample territori de la riba mediterrània; aquest territori conforma un
espai natural de creació i consum cultural. Tanmateix, l’expressió textual de la nostra
cultura té un domini lingüístic propi en l’àmbit d’una llengua mil·lenària, comuna en tots
aquests territoris: el català. Tot i que coneguda per més de 10 milions de persones i
habitualment usada per més de 7 milions, encara cal una acció decidida en la defensa
de la llengua catalana que li permeti, sense embuts, d’evidenciar la seva unitat
territorial i d’avançar en el seu ús social i de prestigi.
Les propostes de Solidaritat Catalana per la Independència en aquest apartat són les
següents:
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POSICIONAMENT GENERAL
64

Entenent el valor cabdal de les polítiques culturals per afavorir una societat
moderna, cohesionada, lliure, culta i democràtica proposem d’incrementar
progressivament el percentatge dedicat a aquest apartat, actualment de l’1%,
fins a arribar (a l’any 2016) a un 3% dels pressupostos del Govern.

65

Procurarem el retorn de l’IVA cultural a la base del 4% i l’aplicació del 4% d’IVA
en els productes culturals digitals.

66

Impulsarem el reconeixement nacional i internacional de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) com a màxima autoritat científica en l’àmbit de
la llengua catalana. Dotarem de més recursos a l’Institut Ramon Llull (IRL) per
a convertir-lo en el potent motor de la difusió internacional de la llengua i la
cultura catalana que hauria de ser, i revisarem les línies d’actuació de l’Institut
Català de les Empreses Culturals (ICIC) a fi que la concessió d’ajuts i
subvencions siguin preferentment adreçats a projectes de creació o consum
culturals de clara expressió catalana.

67

Defensarem el buidatge de competències i recursos en polítiques culturals de
les diferents Diputacions i el seu traspàs al Govern, als Consells Comarcals i
als Ajuntaments.

LLENGUA
El català és la llengua pròpia del país. I, com a tal, serà l’única llengua oficial de la
nació. L’occità serà també oficial a la Vall d’Aran. El procés de creació de l’Estat català
tindrà en compte la realitat sociolingüística del país i vetllarà perquè no sigui utilitzada
com un factor de conflicte social, ni de discriminació personal, per a dificultar la
viabilitat del procés d’independència. Mentrestant, el nostre Govern no pot inhibir-se de
la responsabilitat de defensar la llengua davant les constants agressions que rep per
part de l’Estat espanyol, abandonant el treball per la defensa i reivindicació de la nostra
llengua a mans d’entitats privades, moltes de les quals han de fer mans i mànigues per
a cobrir les seves despeses i mantenir la seva vital activitat.
68

Crearem una oficina encarregada de recollir les agressions al patrimoni
lingüístic català i amb capacitat per a vehicular les denúncies en els àmbits
pertinents, nacionals i internacionals.

69

Vetllarem per l’aplicació real de tota la legislació existent que protegeix l’ús de
la llengua. Cal aplegar aquesta funció en un únic organisme que depengui de

70

Política Lingüística, evitant la dispersió fragmentada de normes legals entre els
diferents departaments de la Generalitat.

71

Reprendrem una veritable llei d’etiquetatge en català que garanteixi la defensa
dels consumidors i insistirem en la millora de la llei del cinema, per afavorir més
presència del català a les pantalles.
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72

Promourem iniciatives públiques orientades a la difusió i legitimació de
conductes i hàbits lingüístics positius per al català, tendents a restablir el
caràcter normal de l’ús del català en tots els àmbits de la vida social.

73

Garantirem que els Premis Nacionals de Cultura, en l’àmbit de les expressions
culturals textuals, siguin lliurats a creadors i col·lectius que utilitzin la llengua
catalana en la seva manifestació artística.

74

En el mateix sentit que el punt anterior, vetllarem perquè les subvencions
atorgades a produccions culturals siguin per a projectes que tinguin la llengua
catalana en la seva base, tot i que podran complementar-lo amb l’adaptació a
altres llengües.

75

Treballarem per un desplegament immediat i eficaç de la Llei 17/2010 de la
Llengua de Signes Catalana acompanyat d’un procés de normalització
d’aquesta llengua a tot Catalunya.

CULTURA POPULAR
Cultura i llengua nacional són, a més, els principals eixos vertebradors de la cohesió
social de la nació. Aquest fet és especialment evident en el treball desenvolupat per les
nombroses associacions de cultura popular. Les associacions, teixit viu i compromès
amb la nació, sovint són el primer contacte amb les arrels tradicionals del nostre país
que reben aquells conciutadans provinents de les moltes immigracions acollides.
Aquesta feina s’ha desenvolupat sempre des del voluntariat local, amb l’empara
municipal, però massa vegades sense el suport necessari del Govern de la
Generalitat.
76

Crearem una política comuna per al manteniment del teixit d’associacions
culturals, en coordinació entre el Departament de Cultura i els municipis.
Garantirem un sistema just de subvencions dels diferents organismes públics
que equilibri el destinat a les empreses i a les associacions culturals, per evitar
l’ofegament pressupostari al qual es veuen abocades aquestes últimes.

77

Procurarem l’entrada dels instruments tradicionals catalans als conservatoris de
música i treballarem d’acord amb el Departament d’Ensenyament per incloure
la música tradicional, així com el coneixement de les tradicions i l’imaginari de
la nostra nació, als plans educatius de l’escola catalana.

78

Potenciarem els treballs de recerca i de recuperació del patrimoni tradicional
català –balls, cançons, festes, etc.– i crearem un arxiu digital de tradició i
folclor.

79

Promourem la creació d’un Museu Nacional d’Etnografia i Folclor, que es
coordini amb l’extensa xarxa de museus d’etnografia local presents al territori.

MEMÒRIA HISTÒRICA I PATRIMONI
El coneixement de la història de la nació catalana ha estat gasivament manipulada en
els darrers segles, fins al punt que un gran nombre dels conciutadans la desconeix.
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Recentment, la mateixa existència de la nació catalana, com una entitat lliure i
sobirana, ha estat posada en dubte per aquells que voldrien fer-la desaparèixer,
assimilant-la a una realitat històrica i cultural que no és a la qual pertany. Aquest
desconeixement, a part dels més coneguts episodis de la Guerra Civil espanyola de
1936 o dels fets de 1714, es palès en totes les èpoques i àmbits històrics; per a això
cal una ferma política de recuperació institucional i de comunicació pública.
80

El Museu d’Història de Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, els
Museus d’Arqueologia i el Museu Marítim han de ser els motors de la
recuperació d’aquesta memòria. Farem que s’estableixin campanyes temporals
i itinerants de divulgació entre la societat, a les escoles i universitats i que els
mitjans de comunicació en facin ressò.

81

S’incentivarà la recerca en totes les etapes històriques, que afavoreixi la revisió
del discurs històric establert, amb una política de beques coordinada des del
Departament de Cultura i el d’Universitats. S’afavorirà que els receptors
d’aquestes beques siguin equips de treball formats per joves investigadors
adequadament coordinats per investigadors més experts. Els treballs
d’investigació es publicaran digitalment en un fons d’accés públic. A més de la
versió íntegre del treball també oferiran una versió de divulgació.

82

Es farà una interlocució amb les diferents empreses culturals perquè generin
productes que afavoreixin aquesta divulgació i ajudarem en la seva
comunicació pública i en la distribució.

83

Facilitarem la digitalització dels arxius privats per incloure’ls en el corpus
digitalitzat general. Treballarem en la creació d’un corpus digitalitzat de
documents que facilitin la consulta integrada dels diferents arxius públics i
privats existents en el Sistema d’Arxius de Catalunya, mantenint la identitat i
singularitat de cada arxiu.

84

Crearem un catàleg del patrimoni arquitectònic, paisatgístic i toponímic de la
Guerra de Successió.

85

Afavorirem la creació d’una xarxa nacional que permeti de fer visible el ric
patrimoni arqueològic i monumental, procurant la creació d’empreses culturals
que l’explotin coordinadament amb la indústria del turisme.

86

Promourem la restauració i conservació del patrimoni arquitectònic i
arqueològic catalogat, alhora que proposarem una legislació que reguli el seu
ús públic.

CREACIÓ I EMPRESA CULTURAL
A més d’un vigorós teixit creatiu, cal destacar una notable xarxa d’empreses culturals,
amb més de 20.000 empreses que ocupen prop del 4% de la població activa. Ambdós
factors generen una aportació de quasi el 4% del PIB al Principat. En aquest sentit, cal
dotar de més rellevància nacional i internacional les produccions culturals i ajudar en la
seva difusió, interna i externa, cercant l’ampliació d’aquest mercat de consum cultural.
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87

Els mitjans de comunicació han de convertir-se en autèntics transmissors del
nostre patrimoni cultural. Des del Govern es procuraran accions coordinades
entre els mitjans i les empreses productores a fi i efecte d’aconseguir aquesta
fita.

88

Promourem la presència dels creadors culturals en els mitjans de comunicació,
en la xarxa de biblioteques i en els circuits escolars. Aquesta visibilitat ha de
dignificar i prestigiar els creadors, permetent-los de gaudir d’un ressò nacional i
internacional gràcies a la qualitat de la seva obra.

89

Especialment en l’àmbit de Literatura Infantil i Juvenil, on la nostra nació ha
demostrat una producció d’altíssim nivell, procurarem un acord entre els
escriptors i les editorials que publiquen les seves obres per fer que s’incrementi
la presència dels autors en els centres escolars i la xarxa de biblioteques;
aquesta acció serà coordinada des de la Institució de les Lletres Catalanes.

90

Promourem la digitalització d’obres amb textualitat catalana i facilitarem la
creació de plataformes de distribució de continguts digitals, de manera que les
empreses culturals catalanes puguin gaudir de facilitats per accedir als mercats
digitals.

91

Donarem suport a les polítiques que afavoreixin la traducció de les creacions
culturals catalanes a d’altres idiomes per a facilitar el seu accés als mercats
internacionals.

92

Facilitarem l’ús de les infraestructures culturals públiques per part de les
empreses culturals en accions no comercials, per tal d’ajudar en el
desenvolupament i visibilitat dels seus projectes.

93

Revisarem el projecte del Teatre Nacional de Catalunya perquè esdevingui un
motor de la recuperació dels clàssics catalans, i perquè no entri en
competència amb la resta del sector teatral, estudiant un programa de
coproduccions; procurarem que afavoreixi la presència de nous actors i
directors i faci una aposta clara per les companyies de teatre familiar. Tot plegat
per a fomentar la creació d’una xarxa d’empreses independents de qualsevol
signe polític i basades únicament en criteris artístics i professionals.

94

Treballarem per incorporar la nostra nació a la xarxa internacional de
residències d’escriptors i afavorirem la creació d’una xarxa nacional que
permeti de fer visible el ric patrimoni literari, procurant la creació d’empreses
culturals que l’explotin coordinadament amb la indústria del turisme.

95

Una peça clau de la visibilitat dels creadors serà la seva presència
normalitzada en els mitjans públics. En aquest sentit, la primera acció serà la
de recuperar el senyal de satèl·lit de TV3, de manera que es pugui garantir als
creadors una projecció internacional.

96

Procurarem que la producció de cinema fet al nostre país tingui millors
condicions d’exhibició i distribució que cap altre cinema, ja que es tracta de
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97

potenciar la nostra identitat. A aquests efectes, crearem incentius que facin que
l’exhibició de cinema català siguin profitosos per les cadenes de distribució i
que els exhibidors apostin per la nostra indústria.

98

Incentivarem la creació i distribució del còmic en català i ajudarem en la seva
internacionalització. Farem que el Museu del Còmic i la Il·lustració de
Catalunya esdevingui una realitat en aquesta legislatura.

99 Promourem el canvi de nom de TV3 al de Televisió de Catalunya (TC), atenent que el

nom actual és clarament subsidiari de la televisió espanyola de TV1 i TV2.

BIBLIOTEQUES
100 Demanarem

la transferència de la gestió i dels recursos adscrits de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació al Departament de Cultura del Govern de la
Generalitat.

101 Donarem

suport a polítiques horàries d’obertura més flexibles, que s’adeqüin,
encara més, a l’ús que necessiten els ciutadans (obertura nocturna en èpoques
d’exàmens, no tancar durant l’estiu, etc.)

102 Facilitarem

que les novetats editorials dels editors catalans, especialment els
que publiquen en llengua catalana, siguin conegudes pels responsables de les
compres a biblioteques. A tal efecte, promourem trobades periòdiques entre els
professionals bibliotecaris i els editors.

103 Promourem

la compra dels títols en llengua catalana per damunt dels d’altres
llengües; especialment en l’àmbit de la literatura infantil i juvenil, dels còmics i
dels llibres de gran impacte de comunicació.

DONES
Les dones són més de la meitat de la població catalana, i enguany encara vivim en
una societat on els tics patriarcals no s’esvaeixen de cap de les maneres. Les
feministes insisteixen a treballar per reduir aquestes desigualtats, però encara hi ha
qui, sota la desconeixença, titlla el moviment feminista (en tenir un semblant etimològic
al masclisme) de ser el mateix que el masclisme a la inversa.
Cal, doncs, encara fer molta feina, molta pedagogia per tal que la perspectiva de
gènere que els moviments socials feministes defensen sigui un moviment transversal.
La independència ha d’anar acompanyada de la majoria de la societat catalana, i la
majoria són dones. L’alliberament nacional arribarà abans si va acompanyat de la
igualtat entre els seus ciutadans.
Des de SI creiem que la regeneració democràtica és indestriable de la participació i
visibilització de les dones i el reconeixement envers les seves aportacions. Per això
proposem:
104 Solidaritat

es compromet a presentar un model educatiu basat en la igualtat de
gèneres, on els nostres infants i joves rebran un ensenyament basat en el
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conviure, en la igualtat de condicions i oportunitats, i on s'ensenyarà el valor de
la diferència.

TRANSVERSALITZACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
105 Proposem

la tranversalització de la perspectiva de gènere. Aplicar en totes les
esferes un paradigma: el gènere com a categoria social transdisciplinària. Les
elaboracions històriques dels gèneres són sistemes de poder que s’han creat, i
avui en dia encara provoquen conflictes. Això vol dir reconèixer aquestes
relacions de poder desiguals que tenen efectes de producció i reproducció en
totes les esferes socials, i lluitar perquè no és reprodueixin.

NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Cada any hi ha més de mig milió d’agressions a dones de totes les edats. Un 18,3%
de les dones treballadores han patit alguna vegada una agressió d’assetjament sexual.
En els darrers anys l’augment de la violència de gènere entre la població juvenil va ser
més gran en la franja dels 18 als 24 (en un 14,9%) seguida de la franja dels 25-29 (en
10,2%). És evident que hi ha un conflicte entre les relacions de poder entre homes i
dones. Des de SI reiterem el nostre compromís i diem prou a tot tipus de violència.
106 Treballarem

i farem pressió perquè, des de les institucions, es valori amb més
contundència penal la violència masclista, que genera molts més morts a l'any
que d'altres signes de violència social.

TREBALLAR AMB ASSOCIACIONS
107 Volem

construir el procés d’independència entre totes les associacions que
treballin en l’àmbit de la dona, per tal de fer possible l’alliberament nacional, i
garantir que les relacions de poder no siguin desiguals entre homes i dones.

108 Solidaritat

donarà suport a les associacions i entitats feministes que treballen
en resoldre i donar assessorament a dones afectades de violència masclista
pel que fa a casos penals, familiars, d'estrangeria i de trata.

ECONOMIA
Els principals problemes de l’economia catalana són el dèficit fiscal i la falta de crèdit
bancari, tant per a l’administració pública com per a les empreses i particulars. L’ofec
financer ha esdevingut la causa principal del declivi de l’economia catalana, reduint
l’activitat econòmica i provocant la fallida d’empreses que, sense l’ofec financer,
podrien haver estat viables.
Al seu torn, la davallada de l’activitat empresarial ha generat un elevat nivell d’atur i ha
comportat una menor recaptació via impostos que s’ha hagut de combatre amb
retallades dels serveis públics.
Les retallades no són, doncs, cap solució sinó una conseqüència directa de l’ofec
financer que patim. A partir d’ara, cal pilotar el país amb la màxima seguretat i amb el
rumb encertat, per a sortir de la crisi actual amb una economia més sòlida i més forta.
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Per això, el primer que cal fer és eliminar la causa primera de la crisi, que no és altra
que l’ofec financer.
Un cop establerts els instruments financers adequats, caldrà posar tot l’esforç en
l’economia productiva, que permeti de generar creixement econòmic amb preus
estables i balança comercial positiva. Un creixement econòmic però, que no sigui a
qualsevol preu i que tingui com a objectiu la plena ocupació, la igualtat social i la
qualitat ambiental.

FINANCES
Per a combatre l’ofec financer, Catalunya necessita instruments per a disposar de
diners i invertir-los en polítiques de foment del creixement econòmic. Ens calen
instruments de finançament innovadors que es puguin posar en marxa ràpidament i
que tan sols depenguin de nosaltres mateixos.
109 Impulsarem

la creació d’un nou banc públic per subscripció pública nacional
entre persones, empreses, entitats públiques i la Generalitat. Aquest nou Banc
serà la llavor del futur Banc de Catalunya.

110 El

nou Banc tindrà el mandat públic de finançar la Generalitat, amb préstecs
directes a baix interès, pel que ja no serà necessari recórrer a les emissions
dels anomenats ‘bons patriòtics’. Els actuals posseïdors de bons de la
Generalitat els podran bescanviar per accions i/o dipòsits a termini del nou
Banc.

111 Promourem

que el nou Banc iniciï contactes institucionals de màxim nivell
internacional amb el Banc Central Europeu (BCE), el Fons Monetari
Internacional (FMI) i el Bank for International Settlements (BIS).

112 A

través del nou Banc, oferirem crèdits directes a sectors de l’economia
productiva essencials per al present i futur del país i, en especial, a les
empreses exportadores de productes i serveis d’alt valor afegit.
del nou Banc, crearem una línia especial de crèdit per a projectes d’alt
risc i alt retorn en la frontera de la ciència i la tecnologia.

113 A través

114 A

través del nou Banc crearem un sistema de garanties per a projectes
empresarials viables, avaluats positivament per l’Agència de Suport a
l’Empresa Catalana (ACC1Ó).

115 A

través del nou Banc crearem una línia de crèdit especial per a finançar un
programa de treball públic pels aturats.

116 Crearem

un nou Banc Central de Cooperatives amb la funció d’oferir serveis
bancaris mancomunats a les cooperatives que desitgin gaudir dels avantatges
d’un banc.
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117 Promourem

la creació de cooperatives de crèdit arrelades a la geografia
catalana i en general fomentarem el crèdit social per activitats no lucratives.

FISCALITAT
L’altre instrument per a lluitar contra l’ofec financer és el control de la pròpia fiscalitat.
Catalunya tindrà una política fiscal moderna i administrada de manera òptima i
exemplar. Trobarem l’equilibri just entre els impostos que paguem i els serveis que
rebem a canvi. Una fiscalitat per a una societat sense privilegis, on les persones
gaudeixin de les mateixes oportunitats i es desenvolupin en base als seus propis
mèrits. Per fer això possible:
el marc d’una Catalunya independent, crearem un nou sistema d’impostos
més just que garantirà la igualtat d’oportunitats dels seus ciutadans

118 En

119 Promourem

una fiscalitat que contribueixi a protegir la cultura catalana i
difondre-la a tot el món.

120 Promourem

una fiscalitat ecològica per ajudar a impulsar l’economia verda.

121 Promourem

que la Generalitat lideri el tancament de caixes de totes les
administracions públiques de Catalunya i ingressi i gestioni tots els impostos,
taxes i cotitzacions socials dels catalans des de l’Agència Tributària Catalana.

122 Proposarem

un nou impost de successions i donacions amb més capacitat
recaptatòria que l’actual i que anivelli les persones, en pro d’una societat més
justa.

123 Crearem

un sistema de beques finançat amb els impostos anteriors que tindrà
en compte el nivell de renda dels estudiants i els seus mèrits acadèmics, i que
garantirà l’accés a l’educació superior.

124 Crearem

un règim especial fiscal amb taxes ultra baixes per a les arts i les
indústries culturals associades.

125 Crearem

un règim especial fiscal amb taxes ultra baixes per a la producció
d’energies netes no contaminants.

126

Incentivarem fiscalment aquelles inversions que ajuden a construir la societat
del coneixement, com són l’educació superior, la recerca i la innovació.

127 Reduirem

els impostos i cotitzacions a les empreses de nova creació i/o les
empreses que demostrin haver realitzat inversions per assolir creixement.

ATUR, COMPETITIVITAT I EXPORTACIÓ
Una vegada resolta la situació d’ofec financer, la prioritat serà el creixement econòmic
per a aconseguir reduir l’atur. Per a generar ocupació, Catalunya necessita garantir i
millorar la competitivitat de les seves empreses. La internacionalització de l’economia
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catalana a través de l’exportació de productes i serveis d’alt valor afegit esdevé
fonamental per a millorar la balança comercial i resistir davant possibles boicots
comercials.
Per altra banda, el creixement econòmic ha de ser respectuós amb el medi ambient i
cal impulsar una política energètica que estimuli la producció pròpia a partir de fonts
netes com l’aigua, el vent o el sol.
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) amb un
increment important de pressupost i activitat, centralitzant totes les actuacions i
aconseguint optimitzar els recursos disponibles. El principal objectiu ha de ser
augmentar les exportacions de productes i serveis.

128 Potenciarem

129 Integrarem

l’Institut Català de Finances (ICF) dins d’ACC1Ó per a unificar els
criteris d’actuació, i la nova agència actuarà en coordinació amb el nou Banc.

130 Transformarem

el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per enfocar-lo a
donar una resposta al més ràpida possible a la demanda laboral, quan aquesta
repunti.

131 D’acord

amb el mandat Europeu, simplificarem els tràmits administratius de
l’empresa amb una finestreta única i reconvertint els processos perquè les
empreses comuniquin i declarin en comptes que l’Administració ho hagi
d’autoritzar.

132 Fomentarem

l’esperit emprenedor i la creació d’empreses com a instrument
cabdal per a generar innovació i ocupació.

133 Fomentarem

l’esperit exportador i el redimensionament de les empreses
catalanes per a fer front als reptes que planteja la internacionalització.

134 Treballarem

perquè el termini màxim de pagament sigui de 30 dies en tots els
sectors de l’economia. La Generalitat de Catalunya pagarà tots els seus
proveïdors a 30 dies.

135 Garantirem

finançament del nou Banc a tots els projectes empresarials que
tinguin un pla de negoci viable, d’acord amb una avaluació independent
realitzada per ACC1Ó. L’empresari serà sempre responsable de retornar el
préstec, i, quan no disposi d’avals, l’ajudarem amb l’entrada d’inversors privats
o públics.

136 Afavorirem

que baixin els preus de lloguer d’oficines i naus industrials a tot
Catalunya, promovent així la competitivitat de les empreses.

137 Ajudarem

les empreses catalanes perquè facin un ús més eficient de recursos i
energia sense perdre competitivitat.
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138 Aplicarem

criteris de mercat únic i defensa del consumidor de la Unió Europea
en benefici d’aquells usuaris que, per motius geogràfics, pateixen costos molt
superiors a la resta en les seves tarifes de connexió a la xarxa i, sovint, amb
qualitats inferiors. Definició, a partir de l’Agenda Digital Europea i la defensa
dels consumidors, d’un paquet bàsic de banda ampla.

139 Afavorirem

la inversió en empreses per part d’entitats financeres, empreses de
capital risc i inversos privats, incentivant aquestes inversions a través d’una
fiscalitat especial.

140 Promocionarem

les marques “Catalunya”, “Barcelona” i totes les altres marques
territorials d’interès i qualitat contrastada, per atraure inversió estrangera, per
afavorir les exportacions i per projectar el país a nivell internacional.

141 Invertirem

en les infraestructures clau per l’economia exportadora (ports,
aeroports i ferrocarril). Atraure vols internacionals als aeroports catalans o
enllestir el corredor mediterrani són projectes clau.

142 Promourem

un nou marc de convenis laborals, que afavoreixi la productivitat i
la competitivitat de les empreses.

EMPRESA, INNOVACIÓ I RECERCA
Catalunya disposa d’una xarxa suficient d’Universitats i Centres de Recerca
generadors de coneixement; però, en canvi, té un dèficit d’estructures per transferir el
coneixement generat cap al teixit empresarial. Hem de continuar generant
coneixement de primer nivell internacional, millorant la qualitat de les universitats
catalanes i aconseguint que siguin reconegudes entre les millors del món, però alhora,
hem de transferir aquest coneixement, convertint-lo en productes i serveis innovadors
en col·laboració amb el teixit empresarial propi.
143 Incentivarem

la inversió en l’educació superior dels catalans amb una nova
fiscalitat especial i innovadora que permetrà que Catalunya sigui líder al món
en generació de coneixement.

144 Reduirem

els impostos i cotitzacions a les empreses que realitzin activitats de
recerca i innovació, i de manera molt important a les empreses de nova creació
i de base tecnològica.

145 La

Generalitat de Catalunya serà el principal motor de innovació a través de la
Compra Pública de Tecnologia Innovadora (CPTI). Impulsarem 6 grans
projectes estratègics de país que suposaran un salt tecnològic per les
empreses catalanes.

146 Potenciarem

la xarxa de Centres Tecnològics, invertint com a mínim 1€ en
transferència de coneixement per cada 10€ invertits en generació de
coneixement, com aconsellen els models que millor funcionen al món.

INDEPENDÈNCIA 2014

23

Programa electoral 2012
147 Condicionarem

el finançament de les estructures generadores de coneixement,
universitats i centres de recerca, a la seva capacitat de transferir el
coneixement d’una manera efectiva a la indústria i l’economia productiva.

148 Incentivarem

que les empreses facin convenis amb universitats, centres de
recerca i centres tecnològics, a través d’una fiscalitat especial.

149 En

els propers 10 anys invertirem progressivament més en recerca i innovació
fins a arribar a una inversió del 3% del PIB de Catalunya. Un salt enorme
comparat amb l’1% actual.

150 Garantirem

que les infraestructures de recerca científica siguin de primer nivell,
racionalitzant i prioritzant aquelles inversions que tinguin ple sentit en el nostre
país.

151 Transformarem

el sistema de generació i transferència de coneixement perquè
sigui capaç d’atraure i retenir el talent a Catalunya, amb sistemes de
contractació flexible que es puguin adaptar a la vàlua del capital humà.

152 Ajudarem

les empreses catalanes perquè puguin contractar el millor capital
humà disponible i ser més competitives.

153 Incentivarem

fiscalment i donarem suport a qualsevol iniciativa privada que
millori la qualitat del sistema català de generació i transferència de
coneixement.

154 En

els propers 10 anys, adequarem progressivament el nivell d’exigència dels
nostres estudis universitaris als nivells exigits per les millors universitats del
món, independentment dels nivells requerits pels sectors productius del país.

155 Impulsarem

un model de gestió de les universitats públiques catalanes que
prioritzi la qualitat de l’educació i la seva adaptació contínua a les necessitats
canviants de la societat.

156 Crearem

plans de carrera adaptats als diferents perfils de professorat de les
universitats: educadors, investigadors i col·laboradors amb l’empresa.

157 Promourem

la competència sana entre les ofertes educatives de les diferents
universitats públiques catalanes, incloent-hi estudis de màster i postgrau, per a
aconseguir la màxima qualitat.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)
L’adopció i ús de les TIC és un indicador del benestar i competitivitat d’un país.
Catalunya ha d’estar entre els països capdavanters en ús intensiu de les TIC per a
totes i cadascuna de les activitats, i, doncs, això ens permetrà de ser més eficients i
viure millor.
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158 Desplegarem

arreu del país infraestructures de banda molt ampla sobre xarxes
de nova generació, basades en la tecnologia que millor convingui en cada cas
(fibra òptica, telefonia mòbil de darrera generació, etc.).

159 Coordinarem

el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions
amb la resta d’infraestructures del país (aigua, gas, etc.).

160 Afavorirem

que s’abaixin els preus de connexió a internet a Catalunya, fins a
situar-se als llindars adequats i acceptats internacionalment.

161 La

Generalitat de Catalunya serà exemple d’ús eficient de les TIC i actuarà de
tractor perquè tota la societat adopti les TIC molt més ràpidament que fins ara.

162 Impulsarem

la digitalització de la societat a través de l’ensenyament i lluitarem
contra l’escletxa digital perquè ningú no quedi exclòs dels beneficis i
oportunitats derivats de l’ús de les TIC.

MITJANS DE COMUNICACIÓ I TELECOMUNICACIONS
Els mitjans de comunicació han de ser els divulgadors del procés sobre la transició
nacional cap l’estat català i els cohesionadors de la població fins l’obtenció de l’objectiu
final i la seva consolidació. A més a més, els mitjans de titularitat pública per la seva
condició accionarial han de ser la veu de la majoria parlamentària representada a la
cambra catalana.
convenis de col·laboració entre ràdios públiques de l’estat català per
a millorar l’eficiència dels recursos i les sinèrgies sobre els continguts,
l’actualitat i la publicitat.

163 Establirem

164 Establirem

les concessions administratives corresponents per facilitar a les
empreses la màxima seguretat jurídica.
la llei de l’audiovisual per adaptar-la a la nova realitat de l’estat
català on imperi el sentiment de pluralitat, transparència i servei públic. Totes
les emissions de les ràdios i televisions públiques seran en català - i també en
occità a la Val d'Aran.

165 Modificarem

166 Reassignarem

les concessions de les emissions en TDT al territori per oferir
als ciutadans la màxima diversitat de continguts, fent especial èmfasi en els
valors culturals, el tractament respectuós de la infància, la formació i informació
de la ciutadania i els esports.

167 Modificarem

la llei de la CCMA per convertir-la en un grup de comunicació
competitiu a nivell nacional i internacional que a més d’acomplir el mandat
provinent del Parlament sigui un model i un exemple d’organització eficient.
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COMERÇ I TURISME
Catalunya no s’entendria sense el comerç i sense el turisme. Volem preservar i
potenciar aquesta realitat de dos sectors econòmics molt importants pel país.
168 Mantindrem

el rol de cohesió social i territorial que fan els comerços de les
nostres ciutats amb actuacions concretes orientades a mantenir la seva
competitivitat.

169 Fomentarem

l’esperit innovador del comerç català i del sector turístic,
incentivant fiscalment les inversions i afavorint el redimensionament de les
empreses per a guanyar competitivitat.

170 Promourem

les associacions de comerciants en tots els nivells com una
manera d’assolir economies d’escala i plantar cara a reptes conjunts.

171 Promocionarem

la marca “Catalunya” com a destinació turística de qualitat i
aprofitarem l’atracció de Barcelona per a generar estades turístiques arreu del
país. També promocionarem les marques turístiques que responen a la realitat
dels àmbits naturals reconeguts per la nova divisió territorial de Catalunya.

172 Promourem

la recerca i la innovació en comerç i turisme per part de les
universitats i centres de recerca de Catalunya, de manera coordinada amb les
associacions de comerciants i empresaris turístics.

173 Invertirem

en les infraestructures clau per l’economia del comerç i el turisme
(ports, aeroports i ferrocarril). Treballarem per atraure vols internacionals als
aeroports catalans i per culminar el corredor mediterrani.

AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Un sector que té presència a tres quartes parts del territori de Catalunya és un sector
estratègic per a l’equilibri territorial i el manteniment del medi natural. Els pagesos,
ramaders i pescadors són els principals agents de la conservació del territori i dels
caladors pesquers.
174 Promourem

l’agricultura i ramaderia de proximitat, afavorint la competitivitat
dels petits productors i adequant la legislació a les petites indústries
agroalimentàries.

175 Simplificarem

els tràmits amb l’Administració i promourem l’ús intensiu de les
TIC per evitar desplaçaments sobrers.

176 Promourem

el consum de productes propis a tot Catalunya i ajudarem els petits
productors a exportar part de la producció a l’estranger.

177 Augmentarem

els sistemes d’inspecció i control per garantir que els productes
importats compleixen tots els estàndards europeus exigits als productes propis.
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178 Promourem

l’ús de fonts d’energia renovables en les explotacions agràries i
ramaderes, així com la valorització de subproductes de l’activitat, com purins o
biomassa.

179 Promourem

l’agricultura i ramaderia ecològiques.

una política forestal que permeti d’aprofitar tot el potencial dels
boscos catalans, valoritzant els seus subproductes com la biomassa, a través
del reciclatge o la producció d’energia i, alhora, reduint el risc d’incendi.

180 Impulsarem

181 Possibilitarem

la diversificació de la renda de pagesos, ramaders i pescadors
amb activitats relacionades amb el turisme o activitats lúdiques o recreatives en
el medi natural.

182 Promourem

un programa de recuperació dels sòls contaminats i d’enriquiment
dels sòls degradats.

183 Crearem

un banc de sòls per protegir els millors sòls fèrtils de Catalunya de la
seva destrucció per interessos mercantilistes.

184 Prohibirem

els conreus transgènics aplicant el principi de precaució, com ja han
fet altres països europeus.

EDUCACIÓ
Actualment, Catalunya compta amb un subsistema educatiu on l’última paraula la té el
Ministerio de Educación y Ciencia del Regne d’Espanya, que busca un futur millor per
a la seva nació a costa de la uniformitat, l’absorció i l’espoli de Catalunya. La
prosperitat de Catalunya, com ha quedat palès durant segles, no es contempla a
Espanya. Tots els Estats tenen la potestat de dissenyar sistemes educatius propis per
a formar els seus conciutadans.
Durant aquests dos anys, Solidaritat ha treballat al carrer i al Parlament per una escola
pública, en català i de qualitat: hem lluitat contra el tancament de centres escolars,
contra la massificació a les aules o els acomiadaments massius de professorat, hem
fet propostes per eliminar les subvencions a les escoles que segreguen els alumnes
per sexe i hem fet una bateria de mobilitzacions per a defensar l’escola en català.
En aquest context, Catalunya malda per preservar, dins el marge autonòmic, uns
valors com són la llengua, la seva història mil·lenària, la cultura, la literatura, un
paisatge, una manera de fer ciència i d’interpretar el món, uns costums i també el ser
un país d’acollida. Tots aquests principis bàsics d’un sistema educatiu, ara nosaltres no
els podem decidir ni exercir.
En els propers anys, Solidaritat Catalana per la Independència creu que l’Educació ha
de ser una prioritat d’Estat. De l’educació depèn en gran part el futur d’un país i el
benestar de les persones, i Catalunya ha de poder triar el model educatiu que cregui
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més adient per a aconseguir una societat més pròspera i un futur millor per a tots els
catalans.
Apostem per un model educatiu i pedagògic que tingui com a fita la formació de
persones crítiques amb el món que els envolta i que fomenti i valori el treball i l’esforç.

LLENGUA I ESCOLA
La llengua catalana ha estat i continua sent agredida en tots els àmbits pel Tribunal
Constitucional, el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
volen reintroduir el castellà com a llengua vehicular en l’educació a Catalunya. La
immersió lingüística, ara, penja d’un fil.
185 Que

el català sigui l’única llengua vehicular de tot el sistema educatiu.

186 Impulsarem

i defensarem les lleis i normes necessàries per a protegir la nostra
llengua i la immersió lingüística amb la proposició de llei Defensem l’Escola en
Català, presentada al Parlament per Solidaritat Catalana, que actualment
compta amb el suport de més de 200.000 signatures.

187 Ens

oposarem amb fermesa i amb totes les eines al nostre abast al projecte de
llei del ministre Wert (LOMCE). Volem destacar que el Parlament ha aprovat la
nostra proposta de resolució de llei número 63, contra l’aplicació de les
mesures educatives de l’esmentada llei.

188 Augmentar

l’assignatura de llengua catalana i literatura en el currículum de
batxillerat de dues a tres hores lectives setmanals.

189 La

disposició d’intèrprets de LSC (Llengua de Signes Catalana) i professionals
d’atenció a l’alumnat sord a jornada completa a les aules on hi hagi alumnes
que opten per la modalitat educativa bilingüe de LSC i Llengua catalana oral.

HISTÒRIA I ENSENYAMENT
La Història de Catalunya ens ha estat sempre negada, ha estat interpretada en clau
espanyola. Qui perd els orígens perd la identitat.
190 Valoritzar,

a les aules, els escriptors, els polítics, els artistes i els intel·lectuals
que han anat teixint el cos social, cultural i històric de Catalunya.

191 Donar

suport a totes les iniciatives dels centres que vagin en la línia d’explicar
la història de Catalunya, fins i tot superant el marc legal vigent.

192 Promourem,

a través de l’acció parlamentària, la recuperació, a les aules, de la
memòria històrica i que quedi reflectida en els continguts curriculars.

CULTURA I ENSENYAMENT
La cultura catalana és tractada als centres educatius d’una manera anecdòtica i
folclòrica. Salvant algunes excepcions, l’escola catalana està cada vegada més
despersonalitzada i no s’ha recuperat de la repressió cultural que va patir i que
continua patint.
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193 Promoure

la integració cultural catalana a través de la incorporació de les
nostres tradicions a tot el currículum (dansa, música, rondalles, castellers,
festes…).

ESCOLA CATALANA: PÚBLICA I DE QUALITAT
Solidaritat catalana per la Independència vol que les circumstàncies econòmiques,
socials, culturals o físiques de la ciutadania no excloguin ningú del dret a rebre una
educació digna i de qualitat.
Fins que no assolim la independència ens comprometem a treballar per la millora de
les condicions de l’escola concertada amb la finalitat expressa que aquesta pugui
assumir l’obligació de descarregar l’ensenyament públic.
Ens oposem a una escola pública cada vegada més degradada i marginal.
194 Promoure

el dret d’elecció de les famílies a triar el projecte educatiu més adient
pels seus fills i lluitar perquè aquest dret no sigui patrimoni exclusiu dels sectors
socials i econòmics més afavorits.

195 Que

l’ensenyament públic gaudeixi d’un ventall divers de projectes educatius i
pedagògics per tal de garantir el dret d’elecció dels pares i mares.

196 Promoure

models educatius racionals i científics, laics, catalans i de qualitat,
que garanteixin la cohesió social i la igualtat de sexes.

197 Implementar

la sisena hora generalitzada a tota l’escola pública per tal
d’equiparar el nombre d’hores lectives amb l’escola privada.

198 Contra

la tendència actual a augmentar les ràtios d’alumnes per aula, nosaltres
proposem que es redueixin a 20 alumnes per aula a l’ ESO, i 25 al Batxillerat.

199 L’accés

gratuït als materials educatius no fungibles com poden ser els llibres de
text i els ordinadors dels alumnes.

200 Transport

públic escolar dins i entre poblacions.

201 Desaparició

de barracons i construcció de centres nous.

202 Augment

del nombre de beques d’estudi, de menjador i de material en totes les
etapes educatives.

203 Contractar

el personal docent i de suport necessari i de professionals per a
tractar la diversitat de l’alumnat (psicopedagogs, vetlladors, auxiliars...).

204 No

utilitzar criteris pressupostaris per a dissenyar el mapa escolar i, per tant,
evitar que es tanquin centres que ja funcionen.

205 Que

els centres puguin de gaudir de l’autonomia necessària per a
desenvolupar plans educatius d’acord amb el seu entorn sòciocultural

206

Retirar el cost per l’ús escolar de les carmanyoles dels alumnes que porten el
dinar de casa.
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207

Fi de les retallades en les despeses de funcionament en l’ensenyament públic,
compensació per les retallades ja verificades en el passat, i augment de les
assignacions, equivalent com a mínim a l’ IPC acumulat, i als costos que
generi la política de recuperació de la qualitat de l’ensenyament públic.

208 Cobriment

de les substitucions l’endemà mateix de la comunicació de la seva
existència. De la mateixa manera que hauria de desaparèixer, car no té cap
sentit, fins i tot considerat estrictament des del punt de vista de la qualitat de
l’ensenyament, la discriminació salarial que pateixen els substituts a l’hora de
fer la feina del docent substituït.

209 Fi

de l’augment de l’horari laboral imposat al personal docent i retorn al sistema
de 18 hores lectives i 24 d’horari fix, car els augments imposats van en
detriment de la qualitat de l’ensenyament, a més d’haver significat la no
renovació dels contractes de molts interins.

210 Restabliment

de la xarxa de Batxillerats Nocturns pràcticament anorreada per l’
Administració en els darrers cursos.

Un altre aspecte, que va més enllà de la condició de docent, i àdhuc de la condició
de funcionari, és la pèrdua acumulada de poder adquisitiu, que a més d’afectar les
condicions de vida dels treballadors de l’ensenyament, dels funcionaris, dels
treballadors en general, i dels jubilats, desincentiven el consum, el que retarda la
recuperació econòmica, contràriament al que preconitzen desacreditades
polítiques inspirades en el monetarisme més ortodox.
211 Per

tant, el que nosaltres demanem de manera genèrica, és l’obertura, el més
aviat possible, d’un procés de discussió entre la part econòmica, la part social, i
les instàncies polítiques, a nivell nacional i internacional, a fi de discutir
democràticament les vies més adients per a la necessària reactivació
econòmica, i repartir de manera equitativa, els costos que hom consideri
imprescindible assumir.

212 De

totes maneres, sí que hi ha perjudicis que afecten específicament, des del
punt de vista econòmic, els treballadors de l’ ensenyament, com l’explicitat en
relació als substituts, o bé el fet que en el cas de baixa temporal, fins el cinquè
dia de baixa, no es percep la integritat de la retribució salarial. Aquesta absurda
mesura, que sembla apuntar contra el dret a la salut dels treballadors, ha de
cessar també.

213 A més,

la inestabilitat en la feina, que ha possibilitat enguany la no renovació de
contractes i l’acomiadament de molts interins, no tan sols ha tingut les
conseqüències dramàtiques personals que acabem de descriure, sinó que a
més, determina una manca de continuïtat en la tasca docent, que no pot deixar
de tenir un efecte disfuncional en l’ensenyament. Per tant, és urgent
l’establiment d’un sistema que permeti un accés ràpid i generalitzat a
l’estabilitat laboral del col·lectiu nombrós d’interins.

EDUCACIÓ INTEGRADORA I D’EXCEL·LÈNCIA
Solidaritat Catalana per la Independència creu que una educació de qualitat i
d’excel·lència és aquella que està preparada pedagògicament i en recursos per a
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integrar totes les persones d’una societat; alumnes amb necessitats educatives
específiques, ja siguin motivades per mancances físiques, psíquiques o socials, com
també per sobre dotació intel·lectual. Entenem per excel·lència que cada alumne pugui
potenciar totes les seves capacitats al màxim i desenvolupar-les. Integració i
excel·lència són termes, per tant, que es complementen.
El projecte educatiu de Solidaritat Catalana garanteix que l’individu pugui
desenvolupar-se en un sistema democràtic on la ciutadania sigui part activa de les
decisions preses. Així, doncs, per a aconseguir-ho creiem que és necessària la
implicació de totes les instàncies educatives en el projecte. Família i escola han de
treballar plegades.
214 Impulsar

la creació d’escoles de pares i mares en els centres escolars.

215 Fomentar

el paper de les AMPES en el centres.

la funció social i educativa de les escoles bressol i llars d’infants i els
seus professionals i posar-les a l’abast real i econòmic de tota la ciutadania.

216 Valoritzar

217 Valoritzar
218 Vetllar

els estudis de música, dansa, artístics i de l’esport.

per la sustentació de les escoles rurals i el seu acompanyament.

les subvencions a les escoles que segreguen l’alumnat en funció del
gènere.

219 Retirar

220 Avenç

en la gestió democràtica dels centres, contra la burocratització en la
gestió d’ aquests, que no pot fer altra cosa que fer-los aliens als col·lectius que
en ells participen, afavorint l’ autoritarisme i el desconeixement de la seva vida
i problemàtica real per a uns gestors cada vegada més “professionalitzats” i
llunyans a l’autèntica vida i problemàtica dels centres, suara esmentades.

ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA
Catalunya és un país amb una rica cultura de l’esport i l’activitat física. Els beneficis de
l’activitat físic esportives es fan palès en diferents àmbits de la persona (físic, psíquic i
social) i de la societat (econòmic, cívic). Des de Solidaritat Catalana per la
Independència volem apostar per la promoció i la millora d’aquest àmbit.
En la Catalunya independent que proposa Solidaritat Catalana per la Independència
les nostres seleccions serien reconegudes oficialment en totes les competicions
esportives internacionals; totes les Federacions Catalanes formaran part de les
Federacions Internacionals del seu esport, així com el reconeixement del Comitè
Olímpic Català pel CIO, i això comportarà un seguit de beneficis, ja que podrem
participar en totes les competicions internacionals, incloent-hi uns Jocs Olímpics, amb
el valor afegit de representar el seu país.
Amb una Catalunya independent podríem dotar les entitats i les persones practicants
de molts més recursos per a invertir-los en un augment de la qualitat de l’esport català.
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ALT RENDIMENT
221 Donarem

total suport de tot tipus, durant el període de transició fins a la
independència, als esports que tenen seleccions catalanes reconegudes. Tant
en els seus esforços i costos per a competir internacionalment com en la
inversió a millorar el nivell dels esportistes que el practiquen.

222 Fomentarem

les competicions internacionals amb les seleccions de les
categories més joves.

223 Elaborarem

un pla específic per a atorgar de les subvencions a les federacions
i amb un criteri coherent i amb premisses concises.

224 Donarem

preferència als esportistes catalans en el centres d’alt rendiment.

225

Posarem els mitjans necessaris per tal que els equips i disciplines esportives
que encara no tenen el nivell de competitivitat que permeti partits i competicions
a un nivell que garanteixi l’espectacle, el puguin assolir per tal d’aconseguir el
màxim nivell català.

226

Mentre no assolim la independència, ajudarem a que les Federacions
Esportives Catalanes aconsegueixin la màxima autonomia en competències i
es puguin anar desvinculant de la Federació Espanyola.

227 Amb

una Catalunya independent podríem ser seu d’esdeveniments i
competicions esportives internacionals. Potenciarem totes les competicions
d’àmbit Catalunya.

228 Elaborarem

un pla per a fer connexions amb les federacions europees per anar
creant difusió de Catalunya.

229

Oferirem el màxim suport i protecció a aquells esportistes que es vulguin
manifestar i que sols vulguin jugar amb la selecció catalana.

230

Amb una selecció catalana reconeguda, els nostres esportistes tindran més
opcions de competir internacionalment.

231 Revisarem

els pla d’optimització de les beques ARC per tal d’assegurar el millor
atorgament als nostres esportistes.

ESPORT DE BASE I ESCOLAR
232 Promourem

que tots els clubs esportius creïn escoles de Base.

233 Proposarem

que les fitxes esportives de l’esport escolar tinguin un sistema de
beques per tal de facilitar l’accés a l’esport a tots els alumnes.

234 Potenciarem,

entre els monitors i entrenadors, cursos de formació pedagògica
específics per l’edat que entrenen.

235 Crearem

un pla de millora de les instal·lacions esportives a les escoles
públiques i concertades per tal que puguin practicar l’esport amb les millors
condicions.
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236 Utilitzar

les infraestructures esportives de les escoles públiques per a fer
activitats esportives i de lleure al municipi.

237 Treballarem

per unificar en un sol totes les estratègies que comporten un Pla
d’Esport Escolar.

238 Elaborarem

un pla esportiu, a través de les escoles, que treballi conjuntament
el valor saludable de la bona alimentació (també per prevenir trastorns
alimentaris en adolescents i obesitat infantil).

239 Promourem

que les federacions puguin ampliar el seu sistema de llicències
esportives a tots els practicants de l’esport, també al no competidor, facilitant
així, assegurances durant la pràctica esportiva i altres avantatges per a
l’esportista.

ESPORT I SALUT
240 Elaborarem

un pla d’adequació d’activitat física com a mitjà de prevenció i cura
de malalties. Aproparem l’activitat física als hospitals i farem pedagogia en els
professionals de la salut que, en alguns casos, més val receptar esport i que és
necessari, i que, a més del diagnòstic, tornin amb un pla específic de treball
físic estipulat per un professional de l’activitat física, treballant amb equip amb
el metge. Per això, inclourem en l’àmbit sanitari la figura d’un professional de
l’educació física que pugui adequar diferents exercicis i treballs físics que
ajudin el pacient a millorar el seu diagnòstic.

ESPORT DE LLEURE
241 Promoure

la creació de col·legis professionals d’oficis entorn a l’esport de

lleure.

ACTIVITAT FÍSICA AMB FINALITATS SOCIALS
242 Promourem

un pla per a assegurar la pràctica d’activitat física per gent gran en
geriàtrics, hospitals, residències d’avis i casals d’avis, i dotar els gimnasos de
competència municipal amb possibilitat de fer classes per a aquest sector de
gent.

243 Crearem

un programa d’integració de nens, nenes i joves en perill d’exclusió
social. L’esport pot ser una eina immillorable per tal que els nens i nenes en
perill d’exclusió social s’integrin a la societat i s’apropin d’aquesta manera a una
forma de vida saludable, tant socialment com humanament. Ho fomentarem i
ho acordarem entre clubs esportius i ajuntaments per tal de fomentar la
integració del jovent en clubs i entitats esportives mitjançant subvencions que
mitiguessin l’impacte econòmic de la pràctica esportiva d’aquestes persones.

244 Fomentarem

l’esport i l’activitat física familiar amb programes específics des
dels ajuntaments amb actes esportius als municipi, activitats diverses des de
centres cívics, llars d’infants, etc.

245 Crearem

una campanya educativa per als pares dels esportistes de base, que
ajudi a millorar el comportament de les famílies a les grades durant les
competicions dels seus fills i també que els assessori de com orientar millor les
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decisions dels seus fills en la pràctica esportiva i la seva evolució com a
esportista.
246 Facilitarem

un programa de suport i promoció per a dones esportistes.

els ajuts humans i econòmics a les entitats que treballen l’esport i
l’activitat física per a discapacitats, siguin físics o intel·lectuals.

247 Fomentar

248 Facilitar

la participació dels esportistes catalans als Paralímpics o els Special
Olímpics.

249 Procurarem

que els recursos que es destinin a les beques d’Alt Rendiment
Català (ARC) siguin els mateixos per olímpics que per paralímpics.

INFRAESTRUCTURES
250 Promourem

l’ampliació dels vorals de les carreteres, la creació de vies
segregades per a practicants del ciclisme i les mesures urbanístiques
corresponents, per millorar la comoditat tant del trànsit com dels practicants i
baixar els riscos d’aquest col·lectiu.

251 Proposarem

que a cada espai verd hi hagi una zona dedicada a l’activitat física
(pistes patinatge, circuit running, zona de musculació...).
un pla d’optimització per a la gestió d’equipaments municipals,
cedint-los una part a clubs del mateix municipi o propers per tal d’aprofitar
aquells equipaments de pobles que no tenen massa afluència de gent i són
deficitaris.

252 Elaborarem

un grup de treball que ens permeti avaluar l’administració pública en
matèria esportiva per tal de descobrir quins equipaments cal millorar, de quins
cal prescindir i també per analitzar quins tràmits cal modificar o suprimir en la
sol·licitud d’alguns requeriments.

253 Crearem

una llei de l’esport que permeti als Ajuntaments que els campus
esportius no hagin d’estar regits per la llei del lleure i així no sigui necessari un
director de lleure per a la direcció del campus, sinó una persona amb formació i
títol esportiu.

254 Elaborarem

HOMOSEXUALITAT, TRANSSEXUALITAT I BISEXUALITAT
Catalunya, amb la capitalitat de Barcelona, ha estat referent pel que fa a la integració,
la igualtat i la plena convivència entre les persones LGTB; això s’ha vist reflectit en les
polítiques d’alliberament sexual; així, doncs, Barcelona va ser la primera ciutat a crear
un Consell Municipal de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, i una de les pioneres
a elaborar plans municipals dirigits al col·lectiu LGTB.
Des de SI considerem positiu aquest fet i volem reforçar la imatge de respecte envers
la diversitat i els drets humans. Creiem que Catalunya ha de mirar cap a l’Europa del
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benestar, socialment justa i integradora i que, per tant, ha de mantenir aquest
acolliment i respecte cap a la diversitat i identitat sexual.

ERADICAR QUALSEVOL TIPUS DE DISCRIMINACIÓ
255 SI

és un partit amb uns objectius clars i contundents, i per això mateix
assumeix la transversalitat en tots els àmbits sectorials, i, en aquest cas, no pot
ser d’altra manera que apostar per la eradicació de tot tipus de discriminació i
violència envers persones LGTB.

256 Solidaritat

donarà suport a programes de conscienciació i eliminació
d'estereotips homòfobs i discriminatoris dirigits a tots els nivells socials.

LGTB PER LA INDEPENDÈNCIA
que en el procés d’alliberament nacional hi siguin partícips els
col·lectius LGTB i assegurar que no hi hagin actituds homòfobes i trànsfobes
en la nostra praxis.

257 Assegurar

TREBALLAR AMB ASSOCIACIONS
258 Des

de SI volem construir el procés d’independència entre tots; això vol dir
treballar conjuntament amb associacions que treballin en l’àmbit LGTB .

IMMIGRACIÓ
Catalunya ha estat sempre un país d’immigrants; el nostre pa amb tomàquet és fruit de
la immigració; la cultura catalana s’ha creat gràcies a aquest enriquiment i engranatge
de diferents cultures de persones nouvingudes. Ja l’any 1714 bona part de la població
que va lluitar per mantenir la sobirania de la Nació catalana era immigrant. Es per això
que totes aquelles persones que han vingut a buscar un futur millor en aquest racó del
món, acaben deixant-hi petjada i aporten riquesa i força de treball allà on arriben.
Els objectius de Solidaritat Catalana per la Independència, pel que fa als nouvinguts,
no són altres que constatar que tots formem part d’aquest projecte engrescador cap a
l’alliberament nacional, ja que a tots ens interessa viure en un territori on la gent és
lliure i estima i respecta el lloc on viu.
En l’actualitat la persona nouvinguda pateix un doble espoli, com a català i com a
persona que no disposa dels mateixos drets que els qui ja hi eren; per això enguany
moltes persones es plantegen retornar al país d’origen, ja que quedar-se en la situació
actual és perpetuar una pobresa assegurada. Si a més a més hi afegim que amb
l’empobriment de la societat catalana augmenten les pors i els rumors envers tot aquell
que hagi vingut de fora, això encara ho empitjora.
Davant aquesta problemàtica, Solidaritat planteja defensar tres eixos clau per als quals
creu fermament que el transcurs cap a la independència va acompanyat del treball
amb la immigració:
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CATALA LLENGUA VEHICULAR
259 La

llengua és per excel·lència el pilar més important per a la cohesió social.
L’única manera de garantir el català com a llengua vehicular és amb un Estat
que s’ocupi de vetllar per la nostra cultura i no deixar-ho sols en mans de la
lluita de la societat civil que, dia sí dia també, s’ha d’afrontar a la caverna
mediàtica, defensant allò més lògic.

260 Per

a la immigració, l’escola en català és clau per tal d’apropar el nouvingut a
una igualtat d’oportunitats. De totes maneres, s’ha de treballar per oferir
opcions d’arribar al català a tota aquella població nouvinguda que no és usuària
dels serveis socials, i que sols forma part del teixit productiu.

ATUREM EL RACISME
Catalana per la Independència ja s’ha adherit a diferents campanyes
en contra el racisme, com la campanya de tancament dels CIES entre altres
(Centres d’Internament d’Estrangers). S’han d’aturar els falsos rumors i
constatar que no és pot criminalitzar per raó d’origen ni religió. S’ha de
remarcar que no s’ha de buscar culpables en aquells que vénen de fora sinó
aquells mals gestors que et governen i que fan més gruixudes situacions
complexes en territoris cada dia més empobrits. Amb un Estat propi tindríem la
capacitat i les competències per a poder gestionar-ho.

261 Solidaritat

TREBALL AMB ASSOCIACIONS
262 És

bàsic per a nosaltres estar al costat d’aquells que fa anys treballen en el
teixit associatiu amb els diferents col·lectius d’immigrants; el procés cap a
l’alliberament nacional no el farà un partit polític o un parlament, sinó que
s’anirà construint amb el treball en xarxa entre tots. Oblidem, molts cops, la
potencialitat que tenen totes aquelles persones nouvingudes que es
converteixen directament en ambaixadors de Catalunya de cara als seus
respectius països d’origen.

263 Solidaritat

Catalana donarà suport a totes les activitats i campanyes
promogudes pels col·lectius d'immigrants que vagin dirigides a la
conscienciació de la ciutadania, a eliminar la discriminació i a la integració dels
immigrants en el context català.

INTERNACIONAL
Actualment els objectius internacionals de Catalunya miren cap a la construcció d’un
Estat. Els Estats es creen per a maximitzar els beneficis de la seva comunitat nacional
i projectar la seva identitat al món. La independència assegurarà que els catalans
puguem ser identificats com a poble per la resta de nacions i podrem desenvolupar les
nostres polítiques en tots els àmbits, d’acord amb els nostres interessos.
Solidaritat Catalana es compromet a fer un seguiment rigorós de la proposta cap a la
independència; al mateix temps, farem que la comunitat internacional ens conegui tal
com som.
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Però cal un compromís ferm per a continuar fins al final i projectar Catalunya al món,
cal que els altres països ens vegin tal com som realment, sense intermediaris;
d’aquesta manera podem recuperar la dignitat d’un poble després de segles i
aconseguir que Catalunya i els seus ciutadans, en plena capacitat de decisió i de
responsabilitat, formin part en peu d’igualtat de la comunitat internacional d’Estats
lliures i solidaris.
En aquest context:
a) La relació amb Espanya es tensa, Espanya no pot recórrer a l’ús de la
força com havia fet històricament, i al mateix temps el mercat espanyol ha
perdut molta importància per als productors catalans, com tothom sap, avui el
nostre mercat és tot el món.
b) Romandrem a la UE: molts juristes internacionals deixen clar que
Catalunya, Escòcia o Flandes romandran a la Unió Europea quan declarin
la independència. Som part de la UE, i els ciutadans de la resta de la UE
tenen drets garantits a Catalunya. L’única estratègia possible per a avançar
és la proclamació de la independència.
Recordem, com ja havíem dit en el darrer programa electoral de SI, que la
sentència de la Cort Internacional de Justícia de l’ONU que ha analitzat el cas
de Kosovo, ha dictaminat que la via de la proclamació unilateral
d’independència per accedir a la condició d’Estat és legítima i s’ajusta
perfectament al dret internacional, i la UE normalment adreça els temes on
no hi ha legislació europea al dret i jurisdicció internacional, i aquest procés ens
afavoreix.
c) El nostre procés cap a la independència s’accelera, però també s’ha
accelerat el procés de globalització, i això ha portat a un món més
interconnectat, amb molt intercanvi d’informació, llengües, cultures i
civilitzacions. I nosaltres hem de ser-hi, en aquest procés, com a catalans (no
com a espanyols).
Des del dia de la declaració unilateral d’independència o la victòria en referèndum de
l’opció independentista, Solidaritat Catalana per la Independència potenciarà l’inici dels
tràmits i processos adients per esdevenir membre de ple dret en el sí de les principals
organitzacions internacionals, especialment l’Organització de les Nacions Unides.
En els propers anys, la globalització, les crisis institucionals a diferents Estats, la
manca de regulació dels mercats financers i la manca de solucions en l’anomenada
crisi econòmica mundial ha fet que es posin en qüestió els Estats, però especialment
els Estats-nació, formats fa uns segles enrere. L’estructura actual sembla que té
preferència per a Estats petits i mitjans, que siguin productius en un món multipolar,
amb potències regionals definides.
Catalunya sempre ha tingut una forta vocació internacional. Tot i estar lligada i
encrostada dintre els esquemes espanyols, els catalans sempre han volgut ser
presents internacionalment en aspectes identitaris, esportius, comercials, socials o
culturals.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS
La visió de Catalunya que donem a partir d’ara, i l’actuació exterior, han de ser de país.
Per tal de ser coherents, hem de treballar pel reconeixement internacional de
Catalunya, per participar en els fòrums internacionals, per establir acords amb Estats
que ens puguin ajudar en aquest procés i col·laborar amb organismes internacionals.
Hem de continuar treballant amb xarxes, entitats i organismes internacionals que
tinguin incidència a aconseguir aquests objectius.
La Unió Europea, la Mediterrània i l’Amèrica, són tres zones geogràfiques prioritàries
per fer aquest treball, sense oblidar les altres zones geogràfiques del món. La Unió
Europea és prioritària, perquè la seva legislació i les polítiques comunitàries afecten
directament la nostra societat i, per tant, amb ells hem de col·laborar d’una manera
clara, sense ambigüitat, en tot allò que sigui del nostre interès, amb criteri propi (fer
entendre la viabilitat d’una Europa de les nacions, de les iniciatives transfrontereres o
de la necessitat de la mateixa diversitat cultural i lingüística interna a Europa, per posar
uns exemples).
No ens podem oblidar de teixir, també, una xarxa internacional d’informació que arribi
a tots els polítics europeus i a les potències mundials i als empresaris; aquest darrer
sector és important que ens conegui; davant una possible fallida econòmica
espanyola, una Catalunya independent no caldria ser arrossegada per la inèrcia
provocada.
Prioritzarem el tractament informatiu amb els mitjans de comunicació internacionals
(agències, diaris, ràdios, tv, digitals, etc.).
Aquesta ofensiva mediàtica ens caldrà a mesura que avancem, quan haurem de fer
una ofensiva diplomàtica clara i nítida com a catalans. Sense oblidar que hem de tenir
un ventall ampli d’agents favorables a la independència política, polítics de l’espectre
internacional i la premsa, per tenir un lobby de pressió de suport a Catalunya per tal de
contrarestar políticament i informativament els moviments que ja es fan per part de la
política exterior espanyola en sentit contrari.

RELACIONS INTERNACIONALS
264 Farem

un treball polític d’Estat, com si ja fóssim un Estat lliure; hem de treballar
amb previsió del que ha de venir, i si pot ser amb uns quants anys d’anticipació.

265 Promourem

la creació d’un Departament d’Afers Exteriors de Catalunya o, si és
necessari, una Conselleria d’ Afers Exteriors.

266 Dotarem

de més pressupost i competències a les oficines de comerç exterior
per tal que pugin exercir com ambaixades i consultats mentre no se’n creïn de
nous o es busquin acords amb altres Estats per suplir-ho. Al finalitzar el primer
any d’independència s’ha de garantir que la majoria d’Estats on hi hagi
residents catalans disposin almenys d’una oficina per Estat per a realitzar els
tràmits i consultes necessaris amb l’Administració Catalana.
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UNIÓ EUROPEA
267 Treballem

ara (i en previsió del que passi a Europa) prioritàriament amb
Flandes, Escòcia, Euskal Herria i el Quebec (encara que sigui un territori de
l’Amèrica del nord, el procés és molt similar als europeus). Les relacions i
contactes bilaterals han d’anar en augment, preveient que tots aquests
processos acabaran en referèndums per la independència o amb
proclamacions unilaterals, segons com vagin les coses. Però, en tot cas, són
processos semblants on ens haurem d’anar acompanyant els uns als altres.

268 Potenciarem

totes les polítiques possibles de cooperació europea i interregional
dintre la UE i, per tant, també les polítiques transfrontereres que ja ha aplicat la
UE en alguns territoris (això afavorirà també l’apropament amb la Catalunya del
Nord, Occitània, Còrsega, Sardenya i altres països veïns).

269 Continuarem

amb el treball iniciat a Europa amb l’Euroregió PirineusMediterrània, i potenciarem la relació entre tots els territoris europeus i
mediterranis.

270 La

Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea, i també les
Delegacions de la Generalitat a altres punts importants del món (París,

271 Londres,

Mèxic, Buenos Aires, etc.) no han de minvar la seva representativitat.
Al contrari, augmentarem la seva activitat per donar a conèixer els interessos
reals de Catalunya davant la UE i els diferents grans territoris del món.

272 Continuarem

el treball dins la Unió Europea amb efectivitat, també dintre de
camps ja oberts com: la tasca perquè la llengua catalana sigui llengua oficial i
de treball en les institucions europees, el treball començat perquè Catalunya
sigui una circumscripció electoral europea, etc.

273 I,

també i molt especialment, el treball a la Comissió de les Regions Europees,
tenint en compte que hi ha aspectes on els interessos de Catalunya han de ser
visualitzats d’una manera molt clara: pesca, agricultura, llei de costes, boscos i
conservació, medi natural, etc.

MARC DE LA MEDITERRÀNIA
274 Reforçarem

tots els llaços de comunicació, comercials, culturals i de relacions
humanes entre els diferents països europeus de la Mediterrània. Reforçarem
l’ajut a tots els pobles oprimits de la Mediterrània per tal de posar fi a la situació
de conflicte en els països de la riba Mediterrània.

275 Continuarem

amb els contactes, reforçarem la comunicació i establirem
protocols de col·laboració entre el nord de la Mediterrània i el sud. La
Mediterrània és (i ha estat històricament) una àrea vital per al desenvolupament
de Catalunya. Potenciarem tot lligam relacionat amb els mitjans de
comunicació, comercial, polític, d’intercanvi, de cooperació, cultural i també
evidentment en relació amb les migracions.
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L’AMÈRICA LLATINA
276 L’Amèrica

Llatina és un espai important (ja històricament) per als catalans. En
aquesta àrea geogràfica treballarem per establir protocols de col·laboració
bilaterals amb els governs que sigui possible i amb els partits polítics i entitats
locals que sigui possible.

277 Establirem

convenis i acords comercials amb els països propers del
MERCOSUR i de l’ALBA.
paper de Catalunya pot ser clau per a fer intermediació entre l’Amèrica
Llatina i la UE, tenint en compte que aquest paper fins ara el feia prioritàriament
Espanya, però d’una manera molt dirigida.

278 El

ALTRES MARCS DE RELACIONS INTERNACIONALS
Abans de tractar aspectes concrets, volem remarcar la importància de les Comunitats
Catalanes a l’exterior i dels Casals Catalans en molts llocs del món. Destacarem el
reconeixement de la gran tasca que han fet per al coneixement de Catalunya a
l’exterior, però no ens hem de quedar aquí amb reconeixements teòrics; potenciarem
unes mesures concretes:
279 Reforçarem

la col·laboració entre les comunitats i casals catalans de l’exterior
amb els organismes institucionals de l’interior i amb el nostre partit, com a part
fonamental d’aquesta xarxa internacional per a la independència.

280 Ajudarem

a millorar la visualització i la informació entre les comunitats
catalanes a l’ exterior i les societats dels països on estan ubicades.

281 Proposarem

noves seus d’organismes internacionals, entitats, federacions, etc.
a Catalunya com a exemple d’implicació del nostre país en aspectes
internacionals i també perquè les organitzacions internacionals ens coneguin
millor.

282 Fem

i continuarem fent un seguiment continuat de la informació que produeix el
nostre país, i assegurarem que la informació arribi als consolats i mitjans de
comunicació estrangers acreditats al nostre país d’una manera fidedigna.

JOVENTUT (Joves per la Independència)
Actualment la situació dels joves a Catalunya és especialment delicada. El fracàs
escolar constitueix un dels majors problemes de la societat catalana. El futur del país
necessita homes i dones preparats per a agafar les regnes del principat i afrontar els
reptes que esdevinguin.
La dura situació econòmica ha contribuït a fer que la taxa d’atur entre els joves sigui
superior al 50%. Molts joves catalans s’han vist empesos a emigrar, no en busca de
formació, sinó en busca d’una feina i assolir una certa independència econòmica. No
podem permetre tenir aquesta elevada taxa d’atur ni l’alta precarització a la qual es
troben sotmesos els joves en les seves primeres feines.
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Més enllà de la crua situació laboral, la crisi econòmica també comporta una major
dificultat a l’hora de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a estudis superiors o
feina. De la mateixa manera, l’emancipació s’ha vist frenada en els últims anys, tant
per la falta de crèdit com per la dificultat de compaginar estudis i treball estable.
A més, el greuge comparatiu que pateixen els estudiants catalans amb els de la resta
de l’Estat espanyol és inacceptable. El ministeri d’Educació entrega als estudiants
universitaris catalans el 9% de les beques totals, tot i que els estudiants a Catalunya
representen el 16% del total de l’Estat.
La cultura no pot ser un privilegi. La formació dels joves ha de promoure’s i facilitar-se
a tot el jovent. La pujada de l’IVA a la cultura és un fet intolerable i del qual el col·lectiu
jove és un dels majors perjudicats.
En aquest context, queda palès que ara més que mai ens cal la independència. Un
Estat català independent que doti els joves de les ajudes i equipaments presents a
qualsevol Estat capdavanter de la Unió Europea. Un Estat que entengui que sense la
promoció de l’educació, de la recerca i del desenvolupament no hi ha progrés.
En el propers anys ha de canviar-se la concepció que existeix sobre el jovent. El
pressupost dedicat a educació i als joves en general no és pas una despesa, és una
inversió. Els joves no són altra cosa que el futur d’aquesta nació, i per això hem de
procurar-los una bona formació i una vida digne que els permeti de desenvolupar-se
normalment fins a arribar a la seva maduresa.
Moltes de les propostes fetes des de Joves per la independència s’han traslladat a les
diferents sectorials i queden recollides en diversos apartats d’aquest programa, però
volem insistir en alguns punts, especificant-los tot seguit.
283 Recuperarem
284 Proposarem

de les escoles bressol tancades i manteniment de les actuals.
mesures per incentivar la FP amb l’objectiu de retornar-li el

prestigi.
285 Garantirem
286 Reobrirem

les subvencions pel foment i publicitat de CAUs, Esplais, etc.

el web www.sexejoves.gencat.cat amb informació sobre sexualitat.

287 Assegurarem

l’accessibilitat a l’avortament en els casos previstos per la llei

actual.
288 Facilitarem

l’accés a l’aprenentatge d’idiomes.

289 Treballarem

per fomentar les entrades gratuïtes o amb una reducció
considerable del preu a museus i altres equipaments culturals públics.

290 Promourem

la creació de preus súper-reduïts en els transport públic, tant per a
estudiants com per a aturats.

291 Incentivarem

l’emancipació dels joves, facilitant l’accés a l’habitatge per una
banda, amb ajudes pel lloguer, i, per altra, convertint els habitatges construïts
no ocupats en habitatge social.
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292 Treballarem

per millorar la subvenció directa a l’emprenedoria jove.

293 Potenciarem

l’increment de les zones amb wi-fi gratuït en espais públics, entre
d’altres, els metros i els trens.

POLICIA I PROTECCIÓ NACIONAL
Els cossos i agrupacions de seguretat i protecció civil, incloent-hi policia, bombers,
agents rurals, etc., són producte de la nostra situació com a comunitat autònoma dins
un règim espanyol que atorga competències que no es corresponen amb el suport
econòmic necessari. Els mitjans humans i materials se’n ressenten. El resultat el
podem veure en la manca de coordinació, de recursos i de personal. Cal reformular
aquestes institucions des de l’òptica d’un Estat català independent, una legislació nova
i pròpia, adaptada a la realitat de Catalunya. Volem que aquestes entitats funcionin
amb els recursos humans i materials necessaris. Respecte a la defensa, proposem un
enfocament distint dels tòpics sobre l’exèrcit, replantejant el seu paper al país i la seva
relació amb la societat. Un pilar i garant de la Catalunya lliure i sobirana i ferm
defensor, alhora que exemple de les llibertats del poble català.

MOSSOS D’ESQUADRA, LA POLICIA NACIONAL CATALANA
Volem que els Mossos d’Esquadra esdevinguin una autèntica policia nacional i
autònoma, al servei de la ciutadania i no dels interessos particulars del Govern de torn;
amb una forta implicació local. El criteri i judici dels responsables policials haurà
d’estar per sobre de consideracions polítiques i basar-se a la pròpia experiència i
anàlisi de les situacions per a definir la seva actuació. La formació i activitats de la
policia s’hauran de regir per criteris estrictament meritocràtics.
La policia de proximitat
294 Per

a optimitzar recursos humans i materials, racionalitzar la despesa en temps
i diners i millorar la coordinació i la capacitat de resposta, proposem d’una llei
d’unificació de cossos policials que procuri la integració als Mossos d’Esquadra
de les Policies Locals, creant divisions locals de policia de proximitat.

295 La

integració dels agents de la Policia Local al cos dels Mossos ha de tenir en
compte les seves capacitats, sense renunciar a un estàndard de qualitat, fent
una cobertura completa de les poblacions catalanes, incloent-hi sistemes de
transport interns com ara el Metro barceloní.

Millors instal·lacions i millor formació per a una policia encara millor
296 Ampliació

i millora, en la mesura necessària, de les instal·lacions i el personal
per a la formació de nous agents. Redefinir els criteris d’accés, basant-se en
uns requisits previs i en els rendiments obtinguts durant l’estada a l’acadèmia.

297 Els

sistemes de promoció interna seran revisats per tal d’adaptar-los a una
funcionalitat i eficàcia que cerqui de premiar el servei i no ser un obstacle sinó
un incentiu. Cal facilitar i incentivar l'accés a tota mena de cursos
d'especialització en diferents àmbits, així com permetre i afavorir la millora
(concurs general anual).
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Més incentius per a obtenir millors rendiments
298 Com

a policia de proximitat, cal procurar que els Mossos d’Esquadra es
distribueixin territorialment es faci, de manera prioritària, en base a la seva
localitat de domicili, intentant d’evitar trasllats de domicili, desarrelament i
desconeixement. La nostra policia ha de conèixer el territori i la ciutadania amb
què tracta quotidianament com a objectiu primer.

299 Fixar

els torns de treball pot contribuir eficaçment a una millora del rendiment
dels agents, així com també pot fer-ho l’eliminació d’horaris perjudicials (com
ara el Q5m i el 2-2-3). La possibilitat d’adaptar-se a un ritme de treball i de vida
que no pateixi alteracions periòdiques perjudicials permetria de treballar millor i
de forma estable.

300 Calen

revisions salarials que reconeguin els inconvenients i riscos afegits de
certs horaris i torns, com ara el reconeixement del treball nocturn i festiu o dels
canvis de torn a horaris especials, aplicant-hi els coeficients i multiplicadors
necessaris.

Liderar des del davant, predicar amb l’exemple
301 Volem

que, de la primera a la darrera, totes les persones que hi treballin siguin
capaces de desenvolupar les tasques més bàsiques de la policia. L’exemple és
la millor prèdica, i la ciutadania ha de tenir consciència que la policia s’esforça
en el seu conjunt per tal de donar un servei adequat, del primer al darrer agent.

302 La

futura policia nacional catalana haurà de tenir prou dotació humana i
material com per a deslliurar els comandaments de feines de despatx i
permetre’ls, i fins i tot exigir-los, de portar a terme feines bàsiques i de
supervisió.

Independència, col·laboració i capacitat per a treballar millor
303 La

policia ha de tenir autonomia i independència respecte de qualsevol
intervenció política, criteris ideològics o particularistes. Hem d’insistir també
com a objectiu fonamental a una adequada coordinació i complementarietat
entre la feina policial i la judicial.

304 Cal

assegurar també que els Mossos d’Esquadra disposin de divisions per a
atendre qualsevol tipologia criminal, des de la prostitució fins al frau bancari,
passant per delictes informàtics, vandalisme, narcòtics, homicidis, violència
urbana o delinqüència juvenil.

305 Cal

també disposar el suport necessari a nivell intern, amb unitats d’atenció
policial que permetin de tractar problemes deguts al desenvolupament de la
seva feina. Cal assegurar una auditoria interna constant de millora del servei i
no com a pressió sobre la policia.

306 Com

a solució irrenunciable, s'ha d'assegurar la immediata reincorporació de
tots aquells agents que hagin de passar a segona activitat. No es pot permetre
que persones que han dedicat la seva vida i salut al manteniment de l'ordre
públic i la seguretat ciutadana quedin desemparats per problemes burocràtics o
pressupostaris.
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Les persones més adequades, amb els materials més adequats
307 Finalment,

hem d’insistir en la dotació en quantitat i qualitat dels recursos
materials necessaris, amb prou vehicles de propietat pública i preparats per a
les seves funcions policials, elements de seguretat i comunicacions garantits
com a mínims i no com a opcions.

308 S’ha

de garantir l’ús de bases de dades actualitzades i compartides amb el
sistema judicial, comunicacions eficaces i pròpies de la policia, i material com
equips de seguretat i vestits adequats a un ús en condicions molt més dures
que les habituals.

309 Cal

fixar la uniformitat de vestits i equipaments, fent servir un criteri de
funcionalitat que estigui basat en la idea que cal completar la uniformitat
existent abans de canviar un element que no sigui de vital importància (per
exemple, caldria incloure peces especialitzades com ara botes d'estiu abans de
plantejar qualsevol canvi a la uniformitat).

310 Garantirem

que la identificació dels agents de policia sigui d'acord a la
legislació vigent, sense cap tipus d'interpretació sobre la visibilitat d'aquesta
identificació, que ha de ser la corresponent al que la llei marca i que ha de
resultar localitzable a primera vista.

ELS BOMBERS I ELS SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL
En parlar d’unificar els cossos policials hem avançat el principi bàsic de col·laboració i
coordinació per a obtenir respostes ràpides i eficaces. La formulació que farem dels
Bombers i entitats de Protecció Civil permetrà, amb els Mossos i l’exèrcit català,
d’establir un sistema que funcioni d’una manera eficaç i ràpida, amb un òrgan de
comandament compartit que regirà una relació regulada des de l’inici, basant-se en
l’esmentat principi de complementarietat i coordinació.
Els mateixos bombers, més eficaços. Professionalitat i cooperació, fórmula de
futur
311 El

cos de bombers hauria de mantenir els seus recursos materials i humans
actuals, però en un futur les seves responsabilitats directes es limitarien a
l’àmbit urbà, participant fora de les ciutats en grau de col·laboració i
assessorament.

312 Com

a objectiu es planteja la reducció o preferiblement l’eliminació de la figura
dels bombers voluntaris, encara que s’encoratja l’existència de cursos de
preparació i conscienciació de la importància d’evitar el perill d’incendis
forestals.

313 Tant

els bombers com aquells grups de protecció civil i defensa forestal que
tenen bases urbanes, actualment haurien de ser combinats de manera que
treballin des d’una institució comuna i col·laborant amb l’exèrcit al medi rural.

314 El

règim de col·laboració estreta que avançàvem abans, vindrà regit per un
òrgan coordinador participat per la policia, els bombers i l’exèrcit, encarregat de
fer circular informació en tots els sentits, facilitar la translació de comandament i
responsabilitat i també de coordinar esforços i recursos en cas que fos
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necessari. L’objectiu és evitar situacions en què les unitats desplaçades a una
àrea afectada es trobin sense directrius ni coneixement. La divisió neta d’àrees
de responsabilitat i el treball conjunt que s’ha de mantenir al llarg del temps han
de facilitar tenir una capacitat de resposta ràpida.
bonificació afegida és que, pels diferents tipus d’equipaments utilitzats, els
bombers i l’exèrcit es complementaran en actuar, per exemple, sobre un
incendi, mentre que els coneixements d’uns i altres permetran la combinació
entre la capacitat reactiva dels bombers i la proactiva de l’exèrcit en atendre el
risc i la producció d’inundacions.

315 Una

UNA ENTITAT DE PROTECCIÓ NACIONAL AL SERVEI DEL PAÍS I DE LA
CIUTADANIA
L'entitat que sigui formada per a la protecció nacional, de la ciutadania i del territori
català, ha de tenir una vocació d'autodefensa. Ha d'ésser compromesa amb la defensa
de la llibertat i la protecció del nostre país i la nostra gent. Els seus membres no seran
doncs militars convencionals. Seran formats també com a bombers i com a enginyers.
Tindrem així una organització formada per bombers professionals, amb dedicació
completa i pagats com qualsevol altre treballador. No es veurà pas a la nostra nació un
exèrcit que desfila als dies assenyalats per a després reduir-se a netejar i fer instrucció
i maniobres de tant en quant.
Les seves tasques i la formació dels seus membres
316 L'organització

d'autodefensa catalana estarà formada per persones que rebran
formació com a militars, com a bombers i com a enginyers. Farà tasques de
protecció civil i rural. La seva presència permetrà els bombers gaudir de prou
mitjans i recursos per a fer front a qualsevol situació de forma ràpida i eficaç,
evitant els habituals problemes de coordinació.

317 Durant

el curs de l'any la organització d'autodefensa catalana farà un
manteniment el més exhaustiu possible dels camins rurals per tal que, en
arribar el moment, els desplaçaments necessaris es puguin fer amb normalitat i
sense obstacles. Es complementarà amb la creació i manteniment de tallafocs i
fonts (hidrants), la revisió i cura d'edificacions i runes i de les senyalitzacions.
Donat que els membres de la organització d'autodefensa catalana ja rebran
una remuneració com a tals i les funcions descrites ja seran dins les seves
atribucions, resulta evident que les despeses en protecció seran mínimes.

318 Les

obres d'infraestructures podrien gaudir també del suport d'equips assessors
ben preparats de l'organització d'autodefensa catalana, que retallarien en
temps i despeses la seva construcció i utilització.

Beneficis per a la protecció civil
Amb l'existència d'aquesta organització es podria reduir o fins i tot eliminar la figura del
bomber voluntari, suplint-la amb personal format específicament. El seu coneixement
del país és assegurat per la seva dedicació diària al manteniment de les vies i el medi
rural i el coneixement dels mitjans a la seva disposició, guanyat per la utilització
habitual d'aquests, garanteix que els puguin emprar eficaçment en qualsevol moment i
circumstància.
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D'aquesta forma fins i tot podem reduir la necessitats que els bombers hagin de sortir
de les poblacions a una presència parcial multiplicant les possibilitats d'assistència per
part d'aquest cos. El resultat pràctic és el de tenir més bombers a més localitzacions.
Materials i vehicles de l'organització d'autodefensa catalana. Adaptacions
319 L'organització

d'autodefensa s'haurà de dotar d'armament. En tot cas, cal
recordar la seva vocació defensiva. No es considera l'adquisició d'armaments
pesants ni mines de cap tipus, tancs pesants, peces d'artilleria fixa o
autopropulsada, ni avions o helicòpters de combat, així com vaixells de guerra
amb l'excepció de les embarcacions de patrulla costanera.

El criteri a l'hora d'estudiar la viabilitat d'un vehicle per a la seva incorporació és la
seva capacitat multifuncional. Vehicles amb capacitat tot terreny i tracció integral,
capaços de transportar persones i el material necessari, consum inferior al dels
habituals vehicles militars, a més de tenir més facilitats per al desplaçament a certes
vies i abundància de recanvis i assistència mecànica. Fins i tot podria esdevenir un
incentiu per a la indústria de fabricació d'automòbils a Catalunya.
320 Els

vehicles més grans serien blindats i transports preparats per a suportar
condicions de guerra NBQ (nuclear, bacteriològica, química). Les seves
característiques els haurien de permetre d'arribar a punts a on els vehicles
normals, incloent els dels bombers, no poden arribar. Les seves possibilitats
s'augmentarien amb la incorporació de mànegues i dipòsits auxiliars d'aigua o
similars. Els mitjans aeris es reduirien a helicòpters i avions de transport, als
que es pugui dotar d'equipaments de salvament i contra incendis.

321 Els

vehicles de l'organització d'autodefensa catalana hauran de tenir una
capacitat d'ús dual com a característica bàsica i definitòria. Les adaptacions de
materials per a aquesta dualitat de funcions haurien d'ésser realitzades per
empreses catalanes, si és necessari en col·laboració amb d'altres, però amb
l'objectiu de mantenir la fabricació i manteniment d'aquests elements dins el
nostre país.

La ciutadania, la base de l'organització d'autodefensa catalana
L'organització d'autodefensa catalana serà doncs una institució totalment implicada a
la protecció de la societat i el medi, treballant tots els dies de l'any per tal d'aconseguir
que el nostre país estigui molt més protegit davant qualsevol amenaça. Tindrà una raó
de ser a la col·laboració estreta amb la policia i els bombers com a institució protectora
del medi natural, la ciutadania i el seu entorn a la nostra terra.
322

Es podria considerar la participació de la població civil a l'organització, ja
durant períodes de pertinença opcionals dins la formació acadèmica, ja com a
participacions periòdiques, opcionals, durant un període determinat d'anys, que
servirien per a mantenir i reciclar els coneixements adquirits en altres moments
i per a mantenir una forta vinculació social.

Acabem remarcant que la política de defensa de la Catalunya independent s'ha de
basar, a grans trets, en forces de gran mobilitat i coneixement del terreny, amb
capacitat de defensa en profunditat i d'erosió constant sobre qualsevol amenaça de
tipus bèl·lic, que faci impossible a un hipotètic enemic la conquesta i ocupació efectiva
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del nostre territori, servint en combinació amb la desobediència civil contra l'agressor
com a reforç de l'acció diplomàtica, a la que situem el nostre esforç principal.

SALUT
Disposar d’una atenció sanitària de qualitat i universal és fonamental per a preservar
l’actual nivell de benestar i la cohesió social.
La despesa sanitària a Catalunya ha sofert un finançament deficitari des del seu inici
per les retallades imposades per l’espoli fiscal per part dels diferents governs
espanyols. En el moment de màxima despesa sanitària (2009) Catalunya era la quarta
comunitat autònoma en PIB per càpita, però a causa de l’espoli fiscal érem la tretzena
de les 17 en despesa sanitària! El País Basc (la primera) destinava a la salut 325€
anuals més per cada habitant que no pas Catalunya (1.607 vs 1.282€).
Certament, la crisi econòmica actual ha afegit una segona causa de retallades en el
finançament sanitari, però les retallades realitzades pel darrer Departament de Salut
són injustificables des del punt de vista del volum total de despesa sanitària en
comparació amb les altres comunitats i amb la mitjana europea.
Fins ara, el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de posar fi a l’espoli fiscal, però
la reducció d’organismes públics i de càrrecs innecessaris sols s’ha fet d’una manera
testimonial, persistint encara organismes de necessitat nul·la o dubtosa i una quantitat
ingent de càrrecs no justificats amb salaris excessius.
A més, cal considerar les empreses sanitàries, públiques i privades, com a fonts de
riquesa (en moltes comarques, l’hospital és la primera empresa i, a nivell nacional,
l’ICS és la primera empresa del país), motiu addicional per a exigir una bona gestió a
tot el sector.
Tanmateix, la reducció de les inversions en recerca no ajuden ni a millorar la
competitivitat ni a afavorir la creació de llocs de treball. El futur de la nació catalana és
l’economia del coneixement, la recerca lligada i dirigida a la creació de treball en
indústria especialitzada.

PLANIFICACIÓ
323 La

proposta central que fa SI en Salut per a aquestes eleccions és la de crear
un Pacte Nacional de Salut per a impulsar un nou model sanitari per a
Catalunya, un model consensuat entre tots els partits polítics (amb la
participació de tots els agents professionals, socials i econòmics), que
estructuralment no sigui modificat pel Govern de torn.

Els catalans hem de decidir quin model volem, quina cartera de serveis
sanitaris volem cobrir i quina podem actualment pagar, i de quina manera la
volem pagar. La sanitat té un cost elevat, hem de consensuar si la paguem via
pressupostos completament o la paguem quan la utilitzem o bé ho combinem.
L’actual model està en crisi per diferents motius que es poden resumir en:
espoli fiscal, crisi econòmica, fallida econòmica del propi sistema sanitari,
despesa exponencial amb recursos insuficients, burocratització i llistes d’espera
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excessives, sector directiu i administratiu hipertrofiat, i força vegades ineficient i
mediocre, inflexibilitat del sistema, manca de participació dels professionals.
SI es compromet a un nou model sanitari propi, universal, públic, eficient,
flexible, transparent i socialment just, construït amb ampli consens social i
polític. SI vol un model que tingui el talent, la transparència, el rigor i l’esforç
com a principis bàsics.
324 Tots

els ciutadans tindran dret a una assistència sanitària. Cap ciutadà serà
desatès per causes econòmiques.

325

Creació d’un Consell planificador de les necessitats de llicenciats en medicina
i cirurgia, de metges especialistes i de diplomats tècnics sanitaris, integrat per
l’Administració, col·legis professionals, universitats, societats científiques,
hospitals i sindicats. Les funcions del Consell serien planificar el nombre
necessari de professionals, acreditar i avaluar els centres formadors, sancionar
i retirar acreditacions.

326 Els

col·legis professionals han de continuar garantint la correcta titulació i
formació dels seus membres, sancionant les conductes que vulnerin el codi
deontològic, assessorar el Departament de Salut en els temes que els afectin,
participant en la planificació de la salut, defensant els interessos dels pacients i
dels seus col·legiats quan es cregui necessari per a millorar el funcionament
general del model.

327 Donat

el fenomen creixent de les patologies neurològiques cròniques que
provoquen un alt grau de dependència, proposem la creació d’un Pla Director
de Neurologia per a poder planificar millor les necessitats futures, cada vegada
més elevades, derivades d’aquestes patologies.

328 Garantirem

les partides pressupostàries per tal de finalitzar en els terminis
establerts els centres sanitaris actualment en execució.

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA DE LA GESTIÓ SANITÀRIA
una comissió d’investigació en sanitat amb els objectius de buscar
la transparència i eradicar les conductes no ètiques. SI sol·licitarà la relació de
tots els contractes signats entre diferents empreses i consorcis pels serveis que
han hagin ofert de consultoria i gestió o qualsevol altre, i el Departament de
Salut o qualsevol centre sanitari o sociosanitari que rebi finançament públic.
També demanarà la quantia de cadascun d’aquests contractes i el procediment
pel qual es van licitar cadascun d’aquests contractes (procediment obert,
restringit, negociat o diàleg competitiu).

329 Impulsar

330 Millorar

l’eficiència en la gestió, amb reducció d’organismes públics i de càrrecs
innecessaris, eliminant els organismes de necessitat nul·la o dubtosa, i els
comandaments o assessors no justificats o amb salaris exagerats. La crisi
econòmica imposa optimitzar recursos assistencials i exigeix, més que mai,
transparència i rigor en la gestió dels recursos públics.

331 S’auditaran

periòdicament les institucions públiques, els consorcis sanitaris i les
empreses finançades amb fons públics, reestructurant-ne el seu funcionament,
i s’exigiran les responsabilitats legals que se’n derivin si és el cas.
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332

El futur model prohibirà que els gerents i comandaments d’empreses sanitàries
públiques i concertades siguin titulars o assessors d’empreses
subministradores de béns o serveis a les referides institucions del servei
nacional de salut.

333 SI

defensarà que el professional sanitari tingui una participació real en la gestió
que afecti a les seves competències. És imprescindible, per tal que el nou
sistema esdevingui un èxit, racionalitzar les inversions i l’ús dels recursos per a
assolir l’excel·lència en els àmbits assistencial, de recerca i docent.

GESTIÓ
334 Instauració

de la història clínica unificada, compartida i informatitzada (via
web) per a tot el país, accessible als àmbits públic i privat (això evitarà la
duplicitat de proves, agilitzarà les baixes, reduirà els circuits burocratitzats i
disminuirà alhora la llista d’espera). Cal considerar que la història clínica és
propietat del malalt i no del centre, que està al seu servei i, per tant, només es
poden admetre reserves i limitacions al seu accés vinculades a la propietat
intel·lectual dels seus autors. Aquesta història clínica anirà amb targeta d’accés
i codi en mans de l’usuari, el qual autoritzarà l’accés als professionals que el
porten i en casos determinats, justificats quan perilli la vida de l’usuari).
Per a fer això possible, Catalunya ha de tenir la xarxa d’internet més ràpida
d’Europa a uns preus raonables, no abusius.

335 Reducció

de l’excés de freqüentació amb pedagogia social i programes
d’abordatge específic (bio-psico-social) pels casos que representin grans
desviacions de la mitjana i, si s’escau, mesures econòmiques moderadores en
casos del mal ús continuat.

336 Racionalitzar

la despesa farmacèutica per evitar que continuï essent una
partida massa elevada en el pressupost de sanitat, respectant la llibertat de
prescripció. Cal finançar només l’import de l’específic (marca o genèric) més
barat a igualtat de dosi i presentació, i cal establir fórmules objectives de
valoració terapèutica de les novetats farmacològiques finançant, selectivament,
en funció de la millora que reportin a l’arsenal terapèutic existent.

337 Cal

reelaborar un pla nacional d’ordenació dels serveis d’urgència que valori les
necessitats assistencials, tenint en compte la dispersió de la població,
l’orografia i les comunicacions. Reconsiderarem el tancament dels centres que
atenen poca població o fan poques assistències.

338 Reestructuració

del sistema actual de transport sanitari, amb millora de
l’eficiència en la gestió i amb concursos públics transparents.

339 Augmentar

la presència del català a tot el sistema sanitari (tant públic com
privat), impulsant l’ús real de la nostra llengua, tant a nivell escrit com oral, per
tal de fer possible la progressiva normalització cultural del nostre país.

340 Reclamar

per a la Generalitat la titularitat de la propietat de tots els immobles
de l’Institut Català de la Salut a Catalunya.
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CONDICIONS LABORALS
341 Millorar

progressivament les condicions laborals i econòmiques dels
professionals sanitaris, com a reconeixement de l’esforç que han fet els darrers
trenta anys, evidenciant la discriminació salarial respecte als seus homòlegs de
la Unió Europea.

342 Establir

conveni sanitaris sectorials propis. Un conveni propi (mèdic,
d’infermeria, etc.) permetrà als seus professionals de negociar les seves
condicions laborals generals amb qui realment els remunera (el Departament
de Salut, propietat de tots els catalans), no amb «patronals atípiques». Els
convenis diferenciats suposen un benefici per a ambdues bandes, donat que
els negociadors són coneixedors dels temes que directament els afecten.

ATENCIÓ SANITÀRIA
343 S’han

d’incrementar els recursos destinats a l’atenció sanitària dels pacients
amb dependència, potenciant el paper dels metges de capçalera, dels
professionals d’infermeria i l’atenció domiciliària.

344 Incrementar

la col·laboració amb serveis socials, establint convenis de
col·laboració entre els centres educatius i els centres sociosanitaris per tal de
que els ciutadans puguin realitzar-hi serveis comunitaris voluntaris o com a
compensació de sancions, fomentant-hi també la seva formació teòrica i
pràctica.

345 Mantenir

les inversions en Salut Mental, donada l’alta prevalença de patologia
psiquiàtrica en la nostra societat.

346 Donar

prioritat a la prevenció en tots els nivells, sobretot a l’atenció primària i a
l’escola. Realitzarem campanyes d’informació en els centres d’ensenyament
per als alumnes i per als mestres. Les campanyes tindran un contingut
d’informació sanitària general i específica sobre les drogues i les seves
conseqüències, i sobre els trastorns de la conducta alimentària (com l’anorèxia
i la bulímia) que afecten l’adolescència i sobretot les dones.

347 Millorar

la prevenció i el tractament de les diferents toxicomanies per
possibilitar-ne la reinserció social.

348 Millorar

els recursos disponibles, els protocols i la formació continuada dels
professionals sanitaris per a millorar l’atenció i la prevenció del maltractament
de les dones i els menors.

349 Millorar

els serveis de planificació familiar i anticoncepció, garantint el personal
adequat i també l’assistència per a la interrupció de l’embaràs en els centres
públics, defensant la situació legal actual.

RECERCA
350 Incrementar

la inversió en recerca biomèdica, potenciant els actuals centres
capdavanters. El futur del nostre país és l’economia del coneixement, és a dir,
la recerca aplicada, lligada i dirigida a la indústria especialitzada. La recerca ha
de ser permanentment avaluada i transparent.
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la creació de l’Agència Europea de Biomedicina amb seu
a Torrebonica (Terrassa). Catalunya no té cap seu d’Agència de la Unió
Europea. Seria el catalitzador per fer de Torrebonica seu d’un clúster de
recerca biomèdica lligat a les empreses del país. S’ha de crear
progressivament un model similar al de Medicon Valley a Escandinàvia.

351 Sol·licitarem

TERRITORI
Encarem el segle XXI amb l’amenaça del canvi climàtic, a la qual hem de reaccionar
des del medi ambient, però també des de les infraestructures, la defensa dels sistemes
productius i la protecció de les persones. Tenim la gran oportunitat d’aprofitar la nostra
necessitat d’adaptació a aquest problema per a endreçar adequadament el territori i
millorar les infraestructures (de transport de persones, mercaderies i energia; de
producció d’energia; de relació ciutadana).
Partim d’un país existent, malmès per la feina mal feta i per la manca d’inversions. I
tenim uns recursos (no solament naturals, no tan sols econòmics) molt limitats. La
independència ens permetrà d’aconseguir més recursos econòmics, poder respectar
millor els nostres recursos naturals i poder tenir millors maneres de fer i gestionar –i no
podrem culpar els altres dels nostres errors–, però també hem de poder gestionar el
territori, les infraestructures i el medi ambient durant el temps que ens falta per a
arribar-hi.
Hem d’entendre que totes les activitats, fins i tot les ambientals, han d’estar subjectes
a un model que contempli totes les externalitats, i que aquest model ha de comportar
incentius i penalitzacions en una mesura adequada.
També ens oposem a la privatització de les infraestructures públiques, com la
concessió de TABASA i Túnel del Cadí, o d’Aigües Ter-Llobregat. Aturarem i, si cal,
revertirem aquestes privatitzacions
Finalment, constatem que moltes de les nostres propostes haurien estat ja realitat si
s’haguessin aplicat adequadament les estratègies i directives europees (per exemple:
estratègia territorial, mobilitat sostenible, residus i abocaments, marc de l’aigua,
avaluació ambiental). I que la descoordinació amb algunes administracions locals
petites o entre diferents aspectes territorials es deu a la manca de compliment de la
legislació vigent en aspectes com la comunicació entre les pròpies administracions.

GESTIÓ TERRITORIAL
352 Debat

i adopció d’un model transversal de gestió territorial, en el qual les
agències i gerències sectorials (de l’aigua, de la natura, de la contaminació, de
l’urbanisme, dels residus, de totes les infraestructures) serveixin de model per a
la nova divisió territorial dins la Catalunya Estat, amb unes demarcacions
veguerials que partiran de les set que inclou l’actual llei de vegueries més la del
Penedès, i eventualment alguna altra; aquestes vegueries recolliran unitats de
gestió territorial (d'àmbit habitualment menys extens) i unitats de participació
ciutadana (de l'àmbit dels actuals municipis i pedanies).
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TERRITORI I MEDI AMBIENT
353 Millora

de la legislació sobre avaluació ambiental estratègica, impacte
ambiental, paisatge, biodiversitat i espais naturals, contaminacions ambientals,
amb la potenciació de les diverses agències sectorials. Revisió dels processos i
legislació en matèria d’urbanisme i de sòls contaminats i abocaments.
Elaboració d’una llei de costes de Catalunya que garanteixi l’ús públic de la
costa i sigui coherent amb la planificació territorial i urbanística del nostre país.

354 Promoció

de la participació de la societat civil, mitjançant d’adopció de
modificacions en el codi civil, fiscalitat i governament –per exemple afavorint els
acords de custòdia del territori–. Promoció de l’activitat de les entitats no
lucratives i els ens públics mitjançant el seu accés a diferents fons de promoció
europeus.

355 Potenciació

d’un territori endreçat, en el qual no tinguin cabuda les actuacions
especuladores, les edificacions il·legals, la urbanització extensiva. Potenciació
de la rehabilitació dels nuclis poblats antics i dels entorns periurbans, i també la
renovació del parc d’habitatges obsolets, la promoció de l’agricultura cívica i la
defensa dels assentaments dispersos de caràcter històric.

356 Defensa

de les regions fluvials associades a les conques de la Muga, el Fluvià,
el Ter, la Tordera, el Llobregat, el Foix, el Gaià i l’Ebre, de les regions naturals
associades a la xarxa Natura2000.

HABITATGE
357 Tornarem

a presentar la proposició de Llei de Dació en Pagament, de manera
que les persones que tinguin la totalitat de la plena propietat d’un habitatge que
estigui hipotecat, podran donar-lo en pagament unilateralment als titulars de la
hipoteca, sense que calgui cap altre pagament o indemnització. Solidaritat
Catalana per la Independència va ser el primer grup parlamentari a presentar
aquesta proposició de llei.

358 Promoció

de l’habitatge social de lloguer mitjançant la recuperació dels
habitatges buits, en propietat de bancs i en especial d’obres no finalitzades; la
gestió i el condicionament d’aquests habitatges es donarà preferentment a
entitats de caire social.

ENERGIA
359 Planificació

del tancament, a curt termini i d’una manera irreversible, de les
centrals nuclears situades en territori català, sense pròrrogues en la data de
finalització de les seves respectives autoritzacions. Som conscients que, sense
la Independència, aquesta planificació ha d’incloure instar al Govern espanyol a
aquest tancament, ja que la Catalunya autònoma no té competències per a
regular aquest aspecte tan perillós per a les nostres vides i els nostres
ecosistemes.
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360 Establiment

d’un model de qualitat, alhora que seguretat ambiental, en les línies
de distribució d’energia, que asseguri el subministrament en circumstàncies
normals, i dintre els paràmetres límit previstos amb els efectes del canvi
climàtic.
un pla d’emergència de l’energia a Catalunya, que contempli el
lògic i progressiu abandonament dels combustibles fòssils i la seva substitució
per fonts d’energia autòctones, renovables i netes, sense impactes negatius
sobre el territori, la biodiversitat o els consumidors. Això comportarà la
participació de la ciutadania i del món local en l’apropiació del sistema
energètic (generació, distribució i comercialització). La independència ens
permetrà establir un ens regulador propi, que faciliti un mercat energètic
realment lliure en tots els tres trams esmentats.

361 Promourem

TRANSPORT I MOBILITAT
362 Potenciació

del funcionament 24/7 (a tothora i dia) dels ports de Barcelona,
Tarragona i Palamós, i dels aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Lleida,
interconnectats entre tots ells per via terrestre, en el marc de crear la Catalunya
Hub del sud d’Europa.

363 Afavorir

l’establiment de zones franques intermodals que permetin la plena
competitivitat dels nostres espais logístics, actualment limitada per aspectes
duaners.

364 Adaptació

de les infraestructures de transport a la realitat i a les necessitats de
les empreses situades a Catalunya.

365 Millorarem

i tornarem a presentar la proposició de llei per un sistema totalment
integrat de transports públics de tarificació unificada, que afavoreixi la mobilitat
sostenible, que afavoreixi les connexions i sincronies intermodals i s’adapti en
els seus horaris i trajectes a la realitat social i a les mobilitats obligades. Ens
agradaria que el Govern, en tot cas, ens copiés sencera, i no parcialment, la
nostra proposta.

366 Adaptació,

impuls i millora de les infraestructures terrestres actuals (viàries i
ferroviàries) perquè esdevinguin una autèntica malla de vertebració territorial.
Estudi de viabilitat de noves línies ferroviàries. Acabament de les
infraestructures pendents, sense menysprear cap dels aspectes (connexió amb
Europa mitjançant, però no únicament, el corredor mediterrani; necessitats de
gran capacitat de les indústries; evitació d’accidents; sostenibilitat ambiental,
tant per a la contaminació dels nuclis urbans com per a la biodiversitat).

367 Tornarem

a presentar la llei de supressió dels peatges amortitzats, i
demanarem també l’anul·lació de totes les multes il·legals posades als
conductors que no han pagat peatges. Impulsarem l’adopció de sistemes de
peatge que gravin els usuaris que no generen cap benefici ni paguen els seus
impostos a Catalunya (p. ex. eurovinyeta).

368 Impuls

de sistemes de mobilitat més sostenibles: millora de qualitat del
transport públic, trajectes compartits en vehicle privat, promoció dels vehicles
elèctrics i d’un sistema d’implantació de suficients punts de recàrrega a tot
Catalunya, tant en estacions de servei com en aparcaments al carrer.
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Estudiarem la nova situació de mobilitat generada amb els nous sistemes de
transport i la supressió de peatges i planificarem actuacions sobre els punts
negres on es continuïn produint accidents..
369 Impuls

d’estratègies de recàrrega en els aparcaments particulars mitjançant
línies de subvencions a l’adaptació dels esmentats espais.

370 Promourem

l’adaptació de la normativa dels vehicles d’emergència
(ambulàncies i bombers) perquè els seus llums prioritaris puguin ser blaus,
igual que en la resta de l’Europa civilitzada, i no permès per criteris policials
espanyols.

371 Prioritzarem

la millora del nucli de rodalies de Barcelona, i la creació dels nuclis
de rodalies de Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa, que faciliten el dia a dia de
gran part de la societat, eviten emissions contaminants i el col·lapse de la xarxa
de carreteres. També caldrà apostar per una millora dels trens regionals per
garantir la mobilitat arreu del territori, especialment en aquelles línies amb una
menor freqüència o que han patit retallades de servei.

372 Prioritzarem

la finalització de l’execució de determinats trams de la L9/L10 del
Metro de Barcelona, relacionats amb la Zona Franca i l’Aeroport, la L4 fins a La
Sagrera així com la L3 fins a Trinitat Vella.

373 Promourem

la conversió total de les vies ferroviàries d’ample ibèric a ample
internacional des del primer moment que es pugui intervenir sobre la xarxa
ferroviària actualment titularitat d’Adif. La conversió progressiva començarà
pels trams que permetin millor benefici (enllaços, empreses, grans línies) i
contemplarà també el desdoblament dels trams de via d'ample mètric (SúriaMartorell-Castellbisbal-Port) que ho puguin necessitar

TELECOMUNICACIONS
d’una xarxa de transmissió de dades d’altíssima velocitat i de
telefonia mòbil d’alta capacitat en tot el territori, distribuïda mitjançant suficients
punts emissors, sense afectació a la salut o al medi ambient, amb la necessària
col·laboració de les administracions locals i les empreses operadores, per
assolir nivells d’eficiència, qualitat i sostenibilitat propis d’un país europeu i
suficients per a les necessitats futures de les empreses, la cultura i la societat.

374 Potenciació

375 Potenciació

de l’accés universal a la xarxa mitjançant la promoció de serveis en
biblioteques i centres TIC, o l’oferta de subministradors autònoms locals de wifi, en totes les comarques i poblacions de més de 2.000 habitants.

376 Reassignació

de freqüències, per a la correcta implantació territorial, i
alliberament de l’espectre radioelèctric i aprofitament dels canals de TDT no
utilitzats per a assignar-los a usos de recerca i d’innovació.
del projecte de l’aprofitament adequat de les instal·lacions de les
ràdios i televisions de l’Estat espanyol a Catalunya, quan passin sota control
del nou Estat català.

377 Preparació
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