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 198.  10. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

 
 199.  La transició ecològica ha d’estar en el cor del nou projecte polític del socialisme català, perquè donar resposta a la 

crisi ecològica és urgent, però també una oportunitat per a Catalunya.  Al segle XXI, els i les socialistes hem 
d’abordar els reptes ambientals de forma indissoluble als reptes socials i, per això, el socialisme de futur és 
l’ecologia social. En aquest sentit, compartim els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides i els aplicarem en la definició de les nostres polítiques públiques. 

 
 200.  Construir un món més just, més equitatiu i més pròsper és inseparable dels enormes desafiaments ambientals. Els 

socialistes i els progressistes tenim la tasca de tornar a definir el concepte de progrés, modernitat i solidaritat, a la 
llum dels reptes planetaris del segle XXI. Una nova integració de la solidaritat, la modernitat i l’ecologia és 
necessària i imprescindible per renovar el socialisme. 

 
 201.  Estem al davant d'una crisi global. És la conseqüència d’un model de desenvolupament que exigeix que la terra 

resisteixi més enllà dels seus límits. Hem buscat un creixement econòmic sense tenir prou en compte les seves 
externalitats i les seves conseqüències negatives i irreversibles sobre el medi ambient. Els efectes del canvi climàtic 
són cada cop més perceptibles i no en podem ser mers espectadors. 

 
 202.  La crisi, que no és només una crisi cíclica, ens obliga a pensar de manera diferent els valors del creixement, 

incorporant els límits planetaris com a garantia d’un progrés durador i just i definint l’accés a l’aigua i a l’energia 
com a serveis d’interès general. 

 
 203.  La nostra prosperitat ha de fonamentar-se en un model econòmic i productiu  diferent: més conscient, respectuós 

i eficient en l’ús dels recursos, més prudent en la generació d’externalitats negatives i amb un decidit impuls de 
l’economia circular i d’una transició energètica justa i mediambientalment sostenible. 

 
 204.  És hora de reconèixer l'emergència climàtica. . La lluita contra el canvi climàtic i les polítiques d’adaptació han de 

ser un eix central en les polítiques del PSC, tenint en compte també que el canvi climàtic és motor de 
transformació dels models econòmics i productius, capaç de generar nous àmbits d'activitat compatibles amb la 
sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 
 
A nivell institucional, el PSC serà promotor i garant de les polítiques ambientals necessàries per combatre 
l’emergència climàtica amb compromís en la promoció, seguiment i compliment de les mesures a tots els nivells 
territorials.  

 
 205.  Ens comprometem a treballar en l'horitzó de la total descarbonització l’any 2050, impulsant un nou acord verd 

(Green New Deal) a Catalunya, d’acord amb Espanya i la Unió Europea, amb finançament suficient per garantir la 
creació d'ocupació i una transició justa en els sectors i territoris més vulnerables davant els canvis necessaris en les 
formes de producció i consum.Alhora, per garantir aquest finançament, urgeix impulsar una reforma fiscal verda 
integral, progressiva i inclusiva, que no carregui els costos de la transició energètica sobre les capes amb menys 
renda disponible de la societat. Aquesta reforma ha de resultar un element cabdal i catalitzador de la transició 
energètica, alterant patrons de comportament de producció i consum i a la vegada gravant l’impacte ambiental 
a la vegada que incentivi el desenvolupament tecnològic  
 
Alhora, per garantir aquest finançament, urgeix impulsar una reforma fiscal verda integral, progressiva i 
inclusiva, que no carregui els costos de la transició energètica sobre les capes amb menys renda disponible de la 
societat. Aquesta reforma ha de resultar un element cabdal i catalitzador de la transició energètica, alterant 
patrons de comportament de producció i consum i a la vegada gravant l’impacte ambiental a la vegada que 
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incentivi el desenvolupament tecnològic. Ens comprometem a complir l'acord de Paris i assolir l'objectiu de 
neutralitat de carboni, a tottardar l'any 2050. Per arribar-hi, és necessària una transició justa, protegint als 
sectors i personesmés vulnerables, i fomentant les polítiques de reducció d'emissions directes de CO2 així com 
lesdestinades a preservar i millorar els embornals naturals (principalment boscos i sol).  

 
 206.  Avançarem, com a part de l'Estratègia Catalana d'Economia Circular, en l'aprovació de la Llei de plàstics d'un sol ús, 

amb l'objectiu més ampli d'augmentar la reducció  la reutilització i el reciclatge de tota mena de residus,amb la 
participació del sector productiu, comercial i la ciutadania,  amb una regulació integral i eficaç sobre els 
diferents tipus de residus,   per arribar al residu zero en l'horitzó 2050.Promoure també l'economia circular com a 
eina de reducció de residus industrials, eina de competitivitat de l'economia catalana i creació de llocs de 
treball. Los Socialistas participaran conjuntamente con las Federaciones en la regulacio´n de la Economi´a Circular, 
con concepto de eficiencia de los materiales por su durabilidad, su reparabilidad con el objetivo de desarrollar la 
total reutilizacio´n y el reciclaje de todo tipo de residuos y su incorporacio´n al mercado, podra´ ser efectuado con 
una energi´a meca´nica sime´trica y poder alcanzar al residuo cero.Els i les socialistes tancarem els abocadors 
il·legals i vetllarem per aturar l’ampliació dels principals abocadors que són perjudicials per a la ciutadania i el medi 
ambient 

 
 207.  Basarem la transició energètica a Catalunya en la maximització de l'ús de les fonts energètiques rbasat en un 

sistema de producció distribuït, tot fomentant  l'estalvi i en un ús eficient mitjançant l'aplicació de les millors 
tecnologies energètiques disponibles. Il'aposta per la mobilitat elèctrica.  En aquesta qüestió, les ciutats i els 
pobles  tindran un paper de lideratge i la ciutadania, un paper protagonista, a partir també de l’impuls de la 
producció energètica amb suport públic. 
 
Crearem un fons econòmic per a incentivar la instal•lació de plaques solars a tots els edificis institucionals, 
empreses i particulars, creant un nínxol d’ocupació. Tant mateix realitzarem una formació ad hoc orientada a 
persones desocupades que els certifiqui com a tècnics per a la instal•lació i el seu manteniment. Amb aquestes 
dues mesures millorarem la competitivitat  de les empreses del territori, la despesa de les llars i les cotitzacions 
a la Seguretat Social.  

 
 208.  L'energia nuclear no és una alternativa de futur. Ens proposem desenvolupar el màxim potencial de les energies 

renovables. Aquesta és una prioritat de país que, a més de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i reduir els 
riscos associats a la dependència energètica, contribueix a crear un teixit empresarial generador de 
desenvolupament i ocupació.Apostem pel pla de tancament de les nuclears i ens comprometem com a 
socialistes a donar suport i treballar pel tancament definitiu de les centrals nuclears el 2035. Canvi d’ús de les 
Nuclears: noves activitats energètiques i nous llocs de treball Catalunya, amb dos reactors a Ascó i un altre a 
Vandellòs, és un dels territoris amb més percentatge d’energia nuclear d’Europa. El Parlament de Catalunya s’ha 
manifestat en diverses ocasions els darrers anys en nombroses iniciatives aprovades per àmplies majories, a favor 
de cessar en l’ús de l’urani per generar energia elèctrica en acabar la vida útil situada en els 40 anys. La Llei de 
Canvi Climàtic de 2017 ha estat la primera norma amb rang de llei a Espanya que s’ha pronunciat en el mateix 
sentit Durant anys encara, a les nuclears catalanes es desenvoluparà activitat de producció energètica i a 
continuació s’afegiran anys de desmantellament i, per tant, un nou període de nous llocs de treball Però més enllà 
encara, Catalunya, en el nou escenari d’Energia 100 % renovable per al 2050, necessitarà zones de producció 
massiva d’energia elèctrica i d’emmagatzematge perquè no totes les necessitats podran ser satisfetes amb 
producció distribuïda. A més, les infrastructures de transport de l’electricitat ja existents són un actiu que no 
podem malbaratar com a país  Els socialistes reiterem que les zones productores d’energia que han de canviar, 
tinguin el suport de les Administracions per compensar el que suposaria una greu afectació amb pèrdua d’activitat 
econòmica i de centenars llocs de treball. El Govern socialista de Pedro Sànchez ha estat el primer de la història 
que ha reconegut i està posant en marxa aquesta acció compensatòria als territoris amb centrals de carbó. 
Apostem, doncs, perquè La Ribera d’Ebre i el Baix Camp continuïn jugant un paper important en el nou mix 
energètic. Això ha de suposar noves activitats relacionades amb l’energia que ja ara s’han de començar a planificar 
entre les Administracions i els propis territoris. En aquest sentit, hem de preveure que l’actual renovable, molt 
majoritàriament discontinua ( solar i eòlica ), haurà de complementar-se amb noves formes de generació d’energia 
de la que puguem disposar de forma continuada per assegurar la fiabilitat del sistema. Aquestes, que encara no 
són al mercat i que tindran un alt valor afegit a mig termini, poden i han de ser objecte de promoció a les zones 
actualment amb nuclears. Així, la termosolar, la hidràulica simple, la hidràulica de bombeig i l’emmagatzematge en 
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bateries o en Hidrogen que seran imprescindibles en el nou context renovable, han de començar a planificar-se als 
territoris de les Terres de l’Ebre i del Baix Camp. Apostem per la conjunció d’esforços entre Administracions, 
Universitats i iniciativa privada que haurà d’impulsar i liderar el Govern de la Generalitat amb els instruments de 
cooperació adients i radicats al territori. Caldrà també posar ja en marxa l’adequació de la Formació Professional 
adient perquè els joves d’aquests territoris disposin de la formació adient per aquestes noves professions. Aquesta 
planificació, tants cops reivindicada pel PSC i altres grups d’esquerra al Parlament, aprovada en diverses ocasions i 
sempre desatesa pels Governs de Mas, i Torra, es fa avui ja imprescindible. El Baix Camp i les comarques de les 
Terres de l’Ebre, bona part d’elles en un despoblament galopant , no poden a més, viure sota l’amenaça de perdre 
una de les poques activitats - la de generació i transport d’energia – que ha contribuït al progrés del conjunt de 
Catalunya. 

 
 209.  L’energia és un recurs de primera necessitat per a la vida de les persones. No pot ser només una mercaderia ni una 

font de desigualtat social. El canvi de model energètic és una qüestió d’ecologia, però també de democràcia i 
benestar. Defensem un model més democràtic i participatiu.Cap persona pot ser privada de l’accés a l’aigua i a 
l’energia, els i les socialistes ho considerem un dret fonamental. 

 
 210.  La reforma de la regulació del sector elèctric també és una prioritat urgent que ha de permetre fer transparents els 

costos del sistema i l’avenç cap a un mix renovable, en el que la generació distribuïda hi tindrà un paper 
fonamental. En el context actual és inevitable un nou marc legislatiu i fiscal per afavorir que es traslladi al preu de 
l'electricitat la reducció progressiva del cost de les energies renovables i es garanteixi la rendibilitat adequada i el 
ple desenvolupament de l'expansió d’aquestes. 

 
 211.  Es per això que en primera instancia reconvertirem l’existent l’Institut Català de l’Energia en l’Agència Catalana de 

l’Energia, amb l’objectiu dotar-la de noves funcions, actualitzar les existents i definir les prioritats, i noves línies de 
finançament. Entre les funcions que aquesta serà actualitzar l'estratègia energètica que aprofundeix en els 
programes d'eficiència, la incorporació d'instal·lacions renovables, la millora del subministrament energètic, 
treballar en la construcció d’un model energètic basat en les comunitats energètiques locals, la contribució 
ambiental de la política energètica catalana i la participació en el desenvolupament de nous projectes energètics. I 
impulsarem l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis, prioritzant l'accessibilitat i l’eficiència 
energètica d’edificis i habitatges amb aprofitament d’energia renovable. Al mateix temps, treballarà de manera 
coordinada amb les empreses públiques municipals o metropolitanes que s'han creat o que es puguin crear per a 
la comercialització i la gestió de la seva pròpia energia. Los Socialistas desde los Municipios se regulara´n y 
ordenara´ la incorporacio´n del Autoconsumo de una energi´a eficiente y limpia garantizando el 
suministro,contribuyendo al entorno ambiental y a la incorporacio´n de nuevos proyectos innovadores para su 
desarrollo en todos los sectores de los Municipios. Al mateix temps, treballarà de manera coordinada amb les 
empreses públiques municipals o metropolitanes que s'han creat o que es puguin crear per a la comercialització i 
la gestió de la seva pròpia energia.Nou punt 211 BISDe la mateixa manera la ciutadania es poden erigir com a 
productors d’energia i fins i tot organitzar-se en comunitats energètiques, proposem incentivar i donar suport des 
de les administracions a aquest tipus de comunitats, com a primer pas per la conversió de la xarxa elèctrica cap a 
una Smart Grid . És per això que hem de promoure l'autoconsum col·lectiu i les instal·lacions d'autoconsum 
pròximes a través de xarxa.Aquest últim, les instal·lacions pròximes a través de xarxa poden jugar un paper clau en 
la lluita contra la pobresa energètica, i les administracions públiques i els espais públics, que han d'estar al servei 
de la ciutadania hi juguen un paper clau. 

 
 212.  La contaminació de l’aire, derivada de la mobilitat i el transport i l’industria  i amb conseqüències sobre la salut de 

les persones, d’acord amb l’evidència científica, és un repte al qual hem de fer front de manera decidida i 
endreçada des dels poders públics. 

 
 213.  Com a socialistes, ens comprometem amb la Mobilitat Neta, sostenible i no discriminatòria envers els sectors i les 

persones més vulnerables, i continuem cercant el compromís de totes les administracions i els sectors econòmics i 
socials en aquest sentit. 

 
 214.  Promourem la renovació del parc de vehicles, impulsant la indústria orientada a produir vehicles nets i revisant en 

profunditat el model de mobilitat i transport, avançant cap a una veritable política de mobilitat sostenible als 
nostres pobles i les nostres ciutats (zones de baixes emissions i  zones urbanes d’atmosfera protegida, 
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peatonalització de les ciutats, promoció del transport públic i disminució del trànsit privat, gestió sostenible dels 
aparcaments).Avançar cap a un model més sostenible que comporti un major ús del tren com a mitjà per 
transportar mercaderies. distribució de mercaderies d’última milla en mobilitat sostenible Apostem per la 
limitació de l'ús del vehicle privat dins les poblacions i també per la promoció d'una xarxa de transport públic 
net i eficient.  

 
 215.  Per una política real de modernització de les infraestructures del país. La prosperitat de Catalunya també depèn de 

les seves infraestructures, en la mesura que aquestes tenen una incidència real en la productivitat, la qualitat i 
l’eficiència del nostre sistema econòmic. 

 
 216.  Seguim mantenint necessitats no satisfetes en matèria de ferrocarril, carreteres, ports i aeroports, si ens 

comparem amb altres regions europees similars, i tenint en compte que en  les  actuals ja s’observa un nivell de 
congestió que pot frenar el potencial de creixement de l’economia catalana, ens comprometem a: 

 
 217.  - crear un consorci ADIF-Crear un consorci ADIF-Generalitat ... canviar Generalitat per IFERCAT.  que permeti fixar 

objectius concrets en l’àmbit  ferroviari i l’assignació dels recursos necessaris que seran cogestionats. 
 
 218.  - revisar el Pla d’infraestructures Ferroviàries de Catalunya, per integrar tots els operadors i les modalitats 

ferroviàries (Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya-FGC, Renfe i Tramvia) i elaborar un pla d’inversions 
creïble i necessari per millorar-les. 

 
 219.  - vetllar perquè l’execució del Corredor Mediterrani sigui una realitat i no es demorin les inversions compromeses. 
 
 220.  - treballar perquè, tal com preveu l’Estatut, els aeroports i els ports tinguin plena autonomia de gestió i puguin 

definir, amb la participació de les administracions i institucions més properes, les seves estratègies als interessos 
del territori. 

 
 221.  L’estret lligam entre les persones i els espais naturals. Com a país petit, l’aprofitament del territori i els seus 

recursos naturals ha estat una constant que ha anat modelant el territori. Tanmateix, la ràpida transformació dels 
darrers decennis ha posat en perill l’equilibri territorial i el nostre patrimoni natural. La conservació d’aquest 
patrimoni i la biodiversitat és un benefici per a tothom. 

 
 222.  Impulsarem una Llei de biodiversitat i patrimoni natural a Catalunya, que estableixi una estratègia global de 

conservació i un ús sostenible de la diversitat biològica, similar a les existents en la major part dels països  
europeus. 

 
 223.  Farem una atenció preferent al medi rural i als reptes ambientals que requereixen un suport públic per incentivar 

la producció sostenible en el sector primari, reduint l'ús de substàncies químiques en l'agricultura.  
 
El PSC impulsarà una política hídrica a Catalunya seguint  l'enfocament dels "ecoesquemes" de la futura PAC i  
promourà en la seva actuació legislativa i de govern la gestió integral i eficient de les demandes i de tots els 
recursos hídrics disponibles, amb un major control públic sobre el consum d'aigua, així com la reducció de l'ús 
de substàncies químiques en l'agricultura. Aquestes iniciatives han de permetre als agricultors,ramaders i 
silvicultors fer la transició  cap a formes de producció més sostenibles, mantenint la rendibilitat de les seves 
explotacions. De la mateixa manera  es promourà l'aprofitament sostenible de les pastures  ramaderes 
extensives, en el marc d'una estratègia nacional de prevenció contra els incendis forestals. El PSC impulsarà una 
política hídrica a Catalunya seguint  l'enfocament dels "ecoesquemes" de la futura PAC i  promourà en la seva 
actuació legislativa i de govern la gestió integral i eficient de les demandes i de tots els recursos hídrics disponibles, 
amb un major control públic sobre el consum d'aigua, així com la reducció de l'ús de substàncies químiques en 
l'agricultura. Aquestes iniciatives han de permetre als agricultors,ramaders i silvicultors fer la transició  cap a 
formes de producció més sostenibles, mantenint la rendibilitat de les seves explotacions. De la mateixa manera  es 
promourà l'aprofitament sostenible de les pastures  ramaderes extensives, en el marc d'una estratègia nacional de 
prevenció contra els incendis forestals.Impulsar l'obtencio de biofertilitzants i bioenergia a partir de les materies 
primeres ramaderes i agricoles, amb l objectiu de reduir la contaminacio ambiental. 
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 224.  Col·laborarem amb el govern d’Espanya per donar suport a l'enfocament sobre els eco esquemes en la futura PAC, 
fet que permetrà obtenir majors ingressos a la nostra pagesia i ramaderia, alhora que ajudarà a preservar de 
manera més efectiva la nostra biodiversitat. 

 
 225.  Promourem el consum d'aliments produïts amb criteris ecològics i de proximitat.A preus justos pels productors. i 

encara més especialment aquells que provenen de fonts de l’economia social i solidària Promourem el consum 
d'aliments produïts amb criteris ecològics i de proximitat.   Impulsarem la implantació d'economats cooperatius 
ecològics, per a facilitar    el  consum de productes ecològics a un cost raonable, fent costat a productors   
pròxims que respecten la biodiversitat, els cicles naturals i el treball digne  
 
Revisar el pla de la conca fluvial de Catalunya per garantir un cabal ecològic dels nostres rius que segueixi les 
oscil·lacions naturals del clima, i que realment en garantexi el manteniment de l'ecologia fluvial i la 
biodiversitat.  

 
225 BIS Els socialistes entenem l’aigua no només com un recurs natural sinó com un dret, derivat del dret 
fonamental a la vida. Aquesta concepció de l’aigua com un dret universal per tothom ha de tenir implicacions i 
conseqüències, que cal desgranar en cada apartat del cicle integral del l’aigua, (dret a l’accés, dret al sanejament, 
dret a la informacioó). Una nova governança de l’aigua es imprescindible. Reorientarem la política de l’aigua 
fomentant la participació social i institucional, per anticipar i mitigar els efectes del canvi climàtic, garantint les 
exigències ambientals establertes en la normativa Europea. Augmentarem la seguretat hídrica de totes les 
Conques.  
 
225.3 Treballarem estretament amb la taula de consens del Delta per afrontar definitivament els problemes de 
regressió, de manca de sediments i de subsidència, i consensuar amb la Generalitat i la Confederació Hidrografica 
de l’Ebre un cabal ecològic del riu el Més generós possible respecte de les necessitats ambientals del delta. 
 
225.4   Estem a favor de garantir el compliment del cabal ecològic establert i que respecti l'ecologia natural del riu 
Ter, i posar les mesures d'estalvi d'aigua i el funcionament de les desalinitzadores que permetin en un termini breu 
de temps acabar amb el trasvassament d'aigua d'aquest riu cap a les comarques de Barcelona 
 
225.5 A Catalunya i ates que algun dels seus ports reben gran quantitat de creuers de luxe, hem d'optar per 
mesures que equilibrin el creixement econòmic però també la salut dels ciutadans que habiten dins de les zones 
de contaminació d'aquests ports, entre altres mesures intentant estandaritzar l'ús de combustibles menys 
contaminants en aquest tipus d'embarcacions i l’electrificació dels ports. 
 
225.6 La lluita contra la contaminació del sòl i de les aigües amb polítiques de control ambiental en les activitats 
econòmiques així com la descontaminació de zones històricament afectades de forma extensiva degut al 
desenvolupament agrícola, com per exemple, els nitrats o de forma intensiva, degut a activitats industrials com 
per exemple, hidrocarburs o organoclorats. Treballarem també per a la reducció i compensació de les emissions 
que les indústries arrelades en el nostre país, per fer possible que l'any 2050, o abans, hagin convertit els seus 
processos productius per tal de ser de zero emissions. 
 
225.7 Consolidarem l'autobús com a servei de transport públic de proximitat, potenciant els corredors de serveis 
exprés, impulsant serveis de transport a la demanda que donin cobertura a l'àmbit rural o periurbà per accedir als 
serveis públics i millorant els sistemes d'informació al viatger a les xarxes interurbanes més enllà de l'àrea 
metropolitana. 
 
225.8 Catalunya és un dels territoris de l'estat Espanyol amb més població vivint a la costa: una mitjana de 10000 
habitants per kilòmetre en 580 Km de costa. Aquesta elevada densitat poblacional fa que els ecosistemes marins 
de la costa catalana es trobin sotmesos a innombrables factors d'estrès: elevades tasses d'edificació, modificacions 
de la línia de costa, alteracions de les aportacions sedimentaries... Tots aquests factors poden influir en els serveis 
que proporcionen els ecosistemes marins: aliments (pesca), depuració d'aigües residuals (cicle de nutrients), 
depuració de l'aire (producció d'oxigen), esbarjo (turisme costaner i de creuers), producció d'energia (eòliques 
marines)... Per tot això, proposem aprofundir en l'ús sostenible dels ecosistemes marins de la costa catalana amb 
els diferents agents implicats tant en el coneixement (científics i tècnics) com en l'aprofitament d'aquests 
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ecosistemes (pescadors, autoritats portuàries, operadors turístics, associacions professionals, grups ecologistes...). 
Cal reconèixer que els problemes derivats de la deficient gestió del litoral en les últimes dècades reclamen 
solucions dirigides a recuperar una dinàmica litoral sostenible que, de forma natural, asseguri un bon 
funcionament de les aportacions naturals de sorra al mar.  
 
225.9 En les últimes dècades hem abandonat l'explotació, gestió i cura dels béns naturals que ens envolten. En 
pocs anys hem vist disminuir dràsticament zones de conreu, ramats i la gestió forestal. Amb la crisi dels darrers 
anys però, hem pogut observar com molts dels camps erms abandonats han reeixit com a zones boscoses. 
Referent als boscos que ens envolten el problema es enormement greu. Any rere any tenim els nostres boscos 
cremant i cada cop amb conseqüències mes irreparables. Per tal d’actuar de manera eficaç i incidir per revertir 
aquest greuge, s'han de dedicar els recursos necessaris per la neteja i el condicionament dels boscos per fer-los 
més sostenibles i forts als focs. Cal gestionar de forma correcte la biomasa.També, i especialment important seria 
contribuir a la creació de nous llocs de treballs. 
 
225.11 Seguint els valors propis del socialisme, com són la solidaritat i la justícia, la inclusió de la defensa dels 
animals ha de considerar-se com una evolució ètica i moral pròpia, i alhora necessària del nostre ideari.   Així 
mateix, la inclusió de la defensa dels animals dintre de la defensa del medi ambient són dos conceptes que no es 
poden disgregar. No podrem restituir l'equilibri, o almenys, minimitzar els danys al planeta si no ens convencem 
que tota vida animal i vegetal té un valor per si mateixa, formant part d'un tot, i que som responsables de 
preservar-lo, no amos de destruir-lo.  Per aquest motiu, els i les socialistes ens comprometem amb el moviment 
animalista, assegurant el compliment de la llei actual, procurant la instauració de mesures eficaces per a la seva 
correcta gestió i transmetent aquests valors a la resta de la societat a través de campanyes de conscienciació i 
sensibilització. Els animals no poden ser tractats com a mers objectes, sinó que, tal com estableix la llei, són éssers 
amb capacitat de sentir i conseqüentment, han de ser respectats i protegits. 
Hem de defensar que s’apliquin mesures pel benestar animal i revertir les xifres d’abandonament i maltractament, 
per això cal Conscienciar a la població per considerar als animals que conviuen amb les persones com “animals de 
família” amb l’objectiu de regular una inserció estable entre els animals i la societat. S’ha de transmetre i 
conscienciar a la societat de la importància de l’esterilització, per evitar camades no desitjades. Per garantir la 
defensa i promoció dels drets i el benestar animal s’ha de fer una aposta global que inclogui:  
• Afavorir i promoure l’adopció.  
• La prohibició de que una persona condemnada per maltractament animal pugui adoptar-ne.  
• Aplicar un control sobre les colònies de gats urbanes i rurals amb el mètode CES (Captura-Esterilització-Solta)  
• Incloure als animals en els Plans d’Emergència. Crear un protocol de protecció animal en situacions de 
catàstrofes naturals. 
 
225.12 Per garantir la mobilitat ferroviària des de les Terres de l'Ebre, amb l'entrada en funcionament de la doble 
via pel corredor del Mediterrani, caldrà servei de trens regionals ràpids des de Tortosa R-16 i Móra la Nova R-15, 
per vertebrar el territorio. Per garantir que les empreses del sector primari, tant importants al nostre territori, 
puguin fer servir com a transport prefrent de mercaderies, el transport ferroviari, s’ha de fer realitat la plataforma 
intermodal de mercaderies de l’estació l’Aldea-Amposta-Tortosa. 

 

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

 
 227.  L'actual context econòmic està completament condicionat per la revolució tecnològica i digital que vivim al nostre 

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

 
 228.  El desenvolupament, cada vegada més ràpid, de la Xina com a potència econòmica i tecnològica, fa que no sigui 

únicament una "gran fàbrica" mundial, sinó un actor cada vegada més innovador i capaç d'oferir qualitat i 
coneixement. Aquesta circumstància fa que els països occidentals, tradicionalment dominants en aquests aspectes 
crítics, ens haguem de plantejar el nostre nou paper, en un nou escenari on el Pacífic ha passat a ser el nou centre 
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geo-econòmic. La guerra comercial amb els EUA s'emmarca en aquest context, però també el creixent sentiment 
de proteccionisme econòmic en diversos països d'Occident, que tenen reflex en circumstàncies com el Brexit i 
encoratgen populismes nacionalistes de diverses característiques. 

 
 229.  Finalment, la urgència per frenar el canvi climàtic i transicionar cap a esquemes energètics més sostenibles 

converteixen en verda la nova economia que apareix en aquesta última etapa de la revolució tecnològica, que ara 
estem iniciant. 

 
 230.  Tots aquests factors se sumen als importants reptes socials que afrontem en el nostre temps com a conseqüència 

de l'evolució de les nostres pròpies societats, com són el de gènere i els canvis demogràfics. 
 
 231.  Catalunya no s’escapa d’aquesta època d’incerteses i canvis. És per això que, més que mai, hem de liderar aquest 

camí cap al model productiu més adequat pel nou estil de vida que va apareixent. Un model productiu que millori 
la vida de la majoria i que, a la vegada, doni oportunitats a tots els nostres sectors econòmics rellevants. 

 
 232.  La Comissió Europea té una política de desenvolupament regional (RIS3) potent i ben orientada que és un bon 

model a seguir. Tanmateix, la translació a Catalunya d'aquesta política no s'ha fet amb el rigor necessari, premiant 
de vegades projectes que no responen als criteris requerits en detriment d'altres projectes més seriosos. El 
resultat és que els fons europeus assignats a Catalunya no s’han utilitzat de manera rellevant avui dia i els que 
s’han assignat podien haver generat molts millors resultats que els que s'han produït a la pràctica. 

 
 233.  El nostre objectiu és revisar la nostra estratègia per endegar una política real i eficaç d’impuls a la innovació 

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

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

necessàriament les perspectives urbans i rurals en el seu planejament  : 
 
 235.  - Orientar les polítiques d’innovació de la Generalitat de Catalunya (R+D, finançament, infraestructures, compra 

pública innovadora, acompanyament i internacionalització) cap a missions estratègiques socials i ambientals,  
transformadores del model productiu: transformació de les ciutats, de les indústries i de la nostra relació amb el 
planeta . 

 
 236.  - Ordenar, coordinar i connectar els ecosistemes i les especialitzacions intel·ligents (RIS3), tant els sectorials com 

els territorials, entre ells i a escala europea i global.Cada economia local ha de ser capaç i tenir els recursos 
suficients per a definir i portar a terme una estratègia pròpia de desenvolupament econòmic. S'impulsarà 
especialment el finançament, la formació i la connexió de persones i organitzacions clau de les comarques rurals 
amb els recursos, persones i organitzacions dels ecosistemes urbans.  

 
 237.  Com ja fa des de fa molts anys l'Economia social i solidària, volem ampliar a tot el teixit productiu la consciència 

del seu impacte en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la seva voluntat de 
contribuir a augmentar-lo.  
 
- Impulsar la inversió d'impacte, apostant pel colideratge publico-privat d’un mercat de capital risc orientat a 
generar beneficis econòmics, socials i ambientals.Ens comprometem amb una Economia Social, de les persones, 
solidària, i transformadora, al servei d'un nou món més just, democràtic i sostenible basada en principis de 
democràcia, justícia social, solidaritat, diversitat i accesibilitat; valors que trobem en les empreses i 
organitzacions d'economia social que els combinen amb viabilitat, eficiència, creació de valor social i beneficis 
econòmics. Els treballadors i treballadores del nostre país han de poder crear els seus propis negocis alhora que 
desenvolupar un sentit de comunitat i cooperació entre ells. Een aquest sentit el cooperativisme, pot permetre 
iniciar projectes laborals, que, o bé per raons econòmiques o laborals, no serien possibles, alhora que empoderen 
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els treballadors als fer-los propietaris dels mitjans de producció del seu propi lloc de treball. És doncs l’economia 
social una eina útil per l’economia i el treball al nostre país, d'una forma evident, i que alhora permeten una 
redistribució de la riquesa molt més ràpida i justa. 

 
 238.  - Situar les ciutats i pobles de Catalunya, representats en el món sota el paraigües del concepte Barcelona, com a 

territoris referents del nou paradigma d’estil de vida, digital, verd i responsable. Enfocarem la construcció de la 
ciutat cap al lideratge d'aquest nou estil de vida urbà, en línia amb els  17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, empenyent la seva influència a la resta de ciutats de Catalunya, Espanya i el món.Per això, promourem 
el desenvolupament de les Agendes urbanes 2030 p al conjunt del territori de Catalunya 

 
 239.  - Promoure pactes sectorials per a la transició digital i sostenible, a partir del disseny conjunt amb cada sector 

madur de Catalunya (set especialitzacions de la RIS3CAT) d’un pacte per una transició realista i d’oportunitat cap al 
nou model productiu digital, verd i responsable. Aquest pacte inclourà una revisió legislativa i fiscal, inversions en 
infraestructures i equipament, formació, R+D i l’obertura del procés d’innovació. 

 
 240.  - Crear programes de suport a l’emprenedoria i la innovació industrials, en el marc de les estructures públiques ja 

existents de suport als emprenedors, que incloguin línies específiques de recursos financers d’acord amb les 
característiques pròpies del sector i afavoreixin també l’atracció d’inversió privada. 

 
 241.  - Coinvertir en projectes de suport al creixement industrial de petites empreses en fases inicials tenint en compte 

que, com ja ha passat en el sector de la tecnologia digital (start-ups), l’efecte de la inversió pública és multiplicador 
per la via de facilitar l’atracció de diners privats i ajudar a desenvolupar el sector.Acompanyarem en la seva 
transformació digital i sostenible als sectors madurs de Catalunya com les indústries l’agroalimentària, la mobilitat 
i la biosanitària, la construcció, el turisme i el comerç. Tot això assegurant el treball de qualitat i compromís amb el 
territori.Desenvoluparem programes de suport a l’economia del coneixement, prestant serveis de suport avançats 
per al desenvolupament d’empreses basades en tecnologia o en altres tipus de coneixement, amb impacte 
econòmic, ambiental i social positiu. Promourem l’atracció, la retenció i el desenvolupament de talent digital i 
emprenedor, mitjançant programes específics de finançament i acompanyament. L’objectiu serà el de 
desenvolupar un ecosistema d’innovació i emprenedoria que respongui de manera justa a la transformació digital i 
verda actual. Aquest ecosistema ha d’assegurar la igualtat d’oportunitats. En especial, la igualtat de gènere, la 
intergeneracional i la interterritorial. Preveient els efectes de la desacceleració econòmica que podríem estar 
vivint, també vetllarà, per proporcionar l’acompanyament adequat i suficient a les persones en situació d’atur que 
vulguin crear una empresa. 

 
 242.   
 
 243.   
 
 244.   
 
 245.   
 
 246.   
 

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

 
 248.  L'equilibri demogràfic i la cohesió territorial han estat sempre una assignatura pendent a Catalunya que no ha 

trobat les mesures adequades per repartir territorialment les oportunitats i la riquesa, atenuant les diferències 
territorials. Podem afirmar que, en aquests anys d’autogovern, aquest ha estat un tema recurrent i al qual les 
forces sobiranistes no hi han dedicat mai gaire esforç, més enllà dels discursos i les paraules. La Catalunya buida 
és un dels principals reptes que cal abordar amb contundència i urgència, passant de la retòrica als fets.  Ara, és 
imperativa la necessitat d’impulsar noves polítiques per combatre la injustícia territorial i la manca d’oportunitats 
que aboquen algunes de les nostres contrades a la despoblació. 
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 249.  Catalunya acumula el conjunt de la seva població en les àrees costaneres del país i, per tant, també el gruix de la 
seva activitat econòmica. Fonamentalment, ho fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, un fet que dibuixa un mapa 
del territori català on es fa evident el profund desequilibri entre els diferents àmbits territorials que l'articulen. 
Així, mentre les zones costaneres gaudeixen d'un fort dinamisme i unes densitats de població que van des dels 
711,4 h/Km² als 125,6 h/Km² de Tarragona, les Comarques de Lleida, el Pirineu, l'Ebre i altres comarques d’interior, 
amb densitats d’entre 12 i 54 h/Km²,  pateixen els problemes del despoblament i una evident manca d'eines per 
afrontar un futur incert, en el qual, entre altres constatacions, hi ha una pèrdua permanent de població. Per iniciar 
un punt d’inflexió en aquesta situació ens cal un pla capaç d’incidir de forma transversal en diversos àmbits que 
afecten la cohesió i les oportunitats en funció de cada un dels territoris que conformen el territori català. 
 
Cal desenvolupar les potencialitats de les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran per competir en el món global. En 
aquest sentit Lleida gaudeix d’una posició geoestratègica bona, situada a l’àrea de confluència dels corredors de 
l’Ebre i Mediterrani, i entre aquests i les comunicacions amb Europa per Tolosa,  amb una alta oferta de sòl 
disponible per a usos logístics i industrials. El posicionament respecte l’Àrea Metropolitana de Barcelona també 
és una avantatge competitiu per a les terres de Lleida, prou a prop per crear sinèrgies i aprofitar-se de la 
projecció d’una de les grans regions econòmiques del sud d’Europa, però prou lluny per tenir una estratègia 
diferenciada i complementària que permeti Lleida desenvolupar el seu propi camí com a ciutat i regió 
metropolitana.Però el gran actiu de Lleida, allò que la fa diferent i interessant alhora és el seu entorn agrícola i 
ramader i la indústria agroalimentària. La seguretat alimentària, l’increment de la demanda global d’aliments, la 
demanda de producció ecològica o el re-descobriment de la relació entre bona alimentació i salut són factors 
globals de competitivitat als quals les Terres de Lleida hi poden contribuir.L’aposta per una política activa i de 
foment de les noves tecnologies i la interacció entre ciutat, territori agrari, indústria alimentària i turisme 
marcarà sense dubte l’esdevenir de les Terres de Lleida, El Pirineu i l’Aran com a model de capital de la 
Catalunya interior i de territori d’èxit en els propers anys.  
 
La marxa de la gent que viu al món rural cap a la ciutat és un fenomen global que ja afecta bona part del 
planeta, i Catalunya no és una excepció. En aquestes  últimes dos dècades, la població dels municipis de menys 
de 1000 habitants ha patit un descens considerable, aproximadament del 25%, el municipis petits han passat de 
concentrar el 4% de la població a l’any 2000 al 3,1% en 2018.Les retallades durant la crisi –en col·legis, en 
professors, en centres de salut, en hores de consulta mèdica, en la llei de dependència, en oficines bancàries i 
caixers automàtics, en infrastructures...– han agravat la situació dels  pobles petits, la immensa majoria 
envellits. Estem davant d’un problema gravíssim de desigualtat. De nou, una Catalunya dual, i amb una enorme 
bretxa en mig que genera ciutadans de primera i de segona, i aquests últims –per lo general més necessitats, ni 
que sigui per la seva edat – amb menys drets reals d’accés a serveis públics bàsics.Aquest fet, agravat per la 
baixa natalitat, l’efecte crida pel jovent que ha de marxar fora per estudiar, així com la manca d’oportunitats de  
la joventut que viu al món rural un cop han acabat els seus estudis, provoca que hagin de marxar fora per poder 
desenvolupar els seus coneixements i així buscar un futur professional adequat a les seves capacitats 
adquirides, tot plegat fa que la Catalunya buidada sigui una greu realitat. Un despoblament que cal revertir amb 
un pla de xoc que contempli tota una sèrie d’actuacions de discriminació positiva envers les comarques rurals, 
amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament  rural i la lluita contra la despoblació.És necessari una bateria de 
mesures fiscals i financeres que facilitin l’activitat econòmica i la qualitat de vida de les persones que viuen en 
zones amb risc de despoblació. Mesures legislatives de suport a les zones rurals  per impulsar decrets de suport 
als municipis rurals amb despoblació. Un pla d’inversions a les comarques rurals amb l’objectiu de capgirar el 
descens de la despesa d’infrastructures estratègiques arreu del territori dels darrers anys.Ens cal un Pacte 
Nacional per lluitar contra la Catalunya buidada per aturar el despoblament rural, amb propostes concretes i 
duradores per solucionar aquesta nova bretxa social. Hem d’emplenar la Catalunya buidada per assolir una 
Catalunya plena. De la mateixa manera que hi ha una Catalunya, la de les comarques de Lleida, l’Ebre i del Pirineu, 
entre d’altres, que any rere any es va buidant de població, també hi ha una part del nostre territori, el de la regió 
metropolitana de Barcelona que es va omplint de forma poc o gens planificada. Aquest fet provoca, entre d’altres, 
tot un seguit de tensions de caràcter social, urbanístic i de mobilitat que acaben col·lapsant aquest territoris. Els 
fluxos de ciutadans cap a l’arc metropolità provoquen, per exemple, greus distorsions en el mercat de l’habitatge, 
alteracions a la planificació educativa i la saturació de les infraestructures de transport. És per això que proposem 
un nou model territorial metropolità que impulsi mesures que permetin redreçar aquests desequilibris entre la 
capital del pais i la seva area d’influència més propera, la regió metropolitana de Barcelona 
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 250.  PLA PER A L’IMPULS DE LA COHESIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA 
 
 251.  Aquest Pla implicarà la definició d’una estratègia per al repte demogràfic a Catalunya, especialmente adreçada a 

les comarques d'obligada reactivació, afectarà , entre altres, totes les comarques de Lleida, el Pirineu, l’Ebre i 
algunes d’interior i, transversalment, concernirà totes les conselleries en funció de les seves competències i 
programes territorials que, a partir de les instruccions del Pla, hauran d’adaptar-s’hi per respondre als objectius 
definits. El Pla contemplarà les següents mesures en relació a: 

 
 252.  La governança 
 
 253.  - Redefinir la gestió dels ajuntaments, la seva autonomia i el seu lideratge territorial, impulsant una revisió en 

favor de la seva capacitat per recuperar marcs competencials adaptats a les necessitats del seu territori. 
 
 254.  - Definir un marc específic per als ajuntaments mes petits, especialment en contextos rurals, que faciliti la seva 

gestió administrativa i una millora del seu finançament.i una millora del finançament, especialment en zones en 
regressió poblacional  

 
 255.  - Adaptar els marcs normatius a les realitats de les zones de muntanya i de les especificitats territorials. 
 
 256.  Catalogar i difondre el patrimoni immaterial. 
 
 257.  - Reforçar les singularitats i actius territorials mitjançant estratègies de comunicació que incorporin els mitjans 

públics. 
 
 258.  Els drets i les oportunitats 
 
 259.  - Revisar i adaptar la prestació dels serveis públics als petits municipis, tot garantint els principis d’equitat i 

d’eficiència. 
 
 260.  - Disposar d’una estratègia de mobilitat que garanteixi la comunicació i la connectivitat amb les grans 

infraestructures de comunicació, així com l’accés als serveis públics que es presten a les ciutats. 
 
 261.  - Impulsar plans de rehabilitació d’habitatge rural i el seu ús per a nous pobladors, tot  iniciant un procés de difusió 

i empatia vers les zones rurals mitjançant accions d’impacte a les grans ciutats. 
 
 262.  - Impulsar la vinculació integral de l’escola rural al territori, tot creant itineraris adaptats a cada lloc i afavorint el 

retorn dels joves al territori, així com la retenció de talent. 
 
 263.  - Establir una estratègia per generar aliances formatives d’investigació entre universitats i el món rural.  

 
Incentivació de les investigacions que tinguin una gran repercussió en els sistemes productius del sector primari. 
Incentivar la relació tecnologia – medi rural com mesura pal•liativa del nou èxode rural.Capacitat de generar 
benestar en la societat rural en base a l’aplicació ràpida de la tecnologia.  
 
Incentivació de les investigacions que tinguin una gran repercussió en els sistemes productius del sector primari. 
Incentivar la relació tecnològica – medi rural com mesura pal·liativa del nou èxode rural.Capacitat de generar 
benestar en la societat rural en base a l’aplicació ràpida de la tecnologia  

 
 264.  El treball 
 
 265.  - Afavorir l’estabilitat laboral dels professionals públics que treballin en zones rurals i de muntanya. 
 
 266.  - Reconèixer i adaptar formativament totes les professions que actualment estan relacionades amb activitats 

específiques de les zones de muntanya o d’altres contrades que puguin tenir activitats específiques. 
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 267.  - Flexibilitzar i adaptar la formació professional i els ensenyaments no reglats amb les oportunitats i capacitats de 
cada àmbit territorial.amb el concurs de les organitzacions docents, sindicals i empresarials  

 
 268.  El desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental. 
 
 269.  Generar activitat econòmica en nous sectors i nous models de negoci.Com l’economia blava  
 
 270.  Reforçar el segon pilar de la Política Agrària Comuna (PAC) i la metodologia LEADER per tal d’impulsar 

l’emprenedoria i millorar les condicions del desenvolupament empresarial. 
 
 271.  Creat grups d’intel·ligència territorial al servei del desenvolupament de les potencialitats dels territoris dotats d’un 

reglament i de recursos per al seu funcionament, utilitzant com a base els Grups d’Acció Local. 
 
 272.  Elaborar un pla per a la nostra agricultura i per a la ramaderia extensiva, orientat a donar suport a les petites 

estructures agràries i a la ramaderia de muntanya, com a sectors estratègics vertebradors del territori. 
 
Una política de desenvolupament sostenible del sector agroalimentari  en la qual es prioritzarà , desenvoluparà i 
s'enfortirà la recerca, la innovació  i la transferència del coneixement científic i tecnològic adreçat al sector 
agroalimentari,  a través de les potents eines de R+D+I de què disposa la Generalitat de Catalunya, entre elles 
les  universitats, IRTA, CRESA, CRAG, INCAVI. Aquesta  política ha de servir per garantir un desenvolupament  
econòmic i social just, utilitzant  menys recursos naturals  de manera segura, generant menys contaminació  i 
produint  i comercialitzant aliments de qualitat d'alt valor afegit i diferencials.  

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

sostenible. 
 
 274.  Reforçar la vinculació de la població amb els recursos del territori. 
 
 275.  Impulsar els processos de bioeconomia, especialment vinculats a la gestió forestal i a l’aprofitament de biomassa i 

gestió de les forestals. 
 
Treballar per la prevenció i lluita eficaç contra els incendis forestals  

 
 276.  Impulsar un Pla d’infraestructures digitals per garantir l’accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i 

la plena connectivitat a tot el territori i que ajudi a la igualtat d’oportunitats i al manteniment de la població al 
món rural i, especialment, a les zones de muntanya. Aquesta connectivitat ha de prioritzar els serveis públics 
bàsics i els sectors econòmics i socials estratègics de les zones rurals. 

 
 277.  Impulsar una política fiscal que afavoreixi el desenvolupament de l’activitat econòmica als petits municipis en 

regressió poblacional 
 
PER UNA AGRICULTURA INNOVADORA I VIABLE 

 
• El conjunt del sector agroalimentari a Catalunya,  representa el 3,6% del PIB. Per aquests motius, és de vital 
importància recuperar el 40% del pressupost perdut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i recuperar la caiguda en picat de les inversions estratègiques en regs, camins o tecnològiques de les 
comarques rurals, que han retrocedir entorn del 80% des del 2010.  
 
• Una política de desenvolupament sostenible del sector Agroalimentari on es prioritzarà, desenvoluparà i 
s'enfortirà la recerca, la innovació i la transferència del coneixement científic i tecnològic adreçat al sector 
Agroalimentari, a través de les potents eines de R + D + I de què disposa la Generalitat de Catalunya, entre elles: 
les Universitats, IRTA, CRESA, CRAG, INCAVI. Aquesta política ha de servir per garantir un desenvolupament 
econòmic i social just, utilitzant menys recursos naturals de forma segura, generant menor contaminació, i 
produint i comercialitzant aliments de qualitat, d'alt valor afegit i diferenciats. 
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• Afrontar, de manera decidida el Repte Demogràfic. Impulsar, la completa connectivitat del medi rural, en 
particular de les zones més remotes i de muntanya, i garantir el manteniment i l’accés als serveis públics i 
privats de qualitat (educació, sanitat, comunicacions digitals i transport). 
 
• S’impulsarà una política que fomenti la creació i desenvolupament d'Organitzacions Interprofessionals, en els 
sectors agroalimentaris clau de l'economia catalana, en col·laboració amb les organitzacions professionals 
agràries, organitzacions de cooperatives agràries i pesqueres, organitzacions de la indústria i de el comerç 
agroalimentari i de les organitzacions de consumidors, en l'àmbit estatal i autonòmic 
 
• Per assegurar el relleu generacional és necessari impulsar la formació i la professionalització del sector. 
 
• Tots els sectors tenen problemàtiques diferenciades, ara bé, els eixos comuns de la UE marquen estrictes 
normes de protecció tant al productor com al consumidor. Per tant el productor té que estar totalment adaptat 
a la producció sostenible contemplant el benestar animal i la protecció Medi Ambiental.   
 
• Es defensarà una política agrària comuna (PAC) que conservi els seus pressupostos actuals, en col·laboració 
amb l'Administració Central de l'Estat, de manera que agricultors i ramaders puguin afrontar els nous reptes 
relacionats amb la preservació de la biodiversitat i el canvi climàtic, sense detriment de la rendibilitat de les 
seves explotacions  
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279.  13. ENS VOLEM LLIURES, VIVES I COMBATENTS 

 
 280.  Som socialistes i feministes de manera indestriable perquè socialisme i feminisme són dues cares de la mateixa 

moneda. Avancem en el segle XXI des del convenciment que només ho podem fer des de la igualtat efectiva entre 
homes i dones i amb l’impuls d’un nou pacte social que garanteixi que compartim de manera equitativa l’àmbit 
privat i el públic de la nostra vida. 

 
 281.  Partint de la base que una de les nostres reivindicacions, que ve de lluny, és tenir méspresència femenina als 

càrrecs orgànics, hem de fer un esforç per aconseguir la paritatd'homes i dones als llocs on es prenen les 
decisions i treballar aquesta proposta com undels eixos dins l'organització del nostre partit.Més feminisme dins 
l'organització i una organització amb més presència femenina, endefinitiva.Cal fomentar que hi hagi més 
presència de dones amb responsabilitats organitzatives. Siparlem de modernització és necesari treballar en clau 
d'igualtat i donar suport a l'accés deles dones als càrrecs d'organització. Formació, sororitat i empoderament 
són eines moltnecessàries, però no suficients per garantir-hi la presència de les dones en condicionsd'igualtat. 
Cal fer servir instruments i mecanismes que vetllin per assolir la paritat real.Al títol del document es parla d'una 
organització forta, eficaç i moderna, al servei de lasocietat. Per tant, si ha de ser moderna, ha de garantir la 
presència de les dones alscàrrecs de responsabilitat i decisió, per donar resposta a aquesta demanda social 
actualque també fa seva la militància.281Tot això comporta continuar treballant per assolir la paritat dins dels 
quadres quecomposen el partit. Cal demostrar que el poder no ha de ser un reducte majoritàriamentmasculí 
dins la nostra organització.Com objectiu, haurem de lluitar contra la reproducció de l'estereotip patriarcal en 
lamanera d'exercir el poder i també en la manera d'accedir-hi. La incorporació de les donesals càrrecs decisoris 
és encara difícil, lenta i plena d'entrebancs dins l'organització i s'hade treballar perquè aquest accés sigui 
paritari i no reproduexi models patriarcals.  
 
Incorporarem una visió feminista i d’igualtat com a valor essencial a totes les polítiques públiques. Les polítiques 
públiques han d’impulsar aquest pacte que comporta, inexcusablement, una nova cultura organitzativa des del 
punt de vista social i econòmic i implica desterrar tota mena de discriminació de gènere fruit de la societat 
patriarcal en què s’inspira el nostre món. Una nova mirada que requereix altes dosis d’empatia, de compromís per 
part del conjunt de la societat, de generositat en tant que necessita renúncies a privilegis molt assentats i en la que 
és imprescindible, a més, no posar per davant dels drets humans els desitjos individuals, siguin aquests d’homes o 
de dones. Uns desitjos que sovint estan lligats al neoliberalisme i, per tant, molt allunyats de la justícia social que 
reclamem des del socialisme.Incorporarem una visió feminista i d’igualtat com a valor essencial a totes les 
polítiques públiques.  

 
 282.  Tenim al davant reptes que hem d’afrontar amb urgència i amb decisió. Reptes per als quals no valen excuses i que 

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

 
 283.  Ens comprometem amb la igualtat de gènere de manera transversal, en totes les polítiques públiques que 

impulsem des de les institucions. També en l’àmbit orgànic, on complirem amb  la paritat no només a les nostres 
llistes electorals i als òrgans de decisió, sinó en actes públics i en  la vida de partit en un sentit extens.Així mateix 
com en tots els actes públics que organitzi el partit, en àmbit nacional, de federació o d’agrupació.  
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 284.  En la lluita contra la violència de gènere tenim com a meta la seva erradicació. No hi renunciarem sota cap pretext. 
Ans al contrari, esmerçarem tots els recursos disponibles per aconseguir-ho i cercarem els compromisos polítics, 
institucionals i socials necessaris que ja han donat fruits recentment, com el Pacte d’Estat en matèria de violència 
de gènere que vàrem impulsar. Les violències masclistes en les seves diferents formes, també les violències 
sexuals, proliferen arreu fins al punt de crear alarma, però alhora reacció social, de la mà del feminisme. Cal fer-hi 
front i assenyalar -des de tots els àmbits, inclòs el de la judicatura- els agressors, no pas les dones que en són 
víctimes. “No” sempre és “no” i només el consentiment exprés en una relació sexual és un “sí”.Abordarem la 
modificació de la legislació penal per garantir que la manca de consentiment explícit sigui determinant en la 
qualificació dels delictes sexuals.Continuarem treballant per propiciar els canvis legislatius necessaris, perque totes 
aquestes violències siguin considerades violencies contra les dones. I treballarem també per una cultura de la 
coeducació que inclogui la educación sexual per evitar que la nostre gent jove s’eduqui sexualment a través de la  
pornografía. 

 
 285.  Som abolicionistes. El cos de les dones no és un bé de consum, no es ven ni es lloga. La feminització de la pobresa 

és una realitat incontestable i són les dones més vulnerables les que sovint serveixen com a excusa per impulsar -
des del neoliberalisme i en convenient associació amb el patriarcat, emprant el mite de la lliure elecció i 
aprofitant-se de la seva precarietat econòmica i social- la utilització dels seus cossos com a mercaderia. Aquest 
mercadeig té diferents cares i cap d’elles l’acceptem: ni la prostitució, majoritàriament lligada a la tràfic amb 
finalitats d’explotació sexual, ni l’anomenada “gestació subrogada, també coneguda com a  ventres de lloguer. Ni 
la igualtat de genere ni la justicia social estan garantides amb aquesta practica. 

 
 286.  Les dificultats de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en part per la irracionalitat d’horaris i per la 

manca de corresponsabilitat, així com la bretxa salarial i social, el sostre de vidre i el terra enganxifós són 
evidències de la desigualtat entre homes i dones al mercat laboral. No volem continuar perdent talent, el cost 
d’oportunitat és massa elevat i ni el volem ni ens el podem permetre. 

 
 287.  La maternitat i la paternitat han de ser fruit sempre de decisions lliures i les polítiques públiques han 

d’acompanyar aquestes decisions. El dret de les dones a decidir sobre la seva maternitat, recollit en la legislació 
vigent, no només ha de ser respectat, sinó que les dones han de comptar en tot moment amb la màxima i millor 
informació i cal posar a la seva disposició els recursos necessaris perquè puguin veure reconeguts i respectats els 
seus drets sexuals i reproductius, també per a les menors de 16 i 17 anys. 

 
 288.  La soc, implicació, lluita  ietat que volem ha de ser i serà una societat més igualitària i la farem possible amb el 

compromís i la decisió del feminisme socialista. 
 
 289.  A la Catalunya del segle XXI no hem de tolerar cap discriminació per raó de gènere, sexe, raça, religió, etc. Hem de 

construir una societat per a tothom on totes les persones tinguin un paper rellevant i on la diversitat sigui 
considerada més un valor que no pas un problema. 

 
 290.  En aquesta línea, és especialmente important posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i les 

nenes. Desactivarem l’anomenada “taxa rosa”, referida a l’increment injustificat de preu d’un producte en la seva 
versió femenina, i reduïrem l’IVA dels productes d’higiene femenina al 4%, en ser articles de primera necessitat. En 
un altre ordre de coses, caldrà posar especial cura en eliminar totes les formes de violència tant en l’àmbit públic 
com en el privat.” 

 
 291.  De forma prioritària, les nostres actuacions s’adreçaran a: 
 
 292.  - El reconeixement i la valoració de la cura domèstica, necessari per garantir a les dones pensions dignes, i de la 

feina domèstica no remunerada.Continuarem treballant per erradicar la bretxa salarial existent, tot exigint 
transparència salarial i potenciant les inspeccions de treball, així com incrementant el règim sancionador.” 

 
 293.  - Assegurar la participació plena i eficaç de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de 

presa de decisions en la vida política, econòmica i pública. 
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 294.  - Reforçar el marc normatiu i les polítiques per a la promoció de la igualtat de gènere i el reconeixement real i 
efectiu de les aspiracions de desenvolupament, benestar i compliment de drets i llibertats de les dones i les nenes. 

 
 295.  - Impulsar amb determinació els pactes contra la violència de gènere i dotar adequadament les partides 

destinades a la lluita contra les violències masclistes.En consonància amb el que recull el Pacte d’Estat en matèria 
de violència de gènere, els ajuntaments impulsaran polítiques i campanyes encaminades a la lluita contra els 
estereotips de gènere, mitjançant la coeducació. Igualment, fomentaran la regulació contra la publicitat sexista i la 
prostitució. La lluita contra la violència de gènere que pateixen les dones i nenes amb discapacitat, per la seva 
situació d’especial vulnerabilitat, requereix la nostra particular atenció.” 

 

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

 
 297.  Els socialistes defensem una Catalunya de persones que visquin i convisquin en plena llibertat, amb els mateixos 

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

 
 298.  Una diversitat de la nostra societat que ha estat sempre complexa i mai conflictiva. Avui ens trobem amb un 

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

 
 299.  I a Europa i el món trobem diversos escenaris de confrontació -guerres i conflictes armats relacionats amb la 

religió o l’ètnia, vulneració de drets humans, desequilibris mundials que aboquen a la pobresa i a noves pautes de 
vulnerabilitat i desigualtat social, l’auge de moviments d’extrema dreta que alimenten l’animadversió a les 
persones o cultures diferents- que han propiciat la generació d’onades de persones que busquen una oportunitat 
per viure dignament. 

 
 300.  Els poders públics han de donar una resposta col·lectiva i corresponsable a aquests escenaris i promoure el 

reconeixement i l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals sense discriminació, garantint la convivència i la 
cohesió social. 

 
 301.  Volem seguir avançant en polítiques que regulin l’exercici del dret de les persones, físiques o jurídiques, públiques 

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

 
 302.  Volem continuar exercint un lideratge en el si de la societat i de les institucions per garantir la cohesió social, la 

integració i el progrés social a Catalunya, treballant des de les polítiques de ciutadania i de capacitació davant dels 
canvis socials i promovent la cultura de la pau i els drets humans, la tolerància, el respecte i la solidaritat. 
 
Vetllarem pels drets del col•lectiu LGTBIQ+ i les seves famílies, proporcionant els recursos necessaris per a 
garantir una atenció integral, també des de les escoles, instituts i entitats.  
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 303.  LLUITA CONTRA L’ODI A LA SOCIETAT 
 
 304.  - Complirem amb les lleis vigents i les desplegarem eficaçmentdotant-les de pressupost suficient per garantir la 

seva eficàcia  :  Llei 11/2014 per garantir els drets LGTBI i per erradicar l’homofòbiala lesbofòbia  , la bifòbia i la 
transfòbia, Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, etc. 

 
 305.  - Impulsarem un Pla contra les discriminacions que inclogui tots els entorns, mitjançant  programes d’intervenció 

social per la formació, la sensibilització i la difusió dels valors de la interculturalitat i la diversitat sexual i afectiva 
des del coneixement mutu. 

 
 306.  - Fomentarem intercanvis que promoguin el reconeixement de la diversitat alhora que es fa des del foment de la 

igualtat de condicions i oportunitats (intergeneracionals, interculturals, intergèneres, etc.). 
 
Promoure en l’àmbit municipal i supramunicipal els serveis d’informació i assessorament en qüestions LGTBI+, 
per tal de donar un tracte més proper a la ciutadania per tal de que es pugui conèixer la realitat del col•lectiu 
LGTBI+  i també dur a terme tallers i formació continuada oberta a tota la ciutadania.  

 
 307.  Institucions al servei d’una ciutadania diversa 
 
 308.  - Formarem els diferents cossos professionals per evitar situacions de discriminació secundària. 
 
 309.  - Incorporarem clàusules socials a la contractació pública que promoguin la igualtat d’oportunitats i el 

reconeixement de la diversitat. 
 
 310.  - Realitzarem campanyes comunicatives i informatives, basades en el dret a la transparència , que serveixin per 

desmuntar els estereotips generats per la ultradreta. 
 
 311.  - Farem un nou sistema de protecció als infants  i adolescents estrangers no acompanyats acordat amb el Govern 

d’Espanya i món local i amb la col·laboració d’organitzacions de contrastada solvència en cada un dels eixos 
d’acollida que harmonitzarà els criteris de resposta i el tractament de situacions. 

 
 312.  Prevenció integral dels extremismes. En un món cada cop més globalitzat, cal estar atents a les incoherències i els 

advertiments dels radicalismes que, de qualsevol signe, amenacen les societats democràtiques.  les societats 
occidentals -i la nostra no n’està al marge- donen símptomes de preocupació tot  tipus de radicalisme i 
extremismes. Els atemptats de l’estiu de 2017 ens van posar davant una realitat; cal prendre posició davant els 
extremismes i afrontar el risc creixent des de la intel·ligència i la seguretat, la cohesió social i el diàleg interreligiós i 
intercultural per fer front a aquests moviments que emparen la violència. 

 
 313.  Impulsarem un Pla integral contra els extremismes que, posant l’accent en la ciutadania més jove i més vulnerable, 

establint sistemes d’alertes davant possibles radicalitzacions. Davant la complexitat d’aquest fenomen, és 
imprescindible dur a terme accions en la majoria de sistemes i xarxes de la nostra societat i impulsar al seu torn 
plans de caràcter sectorial, com ara els centres penitenciaris. 

 
 314.  L’exercici de la plena ciutadania: integració i interculturalitat 
 
 315.  - Garantir els drets polítics i socials de la població immigrada, en un marc de polítiques que promoguin el progrés 

col·lectiu i la mobilitat social, amb especial atenció als i les joves i les dones, i de polítiques que facilitin la 
permeabilitat de les noves expressions creatives, artístiques, científiques i intel·lectuals i el seu encaix a la societat 
en un marc de pluralitat i interculturalitat.Defendemos un Pacto de Estado sobre inmigración, que incorpore la 
revisión de la legislación actual, y en particular la supresión del principio de reciprocidad previsto en la CE del 
derecho al Sufragio activo en las elecciones municipales y que permita el citado sufragio de todos los ciudadanos y 
ciudadanas que sin disponer de nacionalidad española acrediten al menos 5 años de residencia legal en España. 

 
 316.  - Desenvolupar programes que ajudin al fet que no es creïn bombolles culturals, ni realitats aïllades. Cal fer un 

treball intens i extens en la millora dels barris, en la millora de la qualitat de vida de les persones i en l’accés a 
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l’educació reglada i no reglada. 
 
Aplicar mesures a nivell d’institucions municipals que evitin i acabin amb la complexa i tan delicada 
gentrificació. Evitem que els barris històrics es converteixin en macro hotels per a turistes i conservem la seva 
essència i a la seva gent, fent-ho compatible amb el turisme i el gaudi d’aquests espais. Acabem també amb la 
guetització amb polítiques d’inserció social, urbanístiques i promovent la multiculturalitat.  

 
 317.  - Posar en marxa un Observatori del Racisme i la Xenofòbia a Catalunya, per tal de tenir un monitoratge del 

territori respecte a les situacions que es produeixin en el territori i dificultin la convivència i la cohesió social, i els 
combatrem. 

 

 318.  15. ON NÉIXER, CRÉIXER I MORIR DIGNAMENT 

 
 319.  El centre neuràlgic del nostre corpus ideològic i polític sempre ha estat ocupat per les persones, els seus drets i les 

seves necessitats. Fidels a aquest compromís, i davant  societats canviants i plurals com les actuals cal, més que 
mai, situar-nos en una perspectiva àmplia i integral que permeti donar respostes adients a la gran diversitat vital 
present en aquests entorns socials. 

 
 320.  Històricament, les polítiques adreçades a les persones s’han concretat en propostes sectorials i uniformes des de 

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

 
 321.  Per concretar el nostre projecte, aquest és el marc on ens hem de situar amb accions i serveis que encaixin amb 

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

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

institucional. 
 
 323.  La infància, una prioritat que garantirà el futur 
 
 324.  - Recuperarem el Pacte Nacional per a la Infància que havia d’impulsar les taules territorials i locals de la infància 

amb tots els agents socials implicats per garantir plantejaments transversals. 
 
 325.  - Prioritzarem l’etapa 0-3 com a un moment socioeducatiu fonamental. Ampliar el nombre de places d’escoles 

bressol públiques i revisar el model educatiu perquè es contempli com una etapa socioeducativa clau. 
 
 326.  - Incorporarem la participació dels consells d’infància i adolescència en els processos de definició dels models de 

ciutat. 
 
Es importante reconocer la problemática existente a lo que refiere a la llegada dejóvenes no acompañados a 
Cataluña, por ello hay que destacar la necesidad de ofreceruna respuesta coherente y efectiva a este 
fenómeno.La prevención es imprescindible en este sentido, pues se considera necesario trabajarconjuntamente 
con el país de origen y reforzar la cooperación. Un punto clave paraempezar, es colaborar en la reducción de la 
situación de precariedad en la que vivenmuchos de estos jóvenes, sería conveniente ofrecer a los países de 
origen formación,asesoramiento o incluso medios para poder tratar el tema.Revisar la efectividad de los 
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procedimientos utilizados para la determinación de edad,ya que ésta es concluyente para el futuro de una 
persona que llega a España. Por ello esnecesario trabajar con celeridad y veracidad los datos obtenidos con el 
objetivo deidentificar al menor.Mejorar la protección de los menores no acompañados a través de políticas 
educativas ysociales, estableciendo indicadores de calidad básicos y mínimos para poder realizar 
unacompañamiento en condiciones. Facilitar, en la medida de lo posible, el permiso deresidencia y la 
posibilidad de trabajar a los menores mayores de 16 años, puesto que secrea una discriminación ligada al 
fracaso en el ámbito laboral que puede traerconsecuencias negativas relacionadas con las falsas expectativas 
que tenían en el país deorigen.Establecer, a través de las autoridades marroquíes, vínculos con la familia del 
menor,para poder estudiar, de manera individual, la reagrupación familiar en el país de origen,siempre y 
cuando prevalezca el interés superior del menor.Contemplar la posibilidad del retorno asistido y con garantías 
de aquellos menores condificultades o falta de voluntad, para integrarse correctamente en el país de 
acogida,siempre y cuando los progenitores estén a favor. i de poble. Oferir una resposta a partir de la educació 
de l’increment en l’arribada de joves no acompanyats a Catalunya, per poder garantir una atenció integral per a 
acompanyar-los. Formar i assessorar als equips educatius catalans i fer front a la manca d’ eines efectives de les 
que disposen per tal d’oferir una rebuda òptima. Oferir en els països d’origen formació, assessorament i 
alternatives al joves que estan en situació de migrar de manera il·legal i posant en perill la seva integritat 
personal.Donada la situació actual i l’arribada de Menors Estrangers Sense Referents Familiars Treballarem per 
una inserció social de qualitat i per una igualtat de condicions. 

 
 327.  - Consolidarem el model de ciutats educadores prioritzant l’educació en valors i la coeducació en tot el cicle 

educatiu. 
 
 328.  - Considerarem les zones de joc infantil com a espais prioritaris garantint la igualtat d’oportunitats en l’accés a les 

activitats extraescolars i de lleure socioeducatiu. 
 
 329.  - Crearem les estructures i els recursos necessaris per combatre la pobresa infantil. Incrementarem la inversió en 

polítiques d’infància.  ·Millorarem el sistema de prevenció i abordatge de les situacions de risc, des de la 
cooperació i col.laboració entre institucions polítiques i sociales implicades   ·Garantirem als infants i adolescents 
en situació de desemparament un entorn adequat, prioritàriament familiar, que garanteixi el seu 
desenvolupament integral. 

 
 330.  Actuem a l’etapa de 12-16 anys, un moment vital amb característiques pròpies i singulars 
 
 331.  - Definirem propostes participatives d’oci alternatiu i saludable que contemplin aquest moment vital. 
 
 332.  - Canviarem el model d’horari compacte als instituts públics que impedeix un plantejament horari racional i 

saludable. 
 
 333.  - Impulsarem xarxes de casals d’adolescents com a espais relacionals i socioeducatius des de lògiques innovadores 

i preventives. Impulsarem la creació de consells de participació de l’adolescència.Desplegarem programes per 
potenciar les oportunitats de l’ús d’internet  i contrarrestar els riscos pel mal ús.Als i les joves els hi afecten la 
major part de les decisions polítiques, com a la resta de la ciutadania, per tant, hem d'incorporar la perspectiva del 
cicle vital a tots els àmbits, i hem de tenir una perspectiva jove de tots els àmbits i no exclusivament d’aquells en 
què, històricament, els joves han tingut més impacte com l’educació. Hem de construir un partit en el que els joves 
es vegin representats en tots el àmbits. Com a socialistes hem d’apostar pels i les jovesPer tornar a esdevenir un 
partit majoritari, hem de ser un partit representatiu de la societat i inclusiu. A la societat existeix un percentatge 
de joves que al nostre partit és proporcionalment molt més petit i hem de ser inclusius en el sentit que el jovent se 
sentí inclòs i partícip en el nostre projecte transformador de la societat. Per últim, dir que el PSC és patrimoni de 
Catalunya i de tota la societat catalana, dels i les joves també i entre tots hem d’aconseguir que aquest sector de la 
població conegui aquest patrimoni, estimi aquest patrimoni i vulgui ser-ne part. 

 
 334.  Recuperem les famílies com a agents socials de primer nivell 
 
 335.  - Des de l’anàlisi de la diversitat de tipus de famílies, abordarem les seves necessitats, tant en l’àmbit de serveis 

com de suports, prestacions i avantatges fiscals, per poder desenvolupar el seu paper de garants de seguretat vital 
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als seus membres (famílies monoparentals, famílies nombroses, famílies amb parelles homosexuals, famílies amb 
persones dependents, famílies amb persones amb discapacitat, etc.).  
 
Agilitzarem els tràmits i mecanismes tant d'adopció com d'acollida.  
 
Treballarem per a que el Govern d'Espanya aprovi una legislació igualitària respecte a les  Parelles de fet pel 
qual s'incorpori en el Codi Civil una regulació de el règim de la parella de fet aplicable a tot el territori estatal, 
així com, al fet que incorpori les modificacions oportunes en altres normes per evitar qualsevol tipus de 
discriminació jurídica de les parelles de fet davant els matrimonis, per raó del seu estat civil o de la naturalesa o 
formalitat de la seva relació de convivència, quan concorrin la resta de requisits que s'estableixin en cada cas. 
Promoure una reforma de la llei de l’adopció per tal de facilitar l’adopció d’infants per part de tota la ciutadania, 
en igualtat d oportunitats. 

 
 336.  La gent gran és la part de la població més vulnerable a les situacions de soledat no desitjada. En molts casos, no 

és el fet d’estar sols, sinó de sentir-se sols. En altres casos estan aïllats de la seva vida anterior, a causa de canvis 
vitals com arribar a la jubilació. Aquesta soledat no desitjada pot ser fins i tot la causa de problemes de salut i 
de l’escurçament de la vida. Més enllà de la dependència, impulsarem programes d’atenció a les persones grans 
que viuen soles. - Crearem serveis de suport familiar en cas de cura de persones dependents, així com espais 
estables d’escoles de mares i pares per assessorar i dotar de recursos el seu rol parental. 

 
 337.  ENVELLIR ACTIVAMENT UNA REALITAT 
 
 338.  La gent gran és la part de la població més vulnerable a les situacions de soledat no desitjada. En molts casos, no 

és el fet d’estar sols, sinó de sentir-se sols. En altres casos estan aïllats de la seva vida anterior, a causa de canvis 
vitals com arribar a la jubilació. Aquesta soledat no desitjada pot ser fins i tot la causa de problemes de salut i 
de l’escurçament de la vida. Més enllà de la dependència, impulsarem programes d’atenció a les persones grans 
que viuen soles. - Tirarem endavant la Llei dels drets de les persones grans i consolidarem els consells de les 
persones grans. 

 
 339.  - Impulsarem projectes intergeneracionals que potenciïn els rols actius de les persones grans, alhora que 

potenciarem la xarxa de casals de la gent gran. 
 
- Reforçarem les polítiques actives i la formació dels centres o professionals que treballin amb la gent gran, per 
tal que la gent pugui seguir vivint la seva sexualitat o identitat de gènere a totes les edats.  
 
Reforçarem les polítiques actives i la formació dels centres o professionals que treballin amb la gent gran, per tal 
que la gent pugui seguir vivint la seva sexualitat o identitat de gènere a totes les edats.  

 
 340.  MORIR DIGNAMENT 
 
 341.  - Reafirmem el nostre compromís en la lluita per una mort digna, en la lluita pel reconeixement d’un dret 

fonamental, el dret a viure amb dignitat el procés de la pròpia mort, amb l’autonomia i llibertat que han pogut 
regir la nostra vida. 

 
 342.  - Reforçarem el programa PADES de cures pal·liatives, a tota hora i a tot el territori, per acompanyar el procés de 

final de la vida, sense dolor. 
 
 343.  - Aprovarem una Llei de disposició de la pròpia vida al Parlament de Catalunya, en coherència amb la Llei de 

regulació de l’eutanàsia proposada pel PSOE, que tingui en compte totes les situacions, especialment les de les 
persones mes vulnerables, una vegada efectuat el corresponent debat intern sobre el que aquesta qüestió 
realment significa.  


