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CANVI SÍ  
 
 
 

Al llarg de la història contemporània de Catalunya i sempre que la democràcia 

ha estat possible, el catalanisme ha estat motor de canvi, progrés i modernitat. 

No ha estat una història fàcil, però sota el lideratge del catalanisme s’ha 

defensat la identitat de la nació catalana i el seu autogovern, alhora que s’han 

assolit els nivells més alts de progrés econòmic, social i cultural. Catalunya, 

amb el catalanisme al capdavant, ha demostrat la seva capacitat de superar 

amb èxit l’adversitat i les dificultats. I si avui els catalans podem tenir confiança 

amb nosaltres mateixos, és també per saber que la capacitat de resistir i 

superar crisis de tota mena forma part de la nostra història col·lectiva.  

 

Ara cal plantejar les bases d'un canvi per encarar els reptes que l'evolució 

política, econòmica, social i cultural de Catalunya ens plantegen. Perquè si el 

món gira i canvia ràpidament, el catalanisme també ho ha de fer si vol liderar 

una Catalunya forta, cohesionada i preparada per capejar l’actual temporal que 

destrueix llocs de treball, amenaça el benestar i minimitza la capacitat 

pressupostària i financera per adoptar unes polítiques públiques raonables i 

eficients. El catalanisme, a més, ha de saber despertar consensos interiors molt 

amplis per a enfortir la identitat nacional de Catalunya, i per garantir l’exercici 

del seu dret a l’autogovern. És per això que Convergència i Unió, amb tota la 

humilitat necessària que requereix el moment present, proposa mirar endavant i 

sumar persones d’ideologies democràtiques diverses rere un programa de 

canvi polític i social de gran abast.  

 

Conscients i segurs de les fortaleses de la nostra nació, no volem dissimular 

tampoc el moment actual de crisi que pateix Catalunya. En primer lloc i per ser 

la més urgent, la crisi econòmica i les seves conseqüències socials, 

especialment l’atur i l’extensió de la pobresa, juntament amb l’amenaça de 

l’estat del benestar fruit d’una pèssima gestió pressupostària i financera.  En 

segon lloc, i de cabdal importància, la crisi sobre la problemàtica i mal resolta 

relació entre Catalunya i Espanya, i sobretot sobre la necessitat de disposar 
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dels instruments necessaris per a exercir l’autogovern. I, en tercer lloc, la crisi 

conseqüència del desprestigi de la política i de la manca de credibilitat de les 

institucions, cosa que n’amenaça, sobretot, la confiança dels ciutadans. Val a 

dir que tots aquests aspectes crítics van acompanyats, a més, per una crisi de 

valors, de referents, que afecta a l’actitud dels ciutadans i a l’autoestima 

nacional.  

 

És així que els eixos dels compromisos programàtics de Convergència i Unió 

es fonamenten en: 

 

Lluita contra la crisi econòmica 

 

La nostra prioritat serà la lluita contra la crisi econòmica. Creiem en la iniciativa 

personal, en el treball, en la cultura de l’esforç, en els valors que han permès a 

Catalunya viure una història d’èxit i de desenvolupament sostingut. Aquests 

mateixos valors, al costat de les mesures econòmiques públiques, són els que 

ara ens han de permetre sortir de la crisi. 

 

Creiem en les empreses, vertaderes generadores de riquesa i també de feina, i 

creiem en les persones i la seva capacitat creativa, d’iniciativa i de treball. 

Volem garantir el dret a la feina de totes les persones i el desenvolupament 

econòmic al conjunt del territori. 

 

Apostem per la Catalunya global, una Catalunya que sàpiga aprofitar les 

oportunitats de la globalització, especialment en el terreny econòmic. Tot és 

més a prop, les oportunitats s’han multiplicat, cal aprofitar-ho i situar Catalunya 

al món també econòmicament.  

 

Defensa de l’estat del benestar 

 

Un dels grans èxits de l’Europa del segle XX ha estat la construcció i extensió 

de l’estat del benestar més desenvolupat del món. Catalunya no n’és una 

excepció. En moments en què hi ha qui qüestiona el futur de l’estat del 

benestar, o que pretén retallar-lo amb l’excusa dels riscos que comporta per a 
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l’estabilitat econòmica, Convergència i Unió revalida la seva aposta per aplicar 

polítiques públiques que garanteixin el benestar de les persones, la seva 

atenció sanitària i educativa, la seva plena integració a la societat, i el seu 

desenvolupament individual i familiar. 

 

Creiem en un estat del benestar no dirigista ni jacobí, sinó que compti amb les 

persones i el seu sentit de responsabilitat. Volem garantir el dret a escollir de 

cadascú en tots els àmbits d’atenció social, garantint la universalitat dels 

serveis essencials de l’estat del benestar, la cohesió social i l’equilibri territorial 

al conjunt del país. 

 

Aposta pel dret a decidir 

 

El pacte constitucional establert en el marc de la transició ha arribat al seu límit, 

especialment després de la interpretació que n’ha fet la sentència del Tribunal 

Constitucional sobre l’Estatut de 2006, aprovat en referèndum per la ciutadania 

de Catalunya. A no ser que es vulgui assumir resignadament el seu resultat, cal 

canviar la política seguida fins ara. L’autogovern de Catalunya es deu al dret 

democràtic i irrenunciable de tota nació a decidir el seu futur. Només amb 

l’exercici del dret a decidir Catalunya podrà garantir ser una nació cohesionada, 

amb progrés econòmic i social, i reconeguda.   

 

Les aspiracions d’autogovern del poble de Catalunya no poden tenir, doncs, 

cap més límit que la democràcia. A través de l’exercici del dret a decidir, 

proposem un camí possible i real per assolir l’autogovern que Catalunya 

necessita i reclama. Per això situem, entre d’altres, la proposta d’un model de 

finançament propi com un dels grans objectius pels propers anys.  

 

Un govern fort i amb complicitat ciutadana 

 

Assumint la responsabilitat que ens pertoca en constatar que des de fa temps 

la política i la societat s’allunyen, des de Convergència i Unió som conscients 

que la transformació de l’acció política només serà completa si sap integrar el 

conjunt de la ciutadania. Apostem per sumar a la política en majúscules a totes 
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les persones, entitats cíviques, sindicats, organitzacions empresarials i 

moviments socials que impulsen activitats, accions i iniciatives encaminades a 

promoure l’avenç social, cultural i econòmic del país.  

 

Defensem un canvi que passi per bastir nous ponts entre la política i la societat, 

i per establir una nova complicitat amb la ciutadania. I per aconseguir-ho, des 

de Convergència i Unió proposem, amb tota la modèstia i alhora amb tota la 

convicció, la necessitat que a Catalunya hi hagi un govern fort, sòlid i proper al 

mateix temps, que sigui capaç de recuperar la confiança dels ciutadans en els 

dirigents polítics i de refer el prestigi de les institucions.  

 

 

 

Convergència i Unió assumeix a través d’aquest programa 

electoral un compromís explícit amb la ciutadania i amb el 

conjunt de la nació. Un compromís ferm com a resposta als 

reptes que Catalunya té plantejats, i al servei del canvi 

profund i positiu que el conjunt de la ciutadania reclama.   
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1.- COHESIÓ 
 

 
 
Una formació catalanista com Convergència i Unió té present a l’hora de 
dissenyar el seu projecte polític que la nació comença amb les persones, amb 
cada persona concreta. Un país és la seva gent abans que cap altra cosa. Així 
doncs, si volem que el país avanci amb pas ferm cap al futur, ens hem 
d’assegurar que tots i cadascun dels nostres conciutadans segueixin el pas. 
Perquè una societat també mesura la seva fortalesa en com de fort sigui el seu 
graó més dèbil. 
 
Aquest plantejament no és nou, sinó que ha estat present en el catalanisme 
des de sempre. Un catalanisme sense vocació de justícia social equival a un 
catalanisme sense ànima.  
 
Cadascuna de les persones que conformen la nació catalana són un valor i una 
fortalesa en si mateixes. Cadascuna d’elles tindrà unes característiques, unes 
necessitats, uns objectius... Cal doncs tenir en compte aquesta diversitat per 
posar a l’abast de tothom la igualtat d’oportunitats, que és garantia de cohesió 
social. Això no treu la responsabilitat de cada individu d’invertir els seus 
esforços per desenvolupar una vida plena en tots els sentits.  
 
Hem d’assegurar que totes les portes romanguin obertes, hem de posar a 
l’abast de tothom la possibilitat de maximitzar les seves capacitats individuals i 
hem d’incentivar que les persones inverteixin els seus esforços durant el 
trajecte. Aquest és l’únic camí per a l’èxit individual i, en suma, l’èxit de país. 
 
Cal que les polítiques públiques es desenvolupin per donar resposta en tots els 
entorns i etapes de la vida de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i 
garantir el desenvolupament personal en condicions d’igualtat, llibertat i 
respecte. Són necessàries, doncs, mesures de promoció i protecció de la 
família, tenint en compte la seva diversitat, ja que es tracta del primer nucli de 
convivència, de solidaritat, d’atenció i de transmissió de valors. Calen polítiques 
de benestar social que promoguin l’autonomia personal, garanteixin la igualtat 
d’oportunitats i la inclusió social. És imprescindible que la política sanitària 
garanteixi la universalitat, l’accés a una assistència de qualitat, l’equitat i la 
solidaritat. Pel que fa a les polítiques educatives cal garantir l’ascensor social i 
la igualtat d’oportunitats, i també aconseguir que tota persona arribi a 
desenvolupar al màxim el seu talent i habilitats. Aquestes són les matèries de 
primer nivell, però n’hi ha moltes d’altres, que sense elles seria impossible mirar 
endavant amb la seguretat de formar part d’una societat justa i equilibrada. 
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1.1- BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA: 
 
Considerem la família com un dels eixos vertebradors de la política social del 
nostre país, com a estructura social bàsica que és transmissora de valors i 
generadora de solidaritat. Les polítiques vers la família s’han d’articular al 
voltant de: el suport a la natalitat, com a valor social, que ha de gaudir dels 
suports necessaris per poder tenir, adoptar o acollir els infants que es desitgin; 
la conciliació laboral, per tal que els pares i mares puguin desenvolupar una 
vida personal i professional a l’hora que exerceixen la seva paternitat i 
maternitat; i el tractament equitatiu de les famílies, amb el desplegament de 
diversos tipus de proteccions segons les necessitats de cada nucli familiar. 
 
Entenem que la realitat personal de cada ciutadà i ciutadana de Catalunya és 
diversa i, per tant, requereix de respostes diferents adaptades a les seves 
necessitats, que proporcionin les eines per a poder viure en la major plenitud  
possible en totes les etapes de la seva vida, promovent així l’autonomia 
personal necessària per a desenvolupar una vida independent. 
 
Creiem fermament en el valor i les capacitats de les persones, i és per això que 
treballarem per proporcionar una igualtat d’oportunitats per a tothom i un suport 
pel seu desenvolupament humà, personal i professional, que cada persona 
esculli lliurement. Una societat de tots i per a tots, inclusiva, integradora, 
respectuosa amb la diversitat i solidària. 
 
Lluitarem radicalment contra la pobresa perquè una societat del benestar no 
pot admetre passivament l’existència de segments socials exclosos, cal donar 
les eines, cal ensenyar el camí i acompanyar en la recuperació a totes aquelles 
persones que per diversos motius s’han vist desplaçades del ritme del país. Cal 
garantir doncs, la dignitat personal al llarg de la vida. 
 
Tots els catalans i totes les catalanes han de viure amb la tranquil·litat de saber 
que el seu país mai els girarà l’esquena, mai s’oblidarà de ningú, sempre 
comptaran, com a mínim, amb una última xarxa de seguretat. A partir d’aquí, 
comptant amb la seva vàlua i les seves capacitats, se’ls acompanyarà en el 
camí triat i se’ls donaran les eines necessàries.  
 
Catalunya sempre ha comptat amb un gran actiu de força social, 
l’associacionisme i el voluntariat, expressió de la solidaritat de les persones, 
que tenen una brillant i llarga trajectòria a Catalunya, al servei dels sectors més 
desafavorits de la societat. Aquesta xarxa social és un dels valors més 
característics de la nostra nació i, per tant, s’ha de protegir i promoure el tercer 
sector social i el voluntariat.    
 
Posarem al centre de les polítiques de benestar social a cada persona, amb 
una gestió humana i propera, que alhora respongui a criteris d’eficiència i 
eficàcia. Això suposa la desburocratització dels processos, la millora de la 
informació i l’atenció, la proximitat del servei, el respecte del dret a triar i 
l’agilitat en la resposta. En aquest sentit, reforçarem el paper de la xarxa 
d’oficines de benestar social i família per apropar la informació i millorar 
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l’atenció de les persones i les famílies, i així facilitar l’accés als seus drets 
socials. 
 
 
1.1.1.- FAMÍLIA 
 
• Incrementarem els ajuts a les famílies amb infants, tant des del punt de vista 

de la quantitat de la prestació econòmica, com dels anys de l’infant en què 
es té dret a la seva percepció. Les famílies amb un infant amb discapacitat, 
equipararan la seva ajuda a la de les famílies nombroses o monoparentals. 
A partir del tercer fill o filla, els ajuts tindran una dotació superior. 

 
• Promourem el dret als serveis socials de respir, que milloren la conciliació 

de la vida personal, familiar i laboral quan s’atenen a persones amb 
dependència i/o discapacitat en l’àmbit familiar 

 
• Facilitarem el dret a triar en la cura dels fills entre les diferents opcions 

possibles: llars d’ infants, cuidador de la llar, reduccions de jornada, 
agrupaments de nens a casa, llars d’ infants laborals... 

 
• Desplegarem de forma efectiva de la Llei 18/2003 de Suport a les Famílies. 
 
• Promourem una Nova llei de protecció i suport a les famílies nombroses i 

monoparentals. 
 
• Promourem un Acord entre Govern, patronals i sindicats per a la 

racionalització dels horaris laborals. 
 
• Crearem de forma efectiva el Fons de Garantia per a l’impagament de la 

pensió d’aliments i/o compensatòria. 
 
• Informarem del conjunt d’ajuts, prestacions i serveis que existeixen en 

l’àmbit familiar, des del moment del naixement del nou infant, amb el 
lliurament de la informació, de la documentació necessària i de la guia de 
suport a la família 

 
• Establirem un Pla Local de Suport a les Famílies, a través d’un acord entre 

el Govern de Catalunya, les administracions locals i l’Observatori Català de 
la Família que inclogui un paquet integral d’actuacions en l’àmbit 
competencial de les corporacions locals. 

 
• Recuperarem el terme família en la denominació del departament 

competent en política de suport a la família i reforçarem el paper de la 
Secretaria de la Família amb més competències executives i de 
coordinació.  

 
• Reforçarem el paper de l’Observatori Català de la Família com a veritable 

òrgan de diàleg entre les associacions familiars, els experts i el Govern de 
Catalunya, per a la definició i millora de les polítiques públiques de suport a 
la família.  
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• Elaborarem un Pla Integral de Suport a la Família liderat pel Govern amb la 

participació de l’Observatori Català de la Família. 
 
• Desenvoluparem el reglament dels ajuts a l’adopció i el reglament dels ajuts 

a la reproducció assistida. 
 
• Elaborarem un Pla de suport a les noies adolescents embarassades que 

integrarà mesures de suport psicològic en la presa de decisió, d’educació en 
la maternitat, de mediació familiar, d’ajuts, de suport personal al centre 
docent, de flexibilització del període d’escolarització que li permeti cursar els 
ensenyaments en diversos anys acadèmics per poder fer-se càrrec del seu 
infant. 

 
• Promourem el teletreball com a nova forma d’organització laboral. 
 
• Garantirem l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure i a altres activitats, 

més enllà de l’horari lectiu dels infants i joves de Catalunya, mitjançant 
mesures de discriminació positiva per a les famílies amb més dificultats, i 
implantant un Pla d’equipaments que garanteixi el màxim aprofitament dels 
equipaments públics per a destinar-los a aquestes activitats educatives no 
formals. 

 
 
1.1.2.- PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL 
 
• Promourem un model de promoció de l’autonomia personal i de vida 

independent català, que presti l’atenció i els serveis a les persones en 
situació de dependència. 

 
• Organitzarem els serveis públics de la Generalitat amb la finalitat de donar 

una atenció més accessible i propera, a mida de les necessitats de la 
persona, que doni resposta a situacions d’envelliment, de discapacitat física, 
de discapacitat psíquica, de malaltia mental...,  amb un gestor de referència 
per a la persona i la seva família en el marc dels serveis socials 
especialitzats, respectant els terminis de valoració i resolució. Duent-se a 
terme tot plegat sense incrementar el personal de l’Administració. 

 
• Impulsarem un model residencial i de centre de dia més flexible i polivalent, 

amb més qualitat humana i d’atenció, i que alhora permeti compartir 
programes, serveis i recursos humans entre diferents equipaments, com 
també adaptat a les diferents necessitats específiques i característiques de 
cada territori. 

 
• Promourem un nou model de gestió de l’àmbit sociosanitari, especialment 

per a la llarga estada, amb una plena coordinació entre els Departaments 
competents. 

 
• Implantarem el servei d’assistent personal en tots aquells casos en què 

faciliti un projecte de vida independent per a la persona amb dependència. 
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• Donarem resposta a la necessitat de places residencials per a gent gran 

amb dependència mitjançant la concertació de places amb el sector privat 
no lucratiu i mercantil. També a través de possibilitar la destinació de la 
prestació econòmica vinculada a servei de residència o centre de dia, tant a 
places públiques com a privades, prèvia acreditació del centre. 

 
• Agilitarem l’obtenció dels certificats i les valoracions de les persones amb 

dependència, treballant per unificar les diferents valoracions actuals que 
realitzen el Centre d’Atenció al Discapacitat, els equips de valoració de la 
dependència i de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques-ICAM. 

 
• Impulsarem la millora de les condicions laborals del sector d’atenció a la 

dependència. 
 
 
1.1.3.- DISCAPACITAT 
 
• Promourem una nova Llei de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de 

Barreres. 
 
• Revisarem i adaptarem les normatives existents per tal d’acomplir la 

Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 
discapacitat. 

 
• Implantarem nous models d’atenció que facilitin el desenvolupament de la 

vida independent en habitatges amb suport. Quan calgui facilitarem nous 
models més personalitzats d’atenció diürna i d’atenció residencial. 

 
• Desenvoluparem un nou protocol d’ajudes tècniques i tecnològiques que 

faciliti i impulsi una major autonomia personal.  
 
• Fomentarem la inclusió de les persones amb discapacitat, especialment a 

través de la seva incorporació al món laboral, donant els suports necessaris 
a la persona per tal què assoleixi la seva plena integració laboral. En aquest 
sentit, es realitzaran les modificacions necessàries per a vincular les ajudes 
a la persona amb discapacitat, sigui quin sigui l’entorn laboral al qual 
s’incorpori (ordinari o protegit). 

 
• Elaborarem, conjuntament amb el sector, un  Pla de promoció, suport i 

millora de la competitivitat dels Centres Especials de Treball. 
 
• Revisarem les mesures alternatives pel què fa a l’exoneració de 

contractació de persones amb discapacitat per part de les empreses. 
 
• Confeccionarem un Protocol d’actuació per a donar resposta als 

maltractaments de les persones amb discapacitat. 
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1.1.4.- INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA LA POBRESA 
 
• Impulsarem un Pla d’Inclusió Social de Catalunya amb la participació del 

Tercer Sector vinculat a la comunitat. 
 
• Aplicarem d’una forma més justa i solidària la Llei de Prestacions Socials de 

caràcter econòmic, especialment pel que fa a les pensions no contributives, 
a les prestacions per necessitats bàsiques i d’ajut al manteniment de la llar, i 
a les pensions per a les persones vídues. 

 
• Transformarem la renda mínima d’inserció i donarem resposta a les 

situacions que hagin esdevingut cròniques. 
 
• Definirem amb criteris propis de Catalunya l’Indicador de Renda de 

Suficiència. 
 
• Treballarem per aconseguir la supressió per part del Govern espanyol del 

límit estatal del 25% de complement que poden fer les Comunitats 
Autònomes a les Pensions No Contributives. 

 
• Treballarem per incrementar la base reguladora per al càlcul de les 

pensions de viduïtat. 
 
• Promourem el Programa de treball protegit “Posa’t a Punt”, per a facilitar 

l’accés a l’execució d’obres i serveis a les empreses d’inserció i els centres 
especials de treball. 

 
• Acordarem i implantarem, juntament amb l’Administració Local, 

associacions i entitats del territori, Plans de dinamització cívica i 
comunitària. 

 
 
1.1.5.- GENT GRAN 
 
• Reforçarem el paper del Consell de la Gent Gran de Catalunya i establirem 

un referent a l’administració de la Generalitat que garanteixi la participació i 
planificació en l’àmbit de les persones grans. 

 
• Convocarem, cada 4 anys, el Congrés Nacional de la Gent Gran. 
 
• Establirem un sistema d’informació eficaç per tal que les persones grans 

tinguin ple coneixement dels seus drets. 
 
• Fomentarem la vida activa de la gent gran a través de les activitats dels 

casals, la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació, el 
voluntariat, l’associacionisme, ... 

 
• Promourem el Programa “Àpats en companyia” per a les persones que 

viuen soles, facilitant així la interrelació personal entre les persones grans 
en menjadors comunitaris amb àpats a preu assequible. 
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• Implantarem el Telèfon d’atenció a la gent gran que viu sola, pel qual 

aquesta persona tindrà un contacte periòdic i assidu amb un professional. 
 
 
• Crearem un Protocol d’actuació i un servei d’atenció per a les situacions de 

maltractament de la gent gran. 
 
• Crearem un carnet sènior, que facilitarà l’accés a béns i serveis a un preu 

més baix, amb una incidència especial en les activitats que promoguin la 
participació i el dinamisme de la gent gran. 

 
 
1.1.6.- INFÀNCIA 
 
• Promourem la signatura d’un Pacte per a la Infància. 
 
• Prioritzarem les polítiques de prevenció i el treball amb les famílies amb 

infants en situació de risc. 
 
• Implantarem progressivament un model de centres d’acollida i residencials 

més petits per a afavorir l’atenció dels infants en un entorn el més familiar 
possible. 

 
• Prioritzarem l’acolliment en família per davant de l’acolliment 

institucionalitzat en centre. 
 
• Suprimirem les actuals llistes d’espera d’infants amb mesura de protecció, 

que resten en situació de desemparament a l’espera del recurs adient per a 
la seva protecció.  

 
• Crearem les places necessàries de Centres d’acollida i de Centres 

Residencials, per assegurar l’adequada atenció de tots els infants. 
 
• Equipararem les ajudes que reben les famílies pels acolliments en família 

extensa a les que reben les famílies acollidores externes. 
 
• Dissenyarem un Programa de prevenció i atenció en diferents zones del 

territori amb especial risc per a la infància i l’adolescència. 
 
• Proposarem la creació d’una Comissió específica d’Infància al Parlament de 

Catalunya. 
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1.1.7.- JOVENTUT 
 
• Implementarem el Pla Nacional de Joventut 2010 – 2020, sobre la base 

d’establir mesures eficaces que facilitin i promoguin la emancipació dels 
joves catalans, a partir dels pilars bàsics del desenvolupament de la vida 
com són la formació, l’ocupació i l’habitatge. 

 
• Implantarem una xarxa real i efectiva d’Oficines de Joventut, que incloguin 

les oficines d’emancipació juvenil, de forma consensuada amb ajuntaments i 
consells comarcals. 

 
 
1.1.8.- DROGODEPENDÈNCIES 
 
• Adaptarem la Xarxa d’Atenció a les drogodependències per a poder cobrir 

els nous perfils de pacients, per això adaptarem i millorarem els sistemes de 
recollida d’informació epidemiològica. 

 
• Promourem un gran acord polític per a la prevenció de les 

drogodependències  
 
• Crearem més places residencials de comunitats terapèutiques per adults 

drogodependents.  
 
• Promourem la creació de comunitats terapèutiques per adolescents amb 

consum problemàtic de drogues que es troben en situacions especials com 
poden ser els menors no acompanyats, amb patologia psiquiàtrica afegida, 
amb residència habitual allunyada del centre de tractament, amb situació de 
crisi personal o familiar, etc.  

 
• Donarem suport a les famílies de les persones drogodependents 
 
• Flexibilitzarem els serveis vigents i promourem el reciclatge dels 

professionals. 
 
 
1.1.9.- TERCER SECTOR 
 
• Acordarem un Pla de Suport al Tercer Sector amb la Taula del tercer Sector 

Social en què intervinguin de forma transversal els diferents departaments 
de la Generalitat.  

 
• Promourem la participació de la Taula del Tercer Sector Social en els 

consells de participació del Govern de la Generalitat, amb el seu 
reconeixement com a agent social. 

 
• Implementarem les clàusules socials en els concursos públics. 
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• Impulsarem les mesures necessàries per a facilitar que les entitats del 
tercer sector es puguin presentar als concursos públics en condicions 
d’igualtat respecte les empreses mercantils.  

 
• Treballarem per la reducció de l’IVA (4%) que s’aplica a determinats serveis 

socials que reben les persones dependents.  
 
• Signarem prioritàriament convenis plurianuals per als programes de 

continuïtat desenvolupats per entitats del tercer sector, amb la finalitat de 
donar estabilitat i liquiditat.  

 
• Promourem la gestió des de la Generalitat de Catalunya del 0’7 % de l’IRPF 

destinat a finalitats socials i treballarem per a l’assoliment del total dels fons 
recaptats a Catalunya.  

 
• Publicarem les convocatòries anuals d’ajuts i convenis per a programes 

socials en els 3 primers mesos de l’any, amb la finalitat de facilitar la 
tramitació, justificació i pagament d’aquests ajuts.  

 
• Promourem, en col·laboració amb els agents socials, la innovació i formació 

continuada dels professionals de l’àmbit del benestar social.  
 
• Establirem mesures per a patrimonialitzar les entitats com a via per a 

garantir-ne la pervivència en la seva acció social  
 
 
1.1.10.- VOLUNTARIAT 
 
• Consensuarem amb les federacions i entitats de voluntariat una llei de 

reconeixement del voluntariat i de suport al sector.  
 
• Donarem suport i impulsarem l’associacionisme i el voluntariat.  
 
• Promourem la celebració de l’any europeu del voluntariat amb un programa 

acordat amb l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.  
 
• Acordarem, conjuntament amb el sector, un nou Pla de Formació del 

Voluntariat de Catalunya amb la introducció de recursos formatius virtuals 
per a garantir-ne l’accés arreu del territori i per a tothom.  
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1.2.- SALUT 

 
La salut i l’atenció sanitària són dos elements essencials per a la cohesió i el 
benestar d’una societat, que s’han de mantenir i potenciar. L’esperança de vida 
dels catalans ha millorat notablement en els darrers anys, però cal encara 
millorar els indicadors d’esperança de vida en bona salut, lliures de 
dependència, amb autonomia conservada i en el seu entorn personal i familiar. 
Vivim més anys, però cal garantir que el nivell de salut i d’autonomia per les 
activitats de la vida diària millori. En aquest sentit, les propostes de 
Convergència i Unió en aquest àmbit, tenen com a objectiu la millora de la salut 
i de la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
Des de Convergència i Unió continuem creient com a valors preferents del 
sistema de salut: la universalitat, l’accés a una assistència de qualitat, l’equitat i 
la solidaritat.  
 
Apostem doncs, per un sistema integral de qualitat que contempli el tractament 
de la malaltia, però que inclogui també la prevenció, la promoció de la salut i 
dels hàbits saludables, la rehabilitació, l’assistència i la recerca. Un sistema 
més àgil en què les noves formes de gestió i una major col·laboració entre el 
sector públic i privat hi tinguin cabuda. Un sistema que motivi i impliqui tots els 
professionals. 
 
Assolir una millor salut depèn de molts factors més enllà de l’assistència 
sanitària. Una política sanitària moderna ha d’entendre que els factors 
individuals i de comportament, així com els socioeconòmics i d’entorn, 
influeixen el nivell de salut. La responsabilitat en l’assoliment d’un nivell millor 
de salut és individual i social alhora.  
 
Tot i que en termes de despesa pública, Catalunya encara està per sota de la 
mitjana dels països del nostre entorn,  si les dificultats del moment 
no  permeten incrementar els recursos disponibles, cal mantenir i garantir, en 
termes reals,  els recursos econòmics dedicats al sistema sanitari. 
 
En aquest context, som conscients que no es poden donar expectatives als 
ciutadans de noves prestacions o nous equipaments sinó es disposa del 
corresponent finançament i està demostrada la seva eficiència en termes de 
millora de salut. 
 
 
1.2.1.- LES BASES DEL SISTEMA SANITARI CATALÀ 
 
El centre del sistema català de salut ha de gravitar a l'entorn del pacient i dels 
professionals, que s'han d'implicar i interactuar de manera preventiva uns, i 
proactiva els altres. El sistema s'ha d'organitzar al voltant de la relació personal 
entre els professionals i el pacient, i no atenent només als interessos de les 
pròpies organitzacions.  
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Apostem per una assistència centrada en el pacient, el que significa implicar-lo 
en les decisions sobre el seu tractament, ser transparents i oferir opcions quan 
sigui possible. 

Per a la millora del sistema català de salut: 

• Treballarem per tal que tots els recursos, tant públics com privats, estiguin 
al servei del pacient i de la seva assistència.  

 
• L’atenció primària haurà de ser l’entrada preferent al sistema. En aquest 

sentit, aplicarem els mecanismes adequats per tal de minimitzar l’entrada al 
sistema a través de les urgències hospitalàries. Per assolir aquest objectiu 
s’adoptaran mesures per aconseguir un accés àgil i ràpid a l’atenció 
primària i un accés directe a les urgències quan sigui necessari, regulat pels 
professionals sanitaris (061, SEM,...) 

 
• Reforçarem el paper de l’atenció primària en el sistema sanitari i se la 

dotarà amb mecanismes per a la compra de serveis als altres nivells. 
 
• Els pacients podran triar el metge d’atenció primària: garantirem que cada 

pacient tingui un facultatiu de referència – metge de capçalera- en l’atenció 
primària i procurarem minimitzar els canvis continuats que es produeixen en 
l’actualitat. Els metges rebran una compensació relacionada amb l’esforç 
necessari per atendre el seu grup de pacients (quantitat i risc relatiu). 

 
• Ampliarem la possibilitat d’elecció de metge als pediatres i als ginecòlegs.  
 
• Facilitarem de manera progressiva la llibertat d’elecció d’hospital, en l’àmbit 

de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, en els casos d’ingrés i cirurgia 
electiva. L’accés en el centre triat per al pacient s’haurà de produir en els 
temps de garantia establerts d’acord amb la capacitat disponible. En cas 
contrari, s’oferiran recursos alternatius en el marc de la Xarxa. Els hospitals 
seran compensats en funció de l’activitat realitzada d’atenció als pacients.  

 
• Es reduiran les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques, establint 

temps màxims per a cirurgia selectiva, que una vegada superats, obligaran 
al Servei Català de la Salut al proveïment d’una solució alternativa que 
caldrà satisfer obligatòriament.  

 
• Garantirem un temps màxim d’espera per accedir a la consulta amb atenció 

especialitzada i per fer-se proves diagnòstiques complementàries. 
 
• Introduirem una garantia per a què, en el cas de cancel·lacions d’ingressos 

o visites motivades per necessitat dels serveis, aquestes s’hagin resolt en 
un termini màxim d’un mes o s’hagi ofert una alternativa satisfactòria. 

 
• Treballarem per establir horaris més amplis d’atenció a tota la Xarxa 

Sanitària d’Utilització Pública i per  a millorar la puntualitat en la realització 
de les visites i en la pràctica de proves.  
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• Donarem un nou impuls a la Història Clínica compartida, per la seva 
importància en la coordinació dels serveis i per a la millora del temps de 
resposta i la qualitat de les decisions clíniques.  

En aquest sentit, el Govern ha de liderar aquest procés de creació d’un 
sistema d’informació compartit, únic per a tota la xarxa i accessible al 
ciutadà i a tots els agents sanitaris de qualsevol lloc. 

• Seguirem avançant en la introducció de les tecnologies de la comunicació 
per obrir el sistema al ciutadà facilitant l’accés de la ciutadania a la consulta 
de la Història Clínica compartida, la petició de cites, la comunicació amb el 
personal sanitari, l’obtenció de prescripcions i implicant-lo en la cura de la 
seva salut. 

• Generalitzarem la implantació de la recepta electrònica. 

• Fomentarem programes per a la responsabilització per part dels usuaris de 
la seva salut, de promoció d’hàbits saludables i de la prevenció de malalties 
previsibles. 

• Durem a terme accions per a conscienciar la ciutadania en la millor 
utilització dels serveis sanitaris, com ara l’ús de les urgències, la 
freqüentació o els ingressos hospitalaris. En aquesta tasca, els 
professionals dedicats a la Salut Pública seran una eina bàsica.  

• Reforçarem la integració de la salut mental a tots els nivells del sistema 
sanitari. Potenciarem especialment, els serveis i actuacions dedicades a 
l’Alzheimer i altres malalties degeneratives cerebrals. 

• Redefinirem i potenciarem el Pla Director de Salut Mental, assegurant la 
seva aplicació i definició  concreta.   

• El Servei Català de la Salut ha de ser capaç d’adaptar-se a les necessitats i 
preferències dels pacients. La seva opinió serà tinguda en compte en les 
decisions de tractament.  

• El pacient disposarà de la informació de la manera més entenedora 
possible, ja sigui amb formularis adaptats, amb guies pràctiques de salut o 
mitjançant el servei de Sanitat Respon. A tal efecte, potenciarem les unitats 
d’atenció a l’usuari com a peça clau d’accés a la informació. 

 
• Millorarem el dret a reclamació amb uns procediments clars, transparents i 

justos que ajudaran a aquells pacients que considerin que el sistema de 
salut no els ha donat una resposta acurada. Així mateix, es millorarà el 
seguiment, ús i resultat d’aquestes queixes. A tal efecte, desenvoluparem 
un Pla de Reclamacions que permeti augmentar el nombre de proveïdors 
que accedeixin i informin al sistema de gestió de les mateixes. Es lliurarà un 
informe anual de situació i resultats del procés. 
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Qualitat i transparència del sistema: 
 
• Definirem uns estàndards de qualitat obligatoris per a tot el sistema. 

L’avaluació serà objectiva, periòdica i buscarà la millora dels processos 
interns. Aquesta avaluació se centrarà primordialment en la eficiència, en 
l’atenció als malalts i en la satisfacció d’aquests per part del sistema 
sanitari.  

 
• Desenvoluparem un sistema d’avaluació i d’informació sobre qualitat i 

resultat dels serveis sanitaris. Farem que els indicadors clau de qualitat 
estiguin d’acord amb el sistema d’Organitzacions Sanitàries Integrades i 
Proveïdors.  

 
• Crearem un Registre de declaració d’incidents i efectes adversos d’acord 

amb l’experiència dels països europeus per tal de fer-ne un estudi 
multidisciplinar.  

 
 
1.2.2.- SOSTENIBILITAT I MILLORA DE  GESTIÓ DEL SISTEMA 
SANITARI 
 
Compromís de sostenibilitat: 
 
• Convergència i Unió es compromet a l’objectiu de fer sostenible el sistema 

sanitari català. Per aquest motiu, es garantirà, com a mínim, el manteniment 
en termes reals dels recursos econòmics destinats al sistema sanitari. 

 
• Fixarem un marc estable, conegut i previsible en les relacions amb les 

entitats proveïdores dels servies sanitaris. 
 
• Treballarem per aconseguir la reducció dels terminis de pagament a les 

empreses subministradores de serveis i productes sanitaris en un moment 
on el finançament empresarial segueix presentant símptomes de dificultat.  

 
• Durem a terme una revisió de tots els projectes en l’àmbit sanitari prioritzant 

aquells que incorporin un major retorn a la societat.    

Una nova gestió del sistema sanitari: 
 
Cal millorar la gestió amb l’objectiu d’obtenir una major qualitat en els serveis 
de salut. No es pot retallar ni prestacions ni qualitat. Per tant, caldrà millorar 
l’eficiència per a obtenir uns resultats millors amb els mateixos recursos. 
 
• Reforçarem la separació de funcions entre el govern del sistema i la seva 

gestió. La salut pública i comunitària, la  planificació dels serveis, la garantia 
d'equitat i la suficiència dels recursos, l’acreditació dels centres i serveis  
recaurà en els òrgans directius del departament competent en l’àmbit de la 
salut. La contractació i l’avaluació dels serveis recaurà en el Servei Català 
de la Salut i la provisió dels serveis correspondrà en les entitats titulars dels 
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centres i serveis, siguin  públiques o privades en condicions equiparables de 
competència. 

 
• Potenciarem la col·laboració público-privada en matèria sanitària mitjançant 

la configuració d’una xarxa de recursos al servei del ciutadà amb 
indiferència la seva titularitat patrimonial.  

 
• Dotarem als ens públics sotmesos a dret privat i als consorcis amb 

participació pública dels mateixos mecanismes, flexibilitat i elements de 
gestió del que disposen la resta d’entitats que operen en el conjunt de la 
xarxa.  

 
• Aprofitarem totes les potencialitats i possibilitats de descentralització i 

innovació de la  nova llei de l’ICS. 
 
• Racionalitzarem la quantitat de personal dedicat a la gestió i donarem tot el 

protagonisme i el màxim de recursos als que treballen en l’assistència.  
 
• Promourem fórmules d’autogestió en la prestació de serveis sanitaris de 

titularitat pública.  
 
• Redefinirem el paper del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) dins del 

sistema sanitari, la seva operativitat i el seu desplegament en el territori. 
Fomentarem l’elaboració de plans integrals d’urgències en aquelles parts 
del territori amb més dificultats d’accés als centres sanitaris especialitzats. 

 
• Redefinirem el sistema d’urgències territorial d’atenció primària per resoldre 

les mancances observades els darrers anys. 
 

• Modificarem l’actual model de govern territorial per tal de simplificar la presa 
de decisions i les estructures de l’organització de departament de Salut. 

 
• Impulsarem decididament les tecnologies de la informació i la comunicació – 

inversions i formació - com a fórmula per a fer compartir els avenços i 
promoure noves fórmules de col·laboració interprofessionals. Les 
tecnologies de la informació i la comunicació han de ser la base de la 
col·laboració entre equips multidisciplinars.  

Actuació conjunta de l’assistència sanitària, sociosanitària i social:  
 
• Impulsarem una major coordinació en l’actuació de l’administració en els 

àmbits de l’assistència sanitària, sociosanitària i social que permeti reforçar 
els diferents equips per a una atenció integral del ciutadà i una major 
coordinació dels recursos humans, de la cartera de serveis, de l’organització 
i de la provisió dels serveis sociosanitaris. 
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1.2.3.- LA CONTRIBUCIÓ DELS PROFESSIONALS DE LA SALUT 
ESDEVÉ CLAU 
 
Per a Convergència i Unió són els professionals que treballen en l’àmbit de la 
salut els que fan possible que el sistema públic tingui un alt i reconegut nivell de 
qualitat. Per tal de mantenir el seu lideratge impulsarem les mesures següents: 
 
Més participació dels professionals: 
 
• Potenciarem el Consell de la Professió Mèdica i el Consell de la Professió  

Infermeria com a òrgans de participació, consulta i recerca de consens en el 
desenvolupament de les polítiques adreçades al col·lectiu sanitari.  

 
• Promourem mecanismes efectius com ara consells de professionals,  per tal 

que els professionals participin en la presa de decisions i gestió de les 
organitzacions sanitàries integrades, a l’atenció primària i als hospitals.  

 
• Revisarem i desenvoluparem, d’acord amb els metges, infermeres i 

personal sanitari, les iniciatives incloses al Llibre Blanc de les Professions 
Sanitàries.  

 
• Reconeixerem la figura del professional sènior i de les aportacions que pot 

fer al sistema.  
 
• Promourem i potenciarem l’autonomia professional en institucions com l’ICS 

que es dotaran dels mecanismes i instruments necessaris per a fer-ho 
possible. Donarem un nou impuls a la creació i implantació de serveis 
gestionats per entitats de base associativa (EBA,s). 
  

• Treballarem per a què les entitats proveïdores que gestionen atenció 
primària promoguin la participació activa dels professionals en la gestió de 
la propietat, per tal d’assumir una amplia autonomia i el risc corresponent. 
 

• Promourem un canvi substancial en la gestió hospitalària per implicar els 
professionals en la provisió, introduint l’autogestió en els serveis que es 
determinin. Des d’aquesta autonomia pretenem recuperar el seu rol de 
professional, generar-los expectatives de futur engrescadores i ajudar-los a 
recuperar el rol social que els hi correspon i unes condicions contractuals 
dignes. 
 

• Des de la competència per la qualitat i el bon servei, farem imprescindible la 
coordinació entre àmbits sanitaris per tal de que cadascun d’ells faci la 
tasca que li correspon fer amb la màxima eficiència i sense duplicitats.    
 

Millor formació per als professionals: 

• Promourem la formació continuada de qualitat dels professionals així com 
l’intercanvi de coneixements entre els professionals de la salut amb estades 
de formació a l’estranger.  
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• Reformarem, d’acord amb les competències del nou Estatut, la formació de 

pregrau de Medicina i de les diverses especialitats mèdiques i d’infermeria, 
tant quantitativament com qualitativa, per tal d’adaptar-les a les noves 
necessitats.  

 
• Prioritzarem la docència en l’àmbit hospitalari de pre i postgrau amb 

fórmules de col·laboració amb l’atenció primària, així com la recerca en 
centres hospitalaris mitjançant la creació de fundacions i la seva 
col·laboració amb universitats i empreses del sector.  

 
• Treballarem per aconseguir el traspàs a la Generalitat del programa de 

formació post graduada d’especialistes (MIR i d’altres especialitats 
sanitàries), per tal d’ajustar la seva gestió a la realitat operativa, amb 
especial incidència en el nombre de places convocades i en la qualitat de la 
formació potenciant l’estímul a tutors i residents. 

 
• Reclamarem que s’estableixin controls de qualitat en la regularització i 

convalidació de les titulacions de medicina dels professionals formats fora 
de l’Estat. 

 
• Garantirem que l’oferta de places de medicina a les universitats catalanes 

doni resposta a la demanda i a les necessitats de la població catalana. 
Impulsarem, si s’escau, mesures que evitin l’actual situació d’existència de 
molts sol·licitants d’estudis de medicina sense plaça, i que alhora creixi 
constantment el nombre d’estudiants d’altres països i zones de l’Estat a les 
facultats catalanes. 

 
Suport a l’activitat i a la recerca dels professionals: 
 
• Promourem els mecanismes d’acreditació i de recertificació dels 

professionals sanitaris.  
 
• Impulsarem un nou sistema de motivació i incentivació professional segons 

objectius i esforç relatiu.  
 
• Establirem mecanismes per tal de lluitar contra la síndrome d’esgotament 

professional, les agressions i actituds de pressió sobre els professionals.      
 
Potenciarem el paper dels professionals de la infermeria: 
 
• Potenciarem el Consell de la Professió de la Infermeria com a òrgan de 

participació, consulta i recerca de consens en el desenvolupament de les 
polítiques adreçades a aquest col·lectiu.  

 
• Potenciarem el paper dels professionals de la infermeria, tant en l’àmbit 

hospitalari com en l’atenció primària de salut, amb especial atenció en les 
tasques de prevenció de la malaltia, protecció de la salut i en l’atenció 
domiciliària.  
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• Recuperarem per a les infermeres els llocs de pressa de decisió en 
l’estructura sanitària catalana. 
 

• Estudiarem la viabilitat de regular noves formes de contractació per al 
personal de la infermeria. 
  

• Situarem les i els professionals d’infermeria com a líders de l’atenció 
comunitària i de l’educació grupal, i potenciarem la participació d’aquests 
professionals al capdavant dels programes relacionats amb les cures 
d’infermeres (atenció a les persones en situació de dependència i atenció 
domiciliària). 

• Promourem que infermeria tingui un rol protagonista en tot el sistema 
sanitari, assumint noves funcions des de la competència i la formació. 
 

• Promourem una nova distribució de tasques i funcions en infermeria per tal 
de garantir que la seva tasca professional sigui eficient i útil per el procés 
assistencial. 
 

• Dignificarem i prestigiarem el rol de la infermera hospitalària amb unes 
condicions laborals justes i equilibrades amb els dels altres àmbits. 

 
• Emprendrem accions per a fer visible la infermera en el conjunt dels usuaris 

del sistema de salut de Catalunya.  

• Impulsarem, amb la participació de la professió de la infermeria,  programes 
de promoció i de l’autonomia de les persones de manera que siguin menys 
dependents del sistema sanitari i guanyin en responsabilitat sobre la seva 
salut.  

• Reconeixerem la categoria d’infermer/a especialistes, els seus àmbits de 
desenvolupament i les seves competències específiques. 

• Reduirem el dèficit de places en les facultats d’infermeria. 

• Promourem que l’auxiliar d’infermeria assumeixi determinades funcions per 
a les que estan preparats. 
 

Farmàcia: 
 

• Donarem reconeixement a la importància de la farmàcia mitjançant la 
incorporació del farmacèutic en el procés sanitari, facilitant que metges i 
farmacèutics treballin conjuntament per tal de garantir una atenció 
adequada i de qualitat, especialment en l’àmbit de l’ús racional del 
medicament. 

 
• Treballarem per a integrar als farmacèutics, tant hospitalaris com de 

farmàcia comunitària, en els equips d’atenció als pacients.  
 
• Defensarem el model actual de farmàcia. 
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• Promourem el paper dels farmacèutics com a experts del medicament, 
exercint aquest rol principal en la dispensació dels mateixos, informant al 
pacient i al metge prescriptor dels aspectes rellevants en la posologia, les 
contraindicacions i els possibles efectes adversos. 

 
 
1.2.4.- PREVENCIÓ DE LA MALALTIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

• Continuarem impulsant la lluita contra malalties infeccioses, la promoció de 
la salut maternoinfantil, la prevenció del càncer i de les malalties 
cardiovasculars, dels accidents de trànsit i dels accidents laborals, i la 
promoció dels programes de vacunacions. En aquest sentit, s’incorporaran 
les vacunes que es vagin demostrant com a efectives i seran finançades per 
la sanitat pública.  

 
• Potenciarem el sistema d’alertes sanitàries per prevenir la propagació de 

malalties, la transmissió de les quals es produeix com a conseqüència de 
l’increment dels viatges internacionals. 

 
• Aprofitarem tota la potencialitat de la nova Llei de Salut Pública per tal 

d’optimitzar els recursos, millorar la prevenció i la seguretat alimentària 
 
• Mantindrem una actuació continuada de diàleg i col·laboració amb les 

empreses per donar prioritat a la salut alimentària. En aquest sentit, es 
promouran mesures concretes per a un complet i veraç etiquetatge dels 
productes.  

 
• Continuarem donant suport a les mesures de prevenció i lluita contra el 

tabaquisme i l’alcoholisme.  
 
• Continuarem desenvolupant accions informatives i de prevenció contra la 

SIDA dirigides a la població. Seguirem donant suport assistencial i 
s’incrementarem el suport social als afectats, tot defensant la tasca que en 
aquest àmbit realitzen les organitzacions no governamentals. 

 
• Emprendrem accions en matèria de drogues consistents en:  

 
- Adaptar els centres i serveis d’atenció a les drogodependències als nous 

patrons de consum i perfils de consumidors. 
 
- Oferir més i millor informació – basada en l’evidència científica – sobre   

el risc de consumir drogues i reforçar les accions de sensibilització social 
utilitzant les possibilitats que ofereixen Internet i les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

 
- Intensificar els programes dels mossos d’esquadra en els entorns dels 

centres educatius i en els espais d’oci, per tal de contribuir a la 
disminució de l’accessibilitat a les drogues percebuda pels joves.  
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- Millorar la formació en matèria de drogodependències, de tots els agents 
implicats: famílies, mestres, professionals dels mitjans de comunicació, 
empresaris de l’oci, professionals de la salut i dels serveis socials.  

 
• Donarem suport a una regulació de les teràpies naturals i medicines 

alternatives que estigui consensuada amb els professionals afectats i el 
col·lectiu de professionals sanitaris, i que tingui per finalitat garantir els drets 
dels usuaris. 

 
 
1.2.5.- RESPOSTA A NOVES NECESSITATS 
 
Celiaquia i altres intoleràncies alimentàries: 
 
• Treballarem per aconseguir un etiquetatge adequat dels productes sense 

gluten que faciliti el seu consum per part de celíacs o persones que pateixen 
altres intoleràncies alimentàries. 

 
• Realitzarem un estudi de prevalença de la malaltia celíaca que permeti 

determinar la màxima informació al voltant de la malaltia, les malalties 
associades, la necessitat de consum de recursos sanitaris, l’estudi dietètic i 
la valoració de la qualitat de vida. 

 
• Publicarem una llista actualitzada d’aliments aptes per als malalts celíacs. 
 
• Concedirem ajuts a les famílies amb malalts celíacs o amb d’altres 

intoleràncies alimentàries reconegudes, per fer front a la diferència de preus 
dels productes especials com els sense gluten. 

 
Anorèxia i bulímia: 
 
• Potenciarem noves mesures per atendre i tractar els trastorns alimentaris 

com l’anorèxia i la bulímia, amb especial incidència en la prevenció en 
l’àmbit educatiu i escolar. 

 
Fibromiàlgia i malalties neuromusculars: 
 
• Impulsarem aquelles accions necessàries per permetre que la fibromiàlgia, 

la síndrome de fatiga crònica i altres malalties neuromusculars puguin ser 
tractades i establirem les mesures més adients per millorar l’assistència de 
les persones que les pateixen. 

 
• Garantirem un abordatge de qualitat d’atenció d’aquestes malalties des de 

tots els àmbits del sistema sanitari per assegurar-ne un diagnòstic 
diferencial i fiable. 

 
• Promourem un programa de recerca en aquestes malalties que permeti 

avançar en el seu coneixement i en la generació de nous tractaments 
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Alzheimer i altres malalties degeneratives cerebrals: 
 
• Potenciarem la recerca i l’atenció sociosanitària per a les persones 

afectades per l’Alzheimer i altres malalties degeneratives cerebrals. 
 
Malalties rares: 
 
• Promourem la recerca a l’entorn de les malalties rares, o poc freqüents, i 

durem a terme accions per garantir una atenció adequada a pacients i 
familiars i per aconseguir una major consciència social respecte les 
mateixes. 

 
 
1.2.6.- EL PAPER DEL SECTOR D'ASSEGURAMENT PRIVAT 
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

En un moment en què el sistema sanitari de provisió i finançament públic es 
troba immers en les dificultats pròpies d'una situació econòmica i 
pressupostària complicada, cal prendre  mesures que permetin el manteniment 
d'un sistema complementari, no alternatiu, d'assegurament privat. Aquest 
sector permet  mantenir un equilibri sobre la pressió assistencial, a partir d'una 
elecció lliure per part del ciutadà. Cal preservar un espai per aquesta decisió 
personal.  

• Contemplarem un tractament  fiscal favorable, en forma de desgravació, per 
la subscripció de pòlisses d'assegurament privat d’assistència sanitària.   

 
• Afavorirem el paper complementari al sistema sanitari públic que 

desenvolupen les entitats d’assegurança lliure i donarem suport a les 
iniciatives empresarials sorgides en el sector sanitari. 

 
• Establirem mecanismes reguladors que promoguin una relació transparent 

entre el sector públic i el privat per evitar l’aparició de conflictes d’interessos 
o de situacions d’inequitat entre la ciutadania. 

 
• Treballarem per reduir la morositat pública existent en el sector sociosanitari 

concertat. 
 
 
1.2.7.- RECERCA 
 
• Farem una aposta decidida per la investigació biomèdica i biotecnològica i 

per la recerca en les tecnologies de la salut, com un dels motors de 
modernització del sistema productiu del país.    

• Incentivarem el vessant innovador i de recerca de la indústria farmacèutica 
catalana per tal que aquest mantingui una posició de motor en la recerca i 
pugui ser competitiva internacionalment. 
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• Impulsarem un marc pressupostari més estable pel finançament de la 
recerca en l’àmbit sanitari i de la biotecnologia, amb pressupostos 
plurianuals i ajuts als Parcs tecnològics. 

 
 
1.3.- EDUCACIÓ 
 
Els estudis i els indicadors nacionals i internacionals situen a Catalunya en una 
zona mitjana baixa pel que fa a les taxes de graduació en les principals etapes 
educatives, competències i coneixements adquirits pels nostres infants i joves.  
 
El sistema educatiu al nostre país ha patit, en els darrers anys, un excés de 
burocràcia, soroll, i de mesures improvisades i sense consens. Hi ha, per tant, 
situacions i decisions que cal redreçar.  
 
L’Administració educativa catalana ha de fer un esforç considerable per millorar 
el rendiment del nostre alumnat. Convergència i Unió s’imposa dues exigències 
democràtiques que no tenen espera: reduir l’abandonament escolar i prematur i 
incrementar l’èxit escolar fins a assolir, com a mínim, els estàndards europeus i 
de l’OCDE. 
 
Tornarem  a situar al centre de les polítiques educatives els 3 elements bàsics 
del sistema educatiu: l’alumnat, el professorat i la família. Hem de posar en 
marxa i fer funcionar al màxim les energies, per desplegar el conjunt de 
potencialitats de tots ells. 
 
Convergència i Unió té la clara voluntat de treballar perquè el sistema educatiu 
torni a ser garantia d’ascensor social i d’igualtat d’oportunitats. Amb la convicció 
que les mesures que tendeixen a igualar-ho tot no són positives, cal donar a 
cada centre educatiu la capacitat per poder actuar autònomament i liderar el 
seu propi camí, per esdevenir millor escola i aconseguir que tot l’alumnat arribi 
a desenvolupar al màxim el seu talent i habilitats. 
 
Impulsarem la coordinació interdepartamental necessària per aconseguir que 
en 10 anys l’actual percentatge de nivell baix d’estudis de la població 
(actualment al voltant del 50%) es situi per sota del 30%, i s’incrementin els 
percentatges dels nivells mitjà i superior en proporcions semblants a la dels 
principals països líders en la societat del coneixement. 
 
Desplegarem un nou calendari d’aplicació de la Llei d’Educació de Catalunya 
que incorporarà, entre d’altres, la carrera professional docent, l’homologació de 
les retribucions i les condicions de treball entre el professorat dels centres 
concertats i el professorat dels centres públics, i el procés d’implementació dels 
dossiers personals d’aprenentatge i dels registres acadèmics de l’alumnat.  
 
Ens comprometem a millorar la situació educativa del país. Aprofitarem la 
tradició innovadora que Catalunya ha tingut en el camp de l’educació per 
incentivar la recerca de solucions creatives als problemes educatius actuals. 
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Ens comprometem a canviar la manera de fer del Departament d’Educació 
posant l’Administració al servei dels centres i treballant conjuntament amb les 
famílies per a la millora de l’educació dels seus fills. 
 
 
1.3.1.- GARANTIR EL DRET A L’EDUCACIÓ EN UN MARC DE 
LLIBERTAT: CORRESPONSABILITAT SÍ, DELEGACIÓ NO 

 
Garantia al dret a l’educació en un marc de llibertat d’ensenyament: 
 
Conscients del paper principal de la família en el procés educatiu dels seus fills, 
afavorirem al màxim la concordança entre el projecte educatiu familiar i 
l’escolar. El dret a l’elecció de centre, la igualtat d’oportunitats i la cohesió 
social esdevindran un eix primordial de la política educativa. 
 
• Farem de la programació de llocs escolars l’instrument conciliador del dret a 

tenir plaça escolar i el dret a triar-la. 
 
• Dissenyarem zones educatives amples per a l’admissió d’alumnes que 

tindran en compte criteris geogràfics, de transport públic, vies de 
comunicació i garantia de continuïtat d’itinerari formatiu. Aquestes zones 
han de permetre el compromís de tots els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya en l’escolarització de tots els alumnes. 

 
• Afegirem criteris complementaris als criteris de prioritat en l’accés, per 

resoldre les situacions d’empat que seran determinats pel Govern i aplicats 
pels centres. 

 
• Establirem que les famílies catalanes puguin manifestar l’escola que 

prefereixin per als seus fills o filles des del dia del seu naixement. Això farà 
possible conèixer amb anticipació la demanda de cada centre. 

 
L’educació dels infants dins a l’escola: corresponsabilitat sí, delegació no: 
 
• La família com a primera instància educadora ha de poder formalitzar el seu 

compromís amb l’educació escolar situant l’alumne amb condicions 
favorables a l’aprenentatge 

 
• L’escola, com a instància corresponsable de l’educació dels infants i joves, i 

com a institució insubstituïble per al seu accés a la condició de ciutadà, ha 
de facilitar i promoure la col·laboració de la família en el seguiment, evolució 
acadèmica i personal de l’alumne. 

 
• La carta de compromís educatiu ha de servir perquè la família es 

comprometi i faci seu el projecte educatiu de l’escola i les seves normes 
internes del centre, així com incrementar la seva col·laboració en el procés 
educatiu de l’alumne que duu a terme el centre. 

 
• Creiem que les famílies han d’estar molt ben informades de l’evolució 

acadèmica i del desenvolupament personal dels seus fills i filles, implicades 
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en els centres, conscients, valorades i corresponsables amb la tasca docent 
que du a terme el professorat, responsables i compromeses amb un clima 
de respecte, de participació i de llibertat. 

  
• Es renovarà i potenciarà la participació de les famílies en els òrgans 

participatius del sistema escolar, en especial en els Consells Escolars de 
centre i en les AMPES. 

 
Potenciarem el Servei d’Educació de Catalunya i farem realitat el model 
d’interès públic: 
 
• Enfortirem l’oferta de titularitat pública i comptarem amb la iniciativa social 

per desplegar el model d’interès públic educatiu que doni resposta a la 
demanda educativa a totes les etapes i nivells. 

 
• Potenciarem el Servei d’Educació de Catalunya per tal de garantir el dret a 

totes les persones a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions 
d’igualtat. 

 
• Vincularem les llars d’infants d’iniciativa social al model educatiu d’interès 

públic per reduir el cost a les famílies que optin per aquests centres a través 
d’ajuts públics, d’acord amb la programació educativa i els requisits que es 
determinin. 

 
• Amb caràcter progressiu concertarem els ensenyaments post-obligatoris 

dels centres que formen part del SEC per tal de  fer possible l’extensió de la 
gratuïtat a l’ensenyament post-obligatori. 

 
• Vincularem els centres d’iniciativa social que imparteixin ensenyaments 

musicals i artístics al model d’àmbit públic per afavorir l’accés a 
l’ensenyament a les famílies que opten per aquests centres, d’acord amb la 
programació educativa i els requisits que es determinin. 

 
• L’atenció i els recursos per l’alumnat amb necessitats especials i/o 

específiques, serà realitzada i compartida pels centres del Servei 
d’Educació de Catalunya, mitjançant mecanismes de reserva de places i/o 
especialització amb les dotacions de recursos educatius adients. 

 
 
1.3.2.- MOBILITZACIÓ DE PAÍS CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR 
 
El fracàs escolar és un dels problemes més greus del nostre país. El sistema 
educatiu fracassa en un 30% dels alumnes, el doble de la mitjana dels països 
europeus, i afecta més els nois (58,5%) que les noies (41,5%). A Catalunya, a 
més, hi ha un 23% de joves entre 16 i 24 anys que ni estudien ni treballen (ni-
ni). En els últims dos anys la xifra s’ha duplicat i ja són 154.000 joves que es 
troben en aquesta situació. 
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CiU es compromet a treballar perquè el sistema educatiu català torni a ser 
garantia d’ascensor social i d’igualtat d’oportunitats, cultivant alhora un tarannà 
cívic que afavoreixi l’acció responsable i crítica de la ciutadania. 
 
• Mobilitzarem el país per lluitar contra el fracàs escolar que ha esdevingut un 

fenomen persistent al llarg de totes les etapes del sistema educatiu. 
Actuarem per abordar-lo de manera específica en cadascuna de les etapes, 
garantint els nivells adequats i situant l’èxit escolar a la franja alta de 
l’OCDE. 

 
• Treballarem per reduir els desavantatges inicials dels alumnes amb 

situacions socials i familiars complexes que afecten els processos 
d’aprenentatge i desenvolupament personal 

 
• Farem de la competència lectora un punt central de la lluita contra el fracàs 

escolar atès que és la garantia d’accés al coneixement. Potenciarem la 
lectura sistemàtica al llarg de tota l’escolaritat bàsica (primària i secundària 
obligatòria) i establirem un Pla Nacional de la Lectura per a infants i joves. 
L’escriptura, l’expressió oral, les habilitats matemàtiques i les llengües 
estrangeres seran també prioritàries a l’aula. 

 
Del fracàs a l’èxit escolar: 
 
• Promourem la identificació dels problemes i dificultats d’aprenentatge i/o 

comunicació dels alumnes i la seva atenció immediata: 
 

a) Pel que fa a la detecció precoç: 
 

Facilitarem el diagnòstic gratuït de trastorns d’aprenentatge en la primera 
infància. Establirem protocols que permetin detectar-los el més aviat 
possible per tal de millorar les possibilitats educatives i garantir millors 
aprenentatges i fomentant la resposta ràpida i coordinada dels equips de 
professionals en l’etapa escolar . 
 
b) Pel que fa a la formació del professorat: 
 
Actualitzarem la formació i les funcions dels professionals de suport dels 
serveis educatius. El professorat serà format en formació inicial i, quan 
s’escaigui, en la permanent, per tal de poder detectar i atendre precoçment 
els possibles trastorns o necessitats educatives específiques, amb el suport 
dels especialistes adients.  
 
c) Pel que fa al currículum escolar: 
 
Prioritzarem i enfortirem l’aprenentatge de les competències bàsiques, de la 
lectura, del raonament i l’expressió oral i escrita, del càlcul, la música, les 
competències digital, i del tractament de la informació, concretant la 
gradació de les mateixes entre els ensenyaments primaris i secundaris. 
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d) Pel que fa a les famílies: 
 
Promourem una major implicació de les famílies en el projecte educatiu del 
centre i facilitarem que es puguin establir les complicitats necessàries per 
abordar conjuntament les problemàtiques de l’aprenentatge dels seus fills, si 
és el cas. 
 
e) Pel que fa als equips professionals de l’àmbit educatiu i social vinculats a 

l’etapa d’educació infantil i primària:  
 
Reformularem la formació dels especialistes i la seva coordinació amb els 
centres educatius. 

 
• Possibilitarem l’obertura dels centres educatius els caps de setmana i les 

vacances, per tal de donar suport complementari als alumnes amb 
dificultats per assolir les competències bàsiques amb programes de reforç. 

 
• Potenciarem i ampliarem els programes de qualificació professional inicial 

(PQPI) per tal de millorar la capacitació professional dels joves amb risc 
d’abandonament escolar. 

 
• Obrirem un debat sobre les Unitats d’Escolarització Compartida per 

analitzar les millors decisions que facilitin una resposta adequada a les 
necessitats de l’alumnat. 

 
• Incentivarem que els joves amb risc d’exclusió escolar i/o social participin en 

activitats esportives i culturals, per tal de millorar les seves capacitats i 
hàbits de comportament. 

 
• Establirem un tutor personal d’aprenentatge pels alumnes amb baix 

rendiment educatiu perquè orienti el seu procés educatiu individual. 
 
• Facilitarem la promoció acadèmica real dels alumnes amb la implantació de 

mesures de reforç i/o recuperació a l’estiu, i si és el cas oferirem una nova 
oportunitat al mes de setembre a l’alumne. Així mateix, establirem 
mecanismes de suport continuat a tot l’alumnat que vulgui ampliar o 
aprofundir els seus aprenentatges. 

 
• El nivell educatiu de les famílies és un dels elements més relacionats amb 

l’èxit o el fracàs escolar de determinats alumnes. Promourem la participació 
específica de les famílies, quan sigui el cas, als programes de formació 
permanent per a persones adultes. 

 
 
1.3.3.- FER DE CADA CENTRE, UN CENTRE DE QUALITAT 
 
Currículum: un itinerari cultural i educatiu català obert al món: 
 
• Oferirem als nostres joves un itinerari cultural i educatiu català a través d’un 

currículum competencial que ha de garantir la promoció i consecució del ple 
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desenvolupament de la persona com a subjecte individual i com a membre 
de la nostra societat. Garantirem la transmissió del nostre llegat cultural, 
científic i cívic així com la construcció d’un projecte social comú, renovat i 
projectat cap al futur. 

 
• Els desenvolupaments curriculars impulsaran els processos de 

personalització de l’aprenentatge i prendran com a referent els dels països 
més avançats de l’OCDE en matèria educativa.  

 
• Promourem el desvetllament en els joves de la recerca del sentit de la 

pròpia vida, la descoberta de l’espiritualitat, del compromís social i del sentit 
de pertinença a la nació catalana, tot promovent en l’alumnat els valors 
instrumentals que els permetin viure de manera ètica, solidària, autònoma i 
racional.  

 
• Els currículums garantiran el ple domini de les llengües oficials en finalitzar 

l’ensenyament obligatori d’acord amb el marc europeu comú de referència. 
 
• El català, com a llengua pròpia, serà la llengua normalment emprada com a 

llengua vehicular, d’aprenentatge i de relació escolar a totes les etapes i a 
tots els centres. 

 
• Enfortirem la immersió lingüística a l’escola en tots els nivells. 
 
• Fomentarem l’esperit científic i tecnològic així com el sentit emprenedor i 

creatiu. 
 
• La impartició del currículum a primària i al primer cicle d’ESO es portarà a 

terme amb equips reduïts de docents per enfortir l’acció tutorial i el millor 
seguiment dels alumnes.  

 
• Clarificarem la distribució i càrrega lectiva de les matèries de modalitat i 

optatives al Batxillerat per tal de garantir la concordança amb les exigències 
de l’accés a la Universitat.  

 
• Elaborarem els quadres de competències i continguts curriculars essencials 

per a cada matèria i etapa dels diversos ensenyaments i oferirem materials 
curriculars i formació al professorat per al seu tractament i avaluació. 

 
• Potenciarem el domini de la llengua anglesa a tots els nivells de la societat, 

especialment en els ensenyaments de primària i secundària. 
 
• Diversificarem el currículum dels darrers cursos de l’ESO per donar 

resposta a les necessitats singulars de determinats alumnes i per afavorir la 
seva acreditació acadèmica i les seves competències pre-
professionalitzadores. 

 
• Promourem, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans, la 

convocatòria periòdica de l’Olimpíada del Saber per posar en relleu els 
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coneixements interdisciplinaris i les capacitats pròpies de l’itinerari cultural 
educatiu català. 

 
Cada escola, una bona escola. Cada institut, un bon institut. Cada centre, un 
bon centre: 
 
• Posarem l’escola i l’institut al centre del sistema educatiu i procurarem els 

instruments necessaris per la seva qualitat. Aquest és l’element que més 
pot contribuir a millorar la igualtat d’oportunitats, l’equitat i a assegurar 
l’ascensor social. 

 
• El Govern, d’acord amb les universitats, posarà en marxa el Seminari 

Permanent de la formació inicial del professorat per, en estreta 
col·laboració, garantir el diàleg i la interacció necessària per la programació, 
accés i seguiment d’aquesta formació, en especial pel que fa al domini de 
les llengües i de les TIC dels futurs professionals de primària i secundària. 

 
• La formació permanent del professorat tindrà en compte les necessitats dels 

centres d’acord amb els objectius educatius a través d’un pla periòdic que 
s’implantarà progressivament. 

 
• Potenciarem l’existència d’equips directius altament qualificats amb visió 

transformadora dels aprenentatges i altres capacitats de lideratge 
pedagògic i organitzatiu. Dissenyarem conjuntament amb les universitats un 
màster específic pels candidats a director de centre que serà valorat com a 
mèrit preferent en les convocatòries als càrrecs directius. 

 
• Cada centre ha de tenir la capacitat per poder actuar autònomament i liderar 

el seu propi camí per a garantir la millor resposta a les necessitats 
educatives de tots i cadascun dels seus alumnes. 

 
• Promourem centres educatius que mitjançant l’avaluació, aprenen, innoven i 

milloren les seves pràctiques, formen i capaciten l’alumnat, tant en 
competències bàsiques, lingüístiques, matemàtiques, científiques, socials i 
personals, com en l’adquisició dels coneixements necessaris per a l’èxit en 
la vida professional, ciutadana i personal. Promourem l’obtenció de 
certificació externa de qualitat i millora contínua homologada a Europa. 

 
• La innovació, la recerca, el desenvolupament i la creació de nou 

coneixement en l’àmbit educatiu esdevindran, de manera gradual i 
planificada, la clau de la millora dels aprenentatges i de l’organització i 
funcionament dels centres, permetent que Catalunya recuperi el lideratge 
pedagògic que l’ha caracteritzat. Establirem un Pla de Foment de la 
Recerca Innovativa per aquells aspectes del sistema educatiu considerats 
prioritaris, al qual es vincularan els recursos i ajuts de manera preferent 

 
• Potenciarem les bones pràctiques educatives dels docents i els 

mecanismes de reconeixement, vinculant-los amb la carrera docent. 
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• Promourem l’aplicació de formes d’aprenentatge noves i productives 
associades a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 
complementàriament amb la utilització dels llibres de text i altres documents 
escrits. 

 
• L’avaluació diagnòstica dels resultats acadèmics dels alumnes serà la base 

de l’aplicació de mesures de correcció i de suport als centres a fi d’obtenir 
una millora dels seus resultats. 

 
• Es facilitaran als centres educatius protocols i instruments d’auto-avaluació. 
 
• S’ordenarà la intervenció i presència del professorat extern dels centres i es 

delimitaran les seves funcions i dedicació horària. 
 
• Per tal de poder fer realitat la inclusió escolar, es procurarà un equilibri 

raonat entre les responsabilitats de caràcter especial o específic 
encomanades als centres i els recursos humans i econòmics que se’ls hi 
assigna. 

 
• Potenciarem l’escola rural i es garantirà la qualitat de la seva oferta, tot 

vetllant alhora per l’adequació de les dotacions de recursos humans i 
materials a la realitat de cada zona. 

 
• Els centres amb alumnes amb més dificultats seran la nostra prioritat. 

Implementarem el programa “Escoles Palanca” per entorns escolars 
d’especial dificultat, mitjançant equips de professorat, diversificació 
curricular adequada i noves propostes d’organització escolar. 

 
• Potenciarem les activitats educatives complementàries i la formació de les 

famílies de manera especial en aquests entorns. 
 
• Es crearan equips mixtos d’arquitectes, docents, pedagogs i experts en 

sistemes tecnològics, per dissenyar nous models d’edificis escolars que 
incorporin espais i nous entorns d’aprenentatge ergonòmics, versàtils i 
funcionals, al temps que es potenciaran “les escoles verdes”, que redueixin 
l’impacte ambiental dels seus edificis, instal·lacions i equipaments dels 
centres educatius. 

 
Avançarem cap uns horaris escolars més eficients i facilitarem uns horaris de 
centre al servei de les famílies: 
 
• Possibilitarem experiències horàries diverses als centres docents per donar 

resposta a la funció docent que té encomanada l’escola tot respectant la 
càrrega lectiva anual prescriptiva i garantint la qualitat de l’ensenyament. 

 
• Promourem la realització d’accions educatives complementàries que aportin 

solucions racionals a les dificultats d’ajustos horaris de les famílies a l’horari 
lectiu en col·laboració amb els ens locals, les famílies, les associacions amb 
que s’agrupen, i les entitats, associacions i empreses d’educació en el 
lleure. 
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• En substitució de l’anomenada setmana blanca, el calendari escolar 

incorporarà un conjunt de dies de lliure disposició que es puguin agrupar o 
distribuir segons les conveniències de cada centre, població i 
característiques del calendari escolar. Així mateix,  recuperarem l’endemà 
de Reis com a dia de vacances escolars per als alumnes. 

 
• Buscarem la complicitat dels diferents agents socials i mitjans de 

comunicació per afavorir als infants i joves un bons hàbits horaris que els 
permetin gaudir de més temps de família per a la seva educació i uns 
horaris de descans i son que facilitin un bon rendiment escolar. 

 
 No deixarem lloc per al mal comportament a les aules: 
 
• Posarem èmfasis en els principis d’autoritat docent, responsabilitat de 

l’alumnat, en el valor del respecte- per part del professorat, alumnes i 
famílies-, en l’esforç en l’aprenentatge, en el desenvolupament de les 
capacitats individuals i en el compliment de les normes de convivència del 
centre. 

 
• Apostarem per una resolució de conflictes àgil, positiva i proactiva per a 

garantir un bon clima a l’aula i una bona convivència al centre. 
 
• Afavorirem la detecció i la actuació immediata en els casos d’assetjament o 

de discriminació. 
 
• Promourem actuacions específiques per a l’alumnat que sol generar 

conflictes. 
 
• Declararem l’escola i el seu entorn zona lliure de drogues on no es permeti 

ni la distribució, ni el consum ni tinença de qualsevol tipus de substàncies 
il·legals o perjudicials per la salut. 

 
• Establirem un programa de seguiment específic per aquells alumnes 

consumidors habituals de qualsevol tipus de substància tòxica que 
perjudiqui tant la seva salut com el seu procés d’aprenentatge. 

 
• Establirem la nota de conducta a l’aula i al centre i se’n determinarà els 

efectes acadèmics que tindrà. 
 
 
1.3.4.- FORMACIÓ PROFESSIONAL: UNA POLÍTICA DE PAÍS 
 
• Impulsarem una Formació Professional Catalana mitjançant una política que 

ordeni i integri de manera efectiva els diferents subsistemes de la FP, amb 
el consens i la col·laboració dels agents econòmics i socials i la participació 
dels diferents organismes i entitats que interactuen en l’àmbit de la 
qualificació i de la formació de les persones, i en general del teixit productiu. 

 
• Posarem en marxa un sistema integrat d’informació i orientació professional. 
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• Establirem títols propis, d’acord amb les necessitats de les empreses 

catalanes i les integrarem en els catàlegs de formació i qualificació 
professional. 

 
• Apostarem pel règim de l’alternança entre formació i treball, com element de 

millora professional i d’inserció laboral conjuntament amb els agents socials. 
 
• El sistema serà flexible per tal que cada ciutadà i ciutadana tingui 

l’oportunitat de formar-se contínuament per a millorar la seva qualificació 
professional. 

 
• Desenvoluparem i posarem en marxa un model àgil i assequible de 

reconeixement i acreditació de competències professionals adquirides per 
qualsevol via de formació i per l’experiència professional. 

 
• Posarem a l’abast del conjunt de professionals docents i formadors, 

conjuntament amb els sectors productius, una formació contínua de qualitat 
que sigui efectiva per tal d’actualitzar els seus coneixements. 

 
 
1.3.5.-  L’EDUCACIÓ AL LLARG DE LA VIDA: GARANTIA DE 
PROGRÉS I DE COHESIÓ 
 
Convergència i Unió es compromet a posar la formació i l’educació permanent 
a nivell dels països europeus capdavanters. A Catalunya només un 3% de la 
població adulta fa algun tipus de formació mentre que la mitjana de la UE és del 
10%. 
 
• Actualitzarem el model de formació d’adults català seguint els models 

europeus que són referent i dissenyarem una oferta flexible en els camps 
acadèmic, cívic, social i cultural que s’adapti a les necessitats i 
característiques de l’aprenentatge en l’edat adulta 

 
• Establirem una formació específica pel professorat amb metodologies per al 

treball amb persones adultes 
 
• Farem de les TIC un instrument clau en l’educació de les persones adultes 

per tal de reduir l’escletxa digital i afavorir el desenvolupament de 
competències de comunicació i tractament d’informació. 

 
• Potenciarem la formació d’adults en els col·lectius més vulnerables: 

persones aturades, amb risc d’exclusió social, en situació de pobresa, amb 
alguna discapacitat, minories ètniques,.... i amb una adequada distribució 
territorial de centres. 
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1.3.6.- POTENCIAR EL TALENT AL LLARG DE TOT EL SISTEMA 
EDUCATIU 
 
• Farem els canvis necessaris en l’estructura del sistema educatiu per tal que 

aquest valori l’excel·lència i detecti i incentivi el talent de l’alumne. 
 
• Promourem l’esperit emprenedor i el valor de l’esforç al llarg de totes les 

etapes educatives. La recuperació del valor tradicional de l’esforç, de la 
feina ben feta i de la responsabilitat individual és tant prioritari com potenciar 
les habilitats de treball i estudi individual i en equip, la cooperació, la 
capacitat crítica i la mentalitat emprenedora 

 
• Incentivarem que alumnes amb expedients de Batxillerat excel·lents i 

aptituds per ensenyar, accedeixin als estudis de Magisteri i als Màsters de 
secundària, potenciant així la detecció del talent i la vocació per tal d’atraure 
les millors persones a l’educació. 

 
• Crearem programes d’atenció educativa i d’enriquiment curricular per 

l’alumnat excepcionalment dotat intel·lectualment i als alumnes amb talents. 
El sistema educatiu català ha de donar una resposta adaptada a les 
capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge dels alumnes amb altes 
capacitats intel·lectuals, desenvolupant al màxim les seves possibilitats per 
tal d’assolir el seu ple desenvolupament i creixement com a persones. 

 
 
1.3.7.- UNA ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA AL SERVEI DELS 
CENTRES EDUCATIUS 
 
• Comptarem amb les diferents instàncies i sectors implicats per la 

implantació de canvis i normes. 
 
• Reduirem la burocràcia administrativa per tal que els centres es puguin 

dedicar principalment al seu objectiu fonamental: ensenyar, estimular, donar 
suport i orientar els alumnes. 

 
• Aplicarem polítiques de racionalització i d’aprofitament de recursos per 

donar resposta a la situació derivada de la crisi econòmica. 
 
• Promourem una nova manera d’actuar del Departament d’Educació que 

posi èmfasi en una gestió eficaç i transparent i una política comunicativa 
que prioritzi la informació i relació amb els centres. 

 
• La inspecció d’educació supervisarà i avaluarà la funció docent, la funció 

directiva, els centres i els serveis educatius per controlar l’assoliment dels 
objectius fixats. Assessorarà, orientarà i informarà els sectors de la 
comunitat escolar i emetrà els informes pertinents en l’aplicació de les 
polítiques educatives del Departament. 
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• Dissenyarem, conjuntament amb les Universitats, un màster en supervisió 
educativa que s’oferirà a inspectors en actiu i serà mèrit preferent per als 
candidats futurs. 

 
• Les zones educatives seran unitats de programació i de coordinació de 

recursos però no un nou graó de gestió administrativa entre el centre i els 
serveis territorials. L’existència de la zona no comportarà el manteniment i/o 
creació de càrrecs de confiança política. 

 
• Millorarem els horaris, els procediments de treball, la rapidesa i l’eficàcia 

dels sistemes d’atenció personal, telefònica i telemàtica dels serveis 
territorials i de totes les unitats de l’Administració educativa. 

 
 
1.4.- IMMIGRACIÓ 
 
La immigració constitueix un repte que tota la societat ha d'afrontar, però també 
una oportunitat que ens ha de permetre avançar col·lectivament en els àmbits  
humà, econòmic i cultural. CiU considera que els poders públics, han de tenir 
ben definides totes aquelles mesures que constitueixen els eixos centrals d'una 
política pública d'immigració que ens ha de portar a una societat més 
cohesionada i, en conseqüència, més catalana. 
 
Convergència i Unió proposa l'assumpció de drets i deures amb els nouvinguts 
i dels nouvinguts, com a compromís mutu d'arrelament en el nostre país i com a 
instrument que faciliti la seva integració en la nostra societat. Apostem per 
regular i ordenar la immigració, habilitant instruments de tot tipus que facin 
possible el procés d'integració de les persones immigrants i la garantia de la 
cohesió social als barris, pobles i ciutats de Catalunya. En 10 anys, CiU es 
compromet a consolidar aquest procés d’integració i de cohesió nacional. En 
aquest sentit, treballarem també per resoldre la problemàtica de les persones 
immigrants en situació administrativa irregular, amb ple respecte a les garanties 
legals i als drets humans. 
 
El pla d'acollida i arrelament que desenvoluparà CiU és una inversió de futur 
que fa tant la població immigrant com la societat d'acollida. És dóna als 
immigrants una primera oportunitat d'adquirir unes habilitats bàsiques per poder 
ser autosuficients. Aquesta inversió reverteix en el conjunt de la població per 
què els immigrants es converteixin en ciutadans més preparats i capaços de 
contribuir a la millora personal i, de retruc, a la millora de la pròpia societat, i a 
integrar-s'hi. 
 
El procés d'escolarització és un dels elements clau a l'hora de configurar les 
modalitats de socialització i inserció laboral de les persones immigrants i dels 
seus fills i filles. A les aules, l’alumnat immigrant té una gran oportunitat per 
accedir a l'aprenentatge dels codis bàsics de la societat d'acollida, però també 
d’iniciar un procés de qualificació en tots els àmbits que els permeti una 
efectiva igualtat d'oportunitats. 
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• Impulsarem mesures per a l’assumpció de drets i deures per part de la 
immigració que incloguin l’acceptació d’un compromís de ciutadania que 
comporti respecte i actitud d’integració al país. 

 
• Desplegarem l’Agència Catalana de Migracions, que d’acord amb la Llei 

d’acollida, és l’encarregada de dur a terme les mesures respecte les 
persones immigrades i retornades a Catalunya.  

 
• Per a CiU és imprescindible, dins la permanent reivindicació del traspàs de 

totes les competències en matèria d’immigració,  que el govern de la 
Generalitat participi de ple dret en aquells àmbits de decisió referits a 
aspectes tan  importants com ara els processos extraordinaris de 
regularització o l’elaboració del contingent anual. 

 
• Articularem els mecanismes necessaris per a executar la competència en 

matèria d’autorització de treball a les persones estrangeres, la relació 
laboral de les quals s’acompleixi al nostre país, com es desplega a l’article 
138 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 
• Establirem mecanismes de control de la immigració irregular. 

Interconnectarem les nostres institucions per conèixer el mapa exacte de 
persones immigrades en situació d’irregularitat i així poder efectuar accions 
concretes dirigides a resoldre la problemàtica d’aquestes persones en 
situació administrativa irregular, sempre des del respecte als seus drets 
individuals. 

 
• Treballarem perquè, d’acord amb la llei, les persones immigrants en situació 

administrativa irregular, puguin ser retornades als seus països d’origen, amb 
ple respecte a les garanties legals i als drets humans. 

 
• Exigirem a l’Estat l’eficaç compliment de les seves obligacions en matèria 

de control de fronteres.  
 
• Combatrem de forma contundent l’economia submergida i la contractació 

irregular de treballadors estrangers. 
 
• Contractarem i formarem en origen els treballadors i treballadores que 

Catalunya necessiti, tot adequant el creixement de la població immigrada 
amb les possibilitats reals d’absorció del mercat de treball del nostre país. 

 
• Crearem un moviment de “Voluntaris per a l’arrelament” dels immigrants, en 

xarxa amb la societat civil, amb l’objectiu de facilitar la integració de la 
persona nouvinguda a Catalunya. 

 
• Realitzarem les accions necessàries per lluitar contra el racisme i la 

xenofòbia i afavorirem el coneixement mutu i el respecte de totes les 
cultures.  

 
• Establirem un major control en les condicions de l’habitatge per evitar la 

massificació i guettos en les zones desfavorides i/o de més concentració de 
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població immigrada, implementant noves estratègies urbanístiques per tal 
de facilitar la cohesió i l’equilibri territorial.  

 
• Elaborarem un pla per eradicar els usos d’infrahabitatge. Capacitarem 

jurídicament l’administració municipal i la Generalitat per a la seva inspecció 
i sanció dels propietaris o persones que es beneficien econòmicament 
d’aquest abús. 

 
• Convergència i Unió articularà els mecanismes polítics necessaris per tal 

que existeixi una veritable coordinació entre el govern de la Generalitat i els 
governs municipals amb l’objectiu de consensuar les grans línies d’actuació 
política pel que fa a les iniciatives i propostes que cal articular per donar 
resposta a les necessitats que es deriven de la presència de nova població 
en el territori. 

 
 
1.5.- ESPORTS 
L'esport representa un 5% del PIB català i afecta directament el 43% dels 
ciutadans de Catalunya, així com milers d'entitats, clubs i empreses 
professionals. La majoria de les famílies catalanes tenen algun membre que 
practica esport, cada cop amb un major arrelament en la nostra societat. 
 
Aquesta altíssima activitat esportiva es realitza majoritàriament a través 
d'entitats i clubs que, en moltes ocasions, fan les seves tasques de forma 
voluntària. Des de Convergència i Unió pretenem donar suport a totes les 
entitats que practiquen esport amateur a través de formació, recolzament tècnic 
i econòmic per tal que puguin mantenir la seva activitat en el millor nivell. 
 
Catalunya disposa d'esportistes d'elit i clubs de màxim nivell mundial, tal i com 
es demostra en les competicions de les diferents disciplines. En el Programa de 
Govern, pretenem establir un seguit de mesures que serveixin per coordinar els 
esforços de l'administració i els propis clubs i esportistes, i alhora establir 
vincles entre la universitat, el món empresarial i l'esportiu per tal de buscar 
noves formes de mecenatge. 
 
Com a formació nacionalista, tenim a l'horitzó la consecució de les seleccions 
esportives catalanes reconegudes a nivell internacional en totes les federacions 
esportives. Tot i les dificultats i traves a les quals hem de fer front per 
aconseguir aquest reconeixement, seguirem impulsant-lo amb tota la 
perseverància possible. En aquest sentit, crearem la marca CATALUNYA per 
tal de promocionar el nostre país en el major nombre possible de competicions 
internacionals, i redimensionarem els enfrontaments amistosos de les nostres 
seleccions esportives nacionals.  

 

• Ampliarem i evolucionarem les tipologies d’instal·lacions esportives del Pla 
Integral d’Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), cap un nou model  
d’instal·lació esportiva sostenible que faciliti l’assumpció de la gestió pels 
Clubs. 
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• Farem que l’Institut del Mecenatge i finances de l’Activitat Física i l’Esport, 
(IMAFE), sigui un instrument a disposició dels Clubs i Entitats Esportives 
que els ajudin, en la gestió esportiva, en un moment en que la crisi fa que  
l’esponsorització sigui cada vegada mes difícil de trobar. L’Institut 
coordinarà els esforços de l'administració i els propis clubs i esportistes, i 
alhora establirà vincles entre la universitat, el món empresarial i l'esportiu 
per tal de buscar noves formes de mecenatge. 

 

• Potenciarem de l’esport la seva vessant inclusiva per a fer possible l’“esport 
per a tots”.  

 

• Crearem el Programa “amb l’esport tots som iguals” adreçats a les persones 
amb discapacitats físiques o psíquiques. 

 

• Defensarem l’associacionisme com a element tradicionalment vertebrador 
del teixit esportiu català. 

 
• Promourem un nou marc de col·laboració mes intens i efectiu entre els clubs 

esportius i el Departament d’Educació, per potenciar l’ús dels espais 
esportius, durant les hores no lectives. 

 
• Implantarem la instal·lació de desfibriladors externs a totes les instal·lacions 

esportives de les administracions. 
 

• Adequarem els requisits per a la pràctica dels professionals de l’activitat 
física i de l’esport als estàndards europeus, garantint la validesa dels títols i 
la mobilitat. 

 
• Potenciarem els territoris que compten amb estacions d’esquí i instal·lacions 

d’esports d’hivern, així com l’activitat de les mateixes. 
 

• Crearem un mapa de l’Esport Outdoor que fomenti la pràctica en el medi 
natural així com el turisme esportiu. 

 

• Crearem un model d’informe mèdic estàndard per a la pràctica física i un 
manual de directrius per a l’exercici físic que formant part del CV dels 
professionals de l’esport, els ajudi a incrementar el seu nivell de 
competència i vàlua professional. 

 

• El Canal de l’Esport català promocionarà la pràctica esportiva, donarà a 
conèixer els esportistes i Clubs de Catalunya i sobretot facilitarà el patrocini 
i altres formes de finançament per al teixit associatiu esportiu. També serà 
un instrument a disposició de les Seleccions Nacionals Esportives per 
retransmetre els seus partits i també per recuperar la il·lusió per les 
Seleccions Catalanes esportives tan malmesa els darrers anys. 
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• Treballarem per la presència internacional de l’Esport Català mitjançant les 
Seleccions Catalanes. Crearem la marca CATALUNYA per tal de 
promocionar el nostre país en el major nombre possible de competicions 
internacionals, i redimensionarem els enfrontaments amistosos de les 
nostres seleccions esportives nacionals.  

 

• Facilitarem la professionalització de l’Esport i la creació d’estructures locals 
que potenciïn l’esport català. 

 

• Organitzarem una gran fira de referència internacional de les Activitats 
Físiques i Esportives per potenciar aquest segment de la industria catalana, 
especialment en un  moment que la crisi econòmica afecta l’empresariat 
català. 

 

• Potenciarem la percepció de benefici social i corporatiu de la pràctica física 
mitjançant la seva incorporació a l’empresa  amb programes específics tal i 
com ja s’està fent a diversos països europeus. 

 

• Posarem a la disposició de les Associacions de la gent gran i dels 
Ajuntaments programes per fomentar l’activitat física de la gent gran. 

 

• Portarem a terme convenis de col·laboració amb Ajuntaments i Consells 
Comarcals per aconseguir que el reequilibri territorial també arribi a l’esport. 

 

• Crearem un pla específic per ajudar les Federacions d’esports minoritaris. 
 

• Racionalitzarem l’oferta d’activitats a nivell de país, optimitzarem recursos i 
potenciarem activitats en diferents parts del territori. 

 
• Donarem suport a totes les entitats que practiquen esport amateur a través 

de formació, recolzament tècnic i econòmic per tal que puguin mantenir la 
seva activitat en el millor nivell. Crearem el programa XarxaEsport amb el 
qual dotarem cada club de Catalunya d’accés a  internet i d’un ordinador per 
facilitar-los la seva interconnexió. 

 
• Impulsarem una actuació més descentralitzada del Consell Català de 

l’Esport a nivell del territori.  
 
 
1.6.- LA CATALUNYA SEGURA 
 
La seguretat és un àmbit molt destacat de cara a garantir un major grau de 
benestar entre els ciutadans. És responsabilitat del Govern de la Generalitat 
assegurar la tranquil·litat de les persones en l’espai públic, a les seves llars, i 
en general, arreu del territori. Vetllarem perquè els barris dels nostres pobles, 
viles i ciutats siguin espais de vida pública i de convivència, on els ciutadans 
puguin moure’s a qualsevol hora del dia sense sentir-se possibles víctimes de 
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la inseguretat. Així mateix, intervindrem en aquells casos de vandalisme i 
incivisme que afectin els espais públics i que tant degraden el sentiment de 
tranquil·litat i pacífica convivència, fent augmentar els índex d’inseguretat 
subjectiva. Lluitarem amb fermesa contra la delinqüència i el crim organitzat 
que afecta les propietats i els habitatges dels ciutadans. 
 
La protecció i atenció a les víctimes ha de ser una prioritat. S’han d’impulsar 
polítiques públiques d’atenció, protecció i rescabalament de les persones que 
han estat víctimes de la delinqüència. Les víctimes que pateixen danys 
personals i morals o són objecte de la violència de gènere o familiar han de 
rebre una atenció especialitzada.  
 
En un altre terreny, cal millorar les polítiques de trànsit i seguretat viària i s’ha 
de passar de la preferència per recaptar multes a la millora de la xarxa viària, 
l’educació viària, de la prevenció dels accidents i de l’atenció a les víctimes dels 
accidents de trànsit. 
 
• Recuperarem el prestigi de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, 

convertint-la en un referent policial del sud d’Europa. 
 
• Convertirem els Mossos d’Esquadra en la vertadera policia nacional de 

Catalunya. 
 
• Convertirem els Mossos d’Esquadra en un referent preventiu i proper al 

ciutadà en polítiques de prevenció. Redistribuirem els efectius del cos de 
policia de la Generalitat en base a criteris objectius i transparents. 

 
• Reforçarem la coordinació amb les policies locals catalanes amb l’objectiu 

d’incrementar l’eficàcia del model de policia de proximitat i les potencialitats 
que ofereixen els agents de les policies locals de Catalunya. 

 
• Potenciarem la confecció dels plans locals de seguretat que hauran de 

garantir els serveis de policia (Mossos d’Esquadra i policia local) i serveis 
d’emergències necessaris als municipis, per desenvolupar les polítiques 
públiques de seguretat que determini cada pla local.  

 
• Estudiarem la possibilitat d’implementar fórmules de mancomunació de les 

policies locals en el cas dels municipis més petits. 
 
• Lluitarem amb fermesa contra les diferents formes de delinqüència, amb 

una dedicació especial a aquella que té un caràcter organitzat i continuat: 
crim organitzat de tràfic i explotació de persones, tràfic de drogues i 
robatoris a persones, habitatges i establiments. 

 
• Crearem unitats especialitzades en la lluita contra la corrupció, contra el frau 

urbanístic i contra el blanqueig de capitals. I també respecte la delinqüència 
urbana i rural, perquè acabin amb la impunitat dels que cometen aquest 
tipus de delictes. 

 



42 

• Crearem equips especials per lluitar amb contundència contra el tràfic de 
drogues entre la gent jove, amb especial atenció a l’escola i el seu entorn i 
els locals d’oci. 

 
• Portarem a terme actuacions de caràcter interdepartamental que afavoreixin 

la prevenció de la delinqüència en aquelles zones i sectors socials més 
sensibles i on els índex de delinqüència siguin més elevats. 

 
• Destinarem una major atenció i recursos a lluitar contra la delinqüència 

sorgida al voltant de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb 
una especial protecció dels usuaris particulars i les petites empreses. 

 
• Serem estrictes en el compliment de la llei pel que fa a l’ocupació d’espais 

públics i la usurpació d'habitatges. 
 
• Revisarem la normativa sobre espectacles i activitats recreatives per tal de 

garantir la seguretat i ajustar-se a la demanda dels usuaris i del sector. 
 
• Aturarem l’aplicació del denominat “codi d’ètica”, promogut per l’actual 

Govern, i centrarem els esforços en corregir el dèficit de mitjans humans i 
materials que pateix el cos. 

 
• Garantirem l’accés a la informació i la participació dels Mossos d’Esquadra 

en les institucions d’àmbit estatal, europeu i internacional, com ara la 
Interpol i l’Europol. 

 
• Potenciarem les relacions amb les policies d’altres països de la Unió 

Europea per millorar les polítiques de seguretat. 
 
• Revisarem la política de la segona activitat de Mossos d’Esquadra i de 

bombers per evitar les vulneracions de drets fonamentals que s’han produït. 
 
• Convertirem l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en un vertader 

referent europeu de formació i coneixement de la seguretat, amb la 
potenciació de l’Escola de Policia de Catalunya i de l’Escola de Bombers i 
Seguretat Civil de Catalunya. 

 
• Implementarem un Sistema de Gestió Integral de l’Emergència, per garantir 

l’acció efectiva i coordinada de tots els cossos de seguretat, emergències, 
sanitat i protecció civil en situacions d’emergències generals que es puguin 
presentar a territori de Catalunya. 

 
• Modificarem la implementació del servei del 112 com a únic número 

d’emergències en tot el territori català per corregir les mancances i les 
situacions de precarietat que es produeixen actualment. 

 
• Reforçarem les unitats dels Bombers de la Generalitat, amb equipaments i 

formació especialitzada, com a eix bàsic que són del sistema d’emergències 
integral de Catalunya. 
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• Implementarem les mesures acordades a la comissió d’investigació 
parlamentària del foc d’Horta de Sant Joan per millorar les condicions de 
treball i de seguretat dels bombers en l’extinció d’incendis forestals. 

 
• Posarem els bombers voluntaris necessaris en cada parc de bombers de 

Catalunya i vetllarem per la seva integració, reconeixement i respecte. 
 
• Crearem un programa de millora permanent dels equipaments i formació 

per als bombers voluntaris i millorarem les ajudes a les associacions de 
defensa forestal (ADF) per a la protecció i defensa del medi forestal. 

 
• Millorarem la senyalització viària a Catalunya i adequarem els límits de 

velocitat a les situacions reals de risc i de congestió de trànsit, suprimint els 
actuals límits que amb caràcter general situen com a màxim els 80 km/hora 
la velocitat permesa en determinats trams d’autopistes i autovies, ja que 
tenen, a la pràctica, una finalitat més recaptadora que preventiva. 
Igualment, col·locarem els radars en els llocs on hi hagin més situació de 
risc de patir un accident i no en els llocs on resulta més fàcil multar. 

 
• Fomentarem l’educació viària a Catalunya especialment en els cicles 

educatius obligatoris amb l’objectiu de fomentar els valors del civisme, del 
respecte a les normes i de coneixement de les causes que provoquen els 
accidents.  

 
• Tindrem una especial atenció a les víctimes, millorant els sistemes 

d’informació i la seva atenció global. 
 
• Potenciarem els plans catalans de Seguretat Viària i una aplicació més 

exigent de les auditories de seguretat a l’hora de dissenyar les 
infraestructures, afavorint així mateix el transport públic amb l’objectiu de 
millorar la mobilitat, la seguretat i els nivells de trànsit a les nostres vies. 

 
• Invertirem la recaptació de multes i sancions de trànsit a mesures 

destinades a millorar la seguretat viària, la prevenció d’accidents i l’ajuda a 
les víctimes i fomentarem, a nivell institucional, àmbits de debat entre el 
Parlament i el Govern dirigits a la prevenció, a la millora de la mobilitat i de 
la seguretat viària en general. 

 
 
1.7.- GARANTIES PER AL CONSUMIDOR 
 
A de Convergència i Unió entenem el consum com una part important de la 
societat del benestar. En una societat moderna i avançada ha d’existir una 
relació equilibrada, segura, eficient, confortable i autoregulada entre la 
ciutadania i l’agent econòmic que presta un servei o proporciona un producte. 
Volem convertir el consum en l’eina més efectiva d’harmonització de les 
relacions entre els agents econòmics i els ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen dret a una feina ben feta, a tenir 
una formació i una informació adequada, a la reparació de danys, al respecte la 
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voluntat individual, a l’equitat, a l’equilibri entre les parts, a uns mecanismes de 
reclamació senzills i efectius, a la representació, a la consulta i a la participació. 
En definitiva, tenen dret a que l’acte de consumir es faci sota el principi de lliure 
elecció. 
 
• El Govern de Catalunya, a través dels seus organismes competents, vetllarà 

pel compliment efectiu dels drets continguts en la normativa de consum 
(seguretat dels productes, informació contractual, etiquetatge, garanties, 
política lingüística, etc.) i donarà resposta a les noves incidències que 
puguin aparèixer. 

 
• Introduirem els deures de les persones consumidores per a avançar en el 

concepte de relació equilibrada de consum, aplicant el principi de la bona fe 
i de responsabilitat individual i col·lectiva. 

 
• Vetllarem per la seguretat física de les persones controlant que en el mercat 

no hi hagi cap producte que pugui comportar risc per a la salut, evitant-ne 
l’entrada, si és possible, i si no, retirant-lo immediatament. 

 
• Els col·lectius de consumidors amb necessitats específiques seran 

prioritaris en l’aplicació de les nostres polítiques de consum. 
 
• Implantarem sistemes de traçabilitat de la producció agrària i ramadera 

catalana per tal que, en tot moment, els consumidors puguin conèixer 
l’origen, l’explotació i l’escorxador del producte, per tal de donar la màxima 
confiança als consumidors i reduir la competència il·lícita amb els productes 
catalans. 

 
• Seguirem treballant per a què les normes d’etiquetatge millorin dia a dia la 

seguretat dels productes que es produeixen i es consumeixen a Catalunya. 
Serem especialment rígids amb els productes d’alimentació i els productes 
procedents de tercers països i especialment sensibles a la protecció dels 
infants i dels col·lectius amb necessitats específiques, com són les 
intoleràncies, al·lèrgens i els que necessiten informació sensible per al seu 
benestar. 

 
• Tindrem una especial atenció a les pràctiques d’atenció ciutadana de les 

operadores de telefonia mòbil i accés a Internet. 
 
• Treballarem per a l’eliminació de la lletra petita dels contractes dels 

consumidors amb el sistema bancari i asseguradores. 
 
• Afavorirem la màxima incorporació de les organitzacions de consumidors en 

la resolució de conflictes. 
 
• Promocionarem que les empreses entenguin l’atenció de les reclamacions 

com un element de competitivitat. 
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• Des dels organismes competents de la Generalitat, facilitarem les 
reclamacions de les persones consumidores i usuàries, potenciant el telèfon 
d’atenció al consumidor de la Generalitat. 

 
 
1.8.- IGUALTAT I RESPECTE A LA PLURALITAT 
 
Som una societat plural, i aquesta pluralitat suposa una riquesa que cal 
preservar i compatibilitzar amb el principi d’equitat. Les diferències de religió, 
sexe, raça i orientació sexual, entre d’altres, no han de suposar en cap cas una 
desigualtat, i l’únic camí és el respecte a aquesta pluralitat i l’establiment d’una 
xarxa transversal que garanteixi la igualtat d’oportunitats en tots els camps del 
desenvolupament personal i professional. 
 
 
1.8.1.- NO DISCRIMINACIÓ PER RAONS DE SEXE 
 
• Posarem en marxa accions de sensibilització, a través de les escoles, els 

mitjans de comunicació, les TICs, ... per anar impregnant el sentiment 
d’igualtat entre homes, dones, joves i grans en el desenvolupament de 
qualsevol feina i en qualsevol sector.   

 
• Establirem acords entre les administracions públiques, l’ICF i les entitats 

financeres, per afavorir els projectes emprenedors de les dones, mitjançant 
programes específics d’avals, crèdits, capital i microcrèdits. 

 
• Crearem una taula formada per govern, agents socials, àmbit empresarial, 

sector educatiu i societat civil, amb la finalitat d’impulsar mesures per a la 
conciliació. 

 
• Incorporarem al llarg del cicle educatiu el valor econòmic i social de la 

conciliació del temps. 
 
• Treballarem per fer efectiva la igualtat d’oportunitats i una major projecció i 

consolidació de les dones en els llocs de presa de decisions, a fi 
d'aconseguir una societat conformada per dones i homes, que reprodueixi la 
realitat social. 

 
• Programarem accions de sensibilització empresarial i reconeixerem a les 

empreses innovadores en programes de conciliació, que adoptin mesures 
concretes per tal que aquesta sigui efectiva. 

 
• Impulsarem mesures concretes que comportin una nova distribució horària 

més flexible a les empreses catalanes.  
 
• Supervisarem la no discriminació salarial per raó de sexe i que la maternitat 

no sigui un obstacle en la carrera professional de les dones. 
 
• Ampliarem la xarxa de serveis substitutoris de la llar, en col·laboració amb 

entitats acreditades per a la prestació d’aquest servei.  
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• Especialitzarem les cases d’acollida per a tots aquells perfils de dones que 

actualment no poden accedir-hi per diverses causes (problemes de salut 
mental, dependències controlades, edat, etc.). 

 
• Reforçarem els serveis d’atenció especialitzada, mitjançant l’increment de 

recursos als ja existents creats pels ajuntaments i establirem convenis amb 
entitats acreditades del territori. 

 
• Oferirem programes i estratègies proactives i preventives en relació als 

maltractadors, amb la col·laboració de les entitats acreditades en aquesta 
matèria. 

 
 
1.8.2.- NO DISCRIMINACIÓ PER ORIENTACIÓ SEXUAL 
 
• Crearem un marc normatiu adequat per combatre l’homofòbia. Ens 

Proposem poder incloure aquest tema en un gran Pacte Nacional per la 
Igualtat. 

 
• Impulsarem campanyes generals de sensibilització ciutadana sobre 

l’homofòbia. 
 
• Potenciarem la commemoració institucional i pública del dia internacional 

contra l’homofòbia (17 de maig).  
 
• Promourem estudis sectorials que ofereixin una visió més aproximada de la 

realitat de les persones gais i lesbianes, i les estructures organitzatives que 
se’n puguin derivar. Crearem punts de suport per a famílies amb necessitats 
especials de tipus psicològic i emocional davant l’existència del fet gai a la 
seva unitat familiar. 

 
• Treballarem per adherir-nos i donar suport al procés de despenalització 

internacional de l’homosexualitat endegat a l’ONU. 
 
 
1.8.3.- RESPECTE A LES MINORIES I COMUNITATS 
CULTURALS  
 
• Promourem i exigirem el respecte a la pluralitat de totes les minories 

culturals i nacionals existents a Catalunya. 
 
• Establirem una relació d’amistat amb el poble jueu i les seves diferents 

comunitats impulsant, entre d’altres mesures, el reforçament de la xarxa 
catalana dels calls i iniciatives actives per a l’eradicació del racisme i 
l’antisemitisme. 

 



47 

• Potenciarem el Pla integral del poble gitano i promourem la participació dels 
representants del poble gitano en totes les decisions i actuacions que els 
corresponguin. 

 
• Crearem en el Parlament de Catalunya un intergrup dedicat al poble gitano. 
 
 
1.9.- AFERS RELIGIOSOS 
 
Des de Convergència i Unió, sempre hem considerat a la “persona” com un eix 
vertebrador, a l’entorn del qual, han de girar les nostres accions polítiques des 
de diferents àmbits tant en l’ordre material com en l’espiritual.  Per aquest motiu 
ja al 2000, varem crear des del Govern de la Generalitat, la Secretaria General 
d’Afers Religiosos en reconeixement institucional a l’existència del fet religiós i 
la necessària relació i col·laboració amb les confessions religioses des de la 
convicció que contribueixen a la pau, la convivència i al bé comú. 
 
Es un fet que a Catalunya, la tradició social i religiosa ha anat evolucionant en 
diversos àmbits al llarg dels darrers anys. No obstant, segueix sent palesa una 
presència majoritària de la religió cristiana i, en concret, la catòlica, que segueix  
exercint un paper molt important en la vida socio-cultural del nostre país.  
 
Tanmateix, a la història i a la presència de la pròpia Església Catòlica, s’hi han 
afegit altres confessions –per exemple les protestants– i, darrerament, la 
vinguda progressiva de minories religioses, les quals motivades per les 
transferències demogràfiques de la immigració, s’han anat instal·lant en el 
nostre país. 
 
Per aquest motiu, entenem que les polítiques en matèria religiosa dirigides des 
del Govern, caldrà  abordar-les partint d’un diàleg fluid i continuat  amb les 
confessions, per tal de facilitar la integració de la diversitat religiosa que conviu 
avui a casa nostra i també, per altra banda, caldrà confeccionar-les i aplicar-les, 
des d’un marc global, amb una visió transversal del fet religiós, és a dir, des 
d’un punt de mira interdepertamental,  tenint en compte, que el fet religiós 
afecta a molts àmbits de la vida de les persones (salut, benestar social, 
educació, urbanisme, treball, justícia...etc) 
 
 
• Defensarem una laïcitat positiva, entesa com a sinònim d’aconfessionalitat, 

que ha d’assegurar la neutralitat entre els poders públics i les confessions, i 
una separació orgànica entre ambdues institucions. Una laïcitat posada al 
servei de la població en aquells aspectes on la societat demanda 
determinades prestacions, i no pas en canvi, per a promoure una 
determinada fe, sinó, per a fer complir a les Administracions amb els drets 
de la llibertat religiosa.  

 
• Fomentarem les iniciatives adreçades al diàleg intereligiós, com per 

exemple les endegades pel  GTER (Grup de Treball Estable entre les 
Religions), un model pioner de diàleg i treball conjunt, que ha fet convenis 
de col·laboració amb els grups de diàleg intereligiós  europeus. 
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• Treballarem per crear espais de trobada i de diàleg sobre els valors comuns 

de compromís, solidaritat i cultura de la pau presents en cada una de les 
opcions religioses, tenint present l’espiritualitat com element comú 
d’encontre. 

 
• Fomentarem la integració des de les pròpies comunitats religioses i lluitarem 

contra aquelles pràctiques que sota el paraigua de la llibertat religiosa 
atempten contra els drets de les persones, i especialment de les dones. 

 
• Establirem un diàleg permanent amb aquelles confessions i comunitats 

religioses inscrites en el registre d’entitats religioses. Reconeixerem els 
interlocutors significatius de cada confessió. 

 
• Defensarem els valors que promouen de manera positiva el fet religiós 

(llibertat de creences religioses, no discriminació, laïcitat i cooperació), així 
com els drets humans, la igualtat de sexe i l’acceptació dels valors 
democràtics, que són part intrínseca del patrimoni social, cultural i religiós. 

 
• Establirem relacions de cooperació amb les esglésies i confessions que 

estiguin al servei dels drets de llibertat religiosa valorant la seva aportació 
social al bé comú del conjunt de la societat. 

 
• Treballarem juntament amb els Ajuntaments i els donarem suport en tot el 

que possibiliti una bona i adequada  gestió de la diversitat religiosa. 
 
• Farem el seguiment de l’aplicació de la llei 16/2009 del 22 de juliol dels 

Centres de culte i del seu reglament. 
 
• Farem conèixer i transmetre’m els valors i tradicions de la nostra societat 

catalana a les noves comunitats que conviuen a casa nostra, i seguirem de 
molt a prop el seu encaix. 

 
• Desenvoluparem les competències que ens atorga l’Estatut en matèria de 

llibertat religiosa i els Acords amb la Santa Seu, i les minories jueva, 
protestant i islàmica, i també amb les de Notori Arrelament: Budistes,  
testimonis de Jehovà i Mormons. 

 
• Impulsarem la creació d’un Consell Català del Culte Musulmà, elegit 

democràticament per les associacions musulmanes a la base i d’àmplia 
representativitat associativa i territorial.  

 
• Des de l’àmbit dels Afers Religiosos,  partint des d’una òptica  transversal i 

interdepertamental, farem una gestió adequada de la diversitat religiosa  
implementant polítiques en matèria religiosa, que permetin i facilitin l’exercici 
del culte, públic i privat,  a Catalunya amb el màxim respecte i dignitat 
possibles. 
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2.- ATUR 
 
 
 
Catalunya encara el seu futur econòmic des d’unes bases sòlides que ens han 
de permetre ser optimistes de cara el futur. La seva societat, de sempre, ha 
estat emprenedora, Catalunya s’ha configurat en les darreres dècades com una 
de les zones més dinàmiques d’Europa i sempre ha respost de manera positiva 
als diferents canvis estructurals que s’han anat succeint.  Per això en aquesta 
crisi que patim no hem de ser pessimistes, per bé que algunes solucions a 
l’actual crisi no puguin ser ni fàcils, ni ràpides. Les bases per a que Catalunya 
sigui una de les protagonistes del canvi hi són i n’hem de ser conscients. 
Catalunya pot i ha de tornar a liderar el progrés econòmic . 
 
Certament Catalunya està patint una de les crisis econòmiques més intenses 
de les darreres dècades i que es fa especialment greu pels efectes socials que 
d’aquesta se’n deriven, en particular sobre la destrucció de l’ocupació. La crisi 
pot ser econòmica i financera, però les conseqüències de la mateixa són 
socials. 
 
La crisi de l’economia catalana no és només conseqüència de la crisi financera 
internacional, sinó que, fonamentalment, és una crisi econòmica vinculada a un 
model de creixement econòmic esgotat que s’havia intensificat en els darrers 
anys. No s’ha sabut créixer bé. Els darrers anys l’economia del nostre país s’ha 
caracteritzat per: 
 
-  massa endeutament, públic i privat 
- un consum molt per sobre de les possibilitats 
- massa presència de la construcció 
- creació de molta ocupació però de baix valor afegit i immigrant 
- molt pes de les importacions que feien créixer el dèficit exterior  
- una baixa productivitat 

 
Tenim ara, doncs, una doble feina: primer sortir de la crisi i segon impulsar un 
canvi de model. I el govern de Catalunya ha de liderar la defensa d’aquest nou 
model propi de creixement, allà on sigui: a Catalunya, a l’Estat o a Europa. Allà 
on no hi sigui la competència hi ha d’haver la influència del govern català. 
Aquesta és una acció de lideratge que no hem vist en els darrers governs.  
 
En els propers anys caldrà substituir l’espiral recessiva que patim per “l’espiral 
de la prosperitat”, que combina l’aplicació de mesures estructurals amb les de 
caràcter més conjuntural i que es basa en: 
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- la moderació fiscal 
- més liquiditat per empreses i famílies 
- reduir la morositat 
- fer les infraestructures que el país necessita 
- millorar la productivitat 
- afrontar les reformes estructurals necessàries com ara: la reforma de les 

administracions públiques, la reforma del mercat de treball, l’aposta per la 
formació i un nou pacte energètic. 

 
Es tracta, en definitiva d’apostar per un model que creï un entorn favorable per 
a les empreses i l’activitat productiva i fer de la millora de la productivitat i de 
l’economia creativa els principals eixos de creixement econòmic. 
 
El canvi de model que Convergència i Unió defensem té una finalitat primària: 
més feina i benestar per a tothom. Dinamisme econòmic i creació de riquesa, 
sempre i quan vagin estretament lligats a una major justícia social i a un major 
benestar. 
 
La prioritat bàsica en matèria econòmica en aquests moments és garantir la 
viabilitat del major nombre d’empreses i mantenir el màxim nombre de llocs de 
treball. No es tracta d’un objectiu a curt termini, sinó que cal tenir en compte 
que les empreses d’avui són els llocs de treball de demà. 
 
Necessitem disposar d’un mercat de treball més segur, de més qualitat, més 
sostenible i més just. I això passa per un mercat de treball que, amb la voluntat 
i el consens de tots, prioritzi la formació, l’experiència, l’esforç i l’eficiència per 
davant dels aspectes purament econòmics. 

 
Hem d’ajudar necessàriament aquells que són capaços de generar ocupació i 
d’invertir: les empreses – grans, mitjanes, petites i microempreses –, els 
autònoms i els emprenedors. I el Govern de Catalunya ha d’estar al seu costat 
assumint riscos, acompanyant-los i no suposant ni un fre ni una amenaça per a 
la seva iniciativa. Cal facilitar-los-hi la seva activitat amb un govern que els 
ajudi enlloc de posar-los-hi traves. 
 
La indústria, el comerç, el turisme, l’agricultura, la ramaderia, la pesca: tots 
tenen la marca Catalunya. I és que els catalans i catalanes vam saber crear-los 
i ara sabrem modernitzar-los i adequar-los als nous temps i al nou món. Tots 
els sectors productius són sectors estratègics. Sense la seva participació no 
sortirem d’aquesta crisi. 
 
El coneixement i la innovació són claus en el nou model de creixement que 
Catalunya necessita i cal dotar-los de la rellevància suficient. Es tracta 
d’avançar vers l’economia creativa. Però cal un pas previ per a fer-ho possible: 
la formació. Una formació de qualitat i permanent. És intolerable que, encara 
avui, el fracàs escolar afecti un 30% dels nostres joves. Hem de lluitar 
decididament contra aquesta situació.  
 
Les nostres infraestructures han d’estar a l’alçada del país que volem i dels 
ciutadans. Catalunya és un país que ofereix moltíssimes possibilitats i, per tant, 
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hem de poder potenciar-les en defensa del territori i de la construcció d’un país 
equilibrat territorialment. 
 
I, finalment, també necessitem una administració responsable i això significa, 
en primer lloc, que sigui capaç de gestionar els diners dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya amb rigor, transparència i austeritat. I, en segon lloc, 
que faciliti i ajudi la creació i el desenvolupament de les activitats que generen 
riquesa i ocupació.  
 
Al costat de programes i actuacions concretes, també caldrà recuperar valors i 
actituds, com el de l’esforç, la feina ben feta, l’estalvi, la responsabilitat, la 
solvència, la seriositat… Per contra, cal deixar de perseguir l’èxit o el benefici 
ràpids. Aquesta no és una novetat, de fet, els valors que cal recuperar no són 
sinó alguns dels valors que han identificat històricament la manera de ser dels 
catalans. Tots aquests són els valors que cal continuar defensant per aquesta 
nova etapa. 
 
Cal que tinguem un govern que lideri, retorni la confiança i sigui capaç d’actuar 
en aquests àmbits. 
 
 
2.1- POLÍTIQUES DE COMPETITIVITAT 
 
2.1.1.- ACTIVITAT PRODUCTIVA I EMPRESA 
 
Convergència i Unió hem mostrat sempre una actitud favorable a l’activitat 
productiva. L’empresa, entesa com el conjunt de treballadors i empresaris, crea 
riquesa i llocs de treball i ha de tenir un reconeixement i una consideració des 
del govern del país. Cal doncs, escoltar les preocupacions de les empreses, 
promoure un entorn més favorable a la creació i desenvolupament d’empreses i 
aconseguir una major eficiència de l’administració de cara a l’activitat 
empresarial. 
 
Des del govern de la Generalitat volem ajudar a recuperar la confiança als 
nostres empresaris, per acompanyar-los en l’assessorament i en l’assumpció 
de riscos. L’administració ha de ser un element de competitivitat i no un 
element desactivador de l’activitat empresarial. 
 
Suport  permanent i eliminació de traves 
 
• Des de la Generalitat recolzarem els valors de l’empresa, el foment de 

l’esperit emprenedor i la creació de noves empreses, com a instrument de 
progrés de Catalunya. Cal que la societat tingui una consciència positiva 
vers l’empresa. 

 
• Crearem mecanismes de diàleg permanent amb l’empresa i potenciarem els 

observatoris estratègics sectorials on la participació de les entitats, òrgans i 
sectors estarà garantida. 
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• Crearem, de manera progressiva, un sistema d’interlocució única de les 
empreses amb l’administració amb l’objectiu de facilitar totes les 
tramitacions i relacions que aquestes empreses han de fer amb la 
Generalitat. Es començarà per un àmbit considerat estratègic com el de les 
empreses exportadores. 

 
• Farem efectiva una revisió normativa per a l’eliminació de tràmits i 

simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica, la creació 
d’empreses i la internacionalització. Es potenciarà el règim de comunicació i 
declaració front el règim d’autorització. A l’acabar la legislatura s’haurien 
d’haver reduït els tràmits en un mínim d’un terç respecte els existents 
actualment. 

 
• Per a les petites empreses i en el marc de la finestreta única, establirem un 

sistema únic de gestió de tramitacions, per tal que una sola unitat sigui 
l’encarregada de fer totes les tramitacions necessàries entre les diverses 
administracions. 

 
• Convertirem l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) en 

l’instrument integral i transversal del Govern de la Generalitat de les 
polítiques de suport a l’empresa.  

 
• Crearem l’Espai de l’Emprenedor, que serveixi per donar suport a les 

iniciatives de les persones emprenedores, els ajudi en els moments claus 
de desenvolupament i creació de l’empresa i els hi possibiliti la recerca de 
socis financers i tecnològics. 

 
• Desenvoluparem un programa de redimensionament de les empreses 

catalanes per la via de les fusions, adquisicions o la col·laboració en 
determinades àrees de negoci. 

 
Finançament per a l’activitat productiva 
 
• Donarem compliment a la Llei de morositat recentment aprovada de manera 

que el termini màxim de pagament per part de la Generalitat de Catalunya 
als seus proveïdors avanci cap als 30 dies. 

 
• Facilitarem el finançament necessari a les empreses, especialment les 

petites i mitjanes, a través de l’Institut Català de Finances per a evitar que 
projectes empresarials viables pateixin dificultats com a conseqüència de la 
situació de crisi econòmica que estem patint. Entre d’altres mesures,  

 
- Crearem un sistema d’avals públics per a petites i mitjanes empreses i 

microempreses per finançar la inversió i el seu funcionament ordinari 
(circulant). Segons els casos aquests avals han de poder arribar a cobrir 
la totalitat de l’import finançat. 

 
- Posarem en funcionament un sistema d’avals públics per destinar-los a 

les entitats financeres que prestin diners a l’activitat productiva, tant per 
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inversió com per circulant. Aquest aval públic cobrirà una part 
significativa del crèdit, sense arribar a superar el 50% del capital prestat.  

 
- Establirem un sistema d’avals públics per a facilitar l’accés de pimes i 

autònoms a oficines i naus industrials. 
 
- Generalitzarem la concessió de bestretes reintegrables per als projectes 

innovadors generadors d’ocupació. 
 
• Desenvoluparem els “Business angels” per a emprenedors, sent 

l’administració qui aporta el capital risc, juntament amb les empreses, a 
projectes emprenedors i innovadors. 

 
• Potenciarem el capital risc i el Mercat Alternatiu Borsari com a fórmules de 

finançament de l’activitat empresarial. 
 
Internacionalització 
 
• Ens implicarem en la presència d’empreses catalanes als nous països 

membres de la UE i a les economies emergents com Brasil, Xina, Rússia i 
Índia, amb l’objectiu de duplicar les exportacions i les inversions en aquests 
països en un període de cinc anys. 

 
• Desenvoluparem una xarxa de 500 agents en comerç exterior per a recolzar 

la internacionalització de les empreses catalanes i obrir nous mercats. 
 
• Potenciarem l’augment de producció exportada i de la inversió a l’exterior 

per part de les empreses catalanes. 
 
• Desenvoluparem polítiques de captació a Catalunya d’inversió estrangera. 
 
• Posarem les grans infraestructures de comunicació del país: ports, 

aeroports i ferrocarril al servei de la internacionalització de l’economia 
catalana. 

 
• Col·laborarem amb els processos de relocalització de l’empresa catalana. 
 
• Portarem a terme accions de promoció de Catalunya i Barcelona com a 

centres de negocis de primera magnitud i com a destí prioritari de grans 
fires internacionals. 

 
Innovació 
 
• Donarem sortida a la capacitat i la demanda innovadora de les empreses 

catalanes a través del mecanisme de compra pública de tecnologia 
innovadora (CPTI) per part de la Generalitat de Catalunya i els seus 
departaments. 
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• Potenciarem la xarxa de Centres Tecnològics com a instrument al servei de 
l’activitat del nostre teixit productiu promovent la seva especialització, la 
complementarietat dels mateixos i la seva internacionalització. 

 
• Endegarem polítiques actives de captació de talent per a facilitar el 

moviment d’entrada i sortida de les persones que, amb capacitat dins l’àmbit 
del coneixement, reforçarien la capacitat del sistema productiu. 

 
• Aplicarem mesures de control dels productes importats i vigilarem el 

correcte etiquetatge per a garantir una competència amb igualtat de 
condicions respecte a la producció europea. 

 
• Aprovarem un pla de lluita contra la pirateria i la falsificació. 
 
Responsabilitat Social de l’Empresa (RSE) 
 
• Treballarem per impulsar un marc legal i una política que promogui la 

responsabilitat social, especialment per a les petites i mitjanes empreses 
que operen al país. 

 
• Incorporarem la RSE en les polítiques de suport a la internacionalització de 

les empreses, i de manera molt especial en aquelles polítiques que es 
produeixin en els països poc desenvolupats. 

 
 
2.1.2.- TREBALL 
 
A Convergència i Unió entenem que les polítiques relacionades amb l’ocupació 
han de ser una de les principals prioritats per a qualsevol govern. 
 
En aquest sentit, per a CiU, la prioritat de govern davant l’actual crisi 
econòmica no serà altra que no sigui aturar el procés de destrucció de llocs de 
treball, incrementar el baix nivell d’ocupabilitat dels aturats de Catalunya i posar 
les bases per a la recuperació econòmica generadora d’ocupació. 
 
El nostre objectiu és acabar la legislatura amb unes magnituds d’ocupació, 
d’atur i de temporalitat molt més properes a la mitjana de la Unió Europea.  
 
Diàleg i concertació 
 
• Treballarem per a implantar un marc català de relacions laborals com una 

eina essencial per a fer front a les conseqüències de la greu situació de 
dificultats del mercat de treball, de manera que el govern català esdevingui 
a la pràctica l’administració única en l’àmbit laboral aprofitant al màxim les 
seves competències. D’aquesta manera, a Catalunya es podran determinar: 
les relacions laborals i les condicions de treball, els permisos de treball per 
als treballadors estrangers, totes les polítiques actives d’ocupació, la gestió 
de les polítiques passives, la inspecció de treball, el desenvolupament de 
polítiques adreçades a la prevenció de riscos laborals i la negociació 
col·lectiva. 
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• Obrirem un procés amb les organitzacions empresarials i sindicals 

catalanes més representatives per a la consecució d'una concertació  social 
global necessària per treure el país de la crisi i que contingui una nova 
regulació de les condicions de treball i de productivitat així com d’acords 
sobre aspectes importants per al futur del mercat de treball català (ocupació 
juvenil, prejubilacions, conciliació, negociació col·lectiva, etc.). 

 
Un mercat laboral més adaptable 
 
• Treballarem per a modificar l’actual sistema de negociació col·lectiva per a 

dotar-la de major flexibilitat i ajustar-la a la realitat concreta de cada 
empresa. 

 
• Reclamarem la creació d’un nou contracte laboral per a joves que faciliti la 

simultaneïtat dels estudis amb l’exercici professional, especialment amb els 
cicles formatius de grau mitjà i superior, així com la creació d’un contracte 
d’aprenentatge dels oficis, de caràcter no retribuït i sense cost per a 
l’empresa per a la formació professional dels estudiants dins les empreses.  

 
• Demanarem la flexibilització dels actuals contractes formatius per a fer-los 

més atractius i utilitzats per a empreses i joves. 
 
• Treballarem per a afavorir la contractació estable a temps parcial. 
 
Les persones aturades la nostra prioritat 
 
• Reformarem el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per convertir-lo en 

un instrument eficient i possibilitant a la iniciativa privada participar en la 
intermediació laboral, complementant d’aquesta manera l’acció dels serveis 
públics d’ocupació. 

 
L’objectiu del SOC serà relacionar les ofertes amb les demandes d'ocupació 
i la seva adequació quan a formació i exigència professional, de manera 
que les persones que busquen feina estiguin el menor temps possible a 
l’atur i trobin una feina adequada a la seva preparació. 

 
• En els programes públics, es primaran aquelles empreses que no redueixin 

plantilles i aquelles, de qualsevol dimensió, que contractin nou personal. 
 
• Proposarem la vinculació, en major mesura, de la percepció de la prestació 

per atur amb l’assistència i aprofitament a cursos de formació i reciclatge 
professionals, dissenyant un pla personalitzat de formació i qualificació 
professional i uns objectius concrets a complir per part del treballador aturat. 

 
• Exigirem al Govern espanyol el traspàs del control de les polítiques 

passives. 
 
• Exigirem que, d’acord amb les competències que té Catalunya sobre les 

polítiques actives, el Govern espanyol ens traspassi els recursos totals 
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dirigits a aquestes polítiques i que ens permeti adaptar-les a les necessitats 
del nostre mercat de treball. 

 
• Aprovarem un pla de xoc per a facilitar la reinserció al mercat de treball de 

persones afectades per expedients de regulació d’ocupació. Aquest pla 
contemplarà programes de formació específics, accés a programes socials i 
d’inversió pública, i foment de l’autoocupació. 

 
Lluita contra l’absentisme 
 
• Des de Convergència i Unió considerem que cal solucionar el problema de 

l’absentisme laboral a Catalunya. És per això que endegarem un gran pacte 
social per a disminuir l’absentisme com un element clau en la productivitat 
del país, amb l’establiment d’un sistema més eficaç de control del mateix i 
de les baixes laborals, així com l’elaboració de plans específics per als 
diferents sectors i tipologies d’empresa.  

 
Prioritat a la formació 
  
• Posarem en marxa la integració dels tres sistemes de formació 

(professional, contínua i ocupacional) per a adaptar-la a les necessitats de 
les empreses, especialment les petites i mitjanes, i garantir el reciclatge dels 
treballadors. 

 
• Promourem que una part important de la formació professional es faci a les 

empreses, les quals avaluaran formalment a l’alumne. 
 
• Procedirem a la reestructuració global de la formació ocupacional, ampliant 

de 70 a 120 hores els cursos i apostant per la formació de joves i majors de 
45 anys a través d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació com a 
substitutius dels plans d’ocupació locals. 

 
• Posarem en marxa el Programa 100x5 a la formació continuada i de 

reciclatge que posarà a disposició de tothom 100 hores de formació cada 
cinc anys d’activitat professional. 

 
• Inclourem les persones d’entre 45 i 60 anys en els col·lectius prioritaris dels 

programes de formació i reciclatge amb l’objectiu d’allargar el seu temps de 
treball amb qualificació. 

 
Seguretat en el treball 
 
• Impulsarem un pla de seguretat i salut laboral que tingui com a objectiu 

reduir l’índex de sinistralitat a Catalunya en un 50%. 
 
• Reestructurarem els actuals centres de seguretat i condicions de salut en el 

treball per tal de convertir-los en centres de recerca i investigació de la 
prevenció de riscs laborals i alhora centres de prestació per a les 
microempreses. 
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• Augmentarem les inspeccions de treball per lluitar contra la contractació 
irregular de treballadors i l’economia submergida. 

 
Avançar en la conciliació  
 
• Hem de treballar per a què la societat valori la família i l’entorn social dels 

treballadors i les treballadores com un factor clau de la seva productivitat, 
facilitant la flexibilitat horària laboral. Amb mesures adreçades a facilitar la 
vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores 
s’aconsegueixen grans millores de caràcter social i econòmic. 

 
Economia social i cooperativisme 
 
• Impulsarem l’economia social mitjançant la col·laboració amb les 

cooperatives i les societats anònimes laborals, que seran una prioritat del 
nou Govern com a mecanisme de creació d’ocupació i com a modalitat 
empresarial a fomentar. 

 
 
2.1.3.- AUTÒNOMS 
 
A Catalunya hi ha més de sis-cents mil treballadors autònoms. Juntament amb 
les microempreses i les pimes, els autònoms són els principals empresaris del 
país i conformen una xarxa d’activitat productiva al territori. La importància dels 
treballadors autònoms però, va més enllà d’una simple realitat numèrica, doncs 
esdevenen elements fonamentals per a la creació i el manteniment de 
l’ocupació i són un element clau de cohesió econòmica territorial. A més 
reflecteixen l’esperit emprenedor de Catalunya. Per això, des de Convergència i 
Unio sempre hem manifestat una especial sensibilitat vers l’activitat productiva 
que desenvolupen els autònoms i els petits empresaris. 
 
El compromís de CiU amb els autònoms és clar i ferm: s’han d’eliminar les 
diferències en matèria de protecció social i cal crear un marc favorable per al 
desenvolupament i potenciació de la seva activitat. En aquest sentit,  seguirem 
liderant l’equiparació dels drets i deures dels autònoms amb els drets dels 
treballadors del Règim General de la Seguretat Social. 
 
Millora dels drets del autònoms 
 
• Centrarem els nostres esforços en aconseguir que la prestació 

compensatòria en el cas de cessament d’activitat dels autònoms s’apliqui de 
manera generalitzada i sense limitacions. 

 
• Instarem que es reguli la jubilació anticipada dels autònoms que pertanyin a 

un sector declarat en reconversió. 
 
• Apostarem per la regulació dels autònoms a temps parcial, especialment 

per aquells que comencen a desenvolupar una activitat professional o 
empresarial. 
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Més facilitats  i finançament per a la seva l’activitat 
 
• Aprovarem un pla de foment per als autònoms i emprenedors que 

contemplarà mesures de suport a l’inici de l’activitat per a garantir uns 
ingressos mínims; ajornament d’impostos i cotitzacions els primers anys 
d’activitat i davant de dificultats; mesures de finançament en les diferents 
etapes del negoci i incentius a la contractació de treballadors. 

 
• Flexibilitzarem, en l’àmbit de l’Espai Fiscal Català, el compte corrent tributari 

per tal que aquest sigui plenament efectiu per als autònoms. 
 
• Donarem accés preferent a les línies de crèdit de l’ICF per als treballadors 

autònoms que demostrin que la continuïtat i viabilitat de la seva activitat 
depèn únicament dels seus problemes de circulant. Aquest accés preferent 
s’hauria de resoldre en un termini màxim de dos mesos. 

 
• Simplificarem i ampliarem l’accés als ajuts a l’autoocupació.  
 
• Crearem un pla d’ajuda a la contractació per part de treballadors i 

treballadores autònoms, per donar suport a la contractació dels primers 
treballadors assalariats per part de l’autònom. 

 
• Augmentarem el nombre d’ajuts que incorporin la possibilitat d’incorporació 

de bestretes, de manera que l’autònom pugui destinar part d’aquest diners a 
tirar endavant el projecte. 

 
Assessorament i formació 
 
• Proporcionarem als autònoms assessorament en la tramitació dels ajuts que 

requereixen la complimentació de documents complicats. 
  
• Adaptarem la formació ocupacional i continuada a les possibilitats dels 

autònoms. 
 
• Prendrem les mesures necessàries per tal que a les dones que exerceixen 

com a autònomes no se’ls penalitzi la maternitat i ampliarem, en el marc de 
l’Estatut de l’Autònom, el permís de paternitat. 

 
• Facilitarem i subvencionarem la creació de modalitats preventives pròpies 

per als autònoms, les microempreses i les petites i mitjanes empreses, 
mitjançant el foment de la utilització de serveis de prevenció mancomunats. 

 
• Incentivarem la transformació d’activitats que realitzen els treballadors 

autònoms amb societats de responsabilitat limitada (SL nova empresa). 
 
• Estudiarem la possibilitat d’incorporació del col·lectiu d’autònoms al Consell 

Econòmic i Social de Catalunya. 
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2.1.4.- POLÍTICA FISCAL 
 
Des de Convergència i Unió apostem per la moderació fiscal perquè 
considerem que no és el moment d’augmentar impostos que poden retardar la 
recuperació.  Diverses institucions internacionals han afirmat que l’activisme 
fiscal és una eina útil per ajudar a  la sortida de la crisi, crear nova ocupació i 
ajudar a recuperar el creixement. Si fan falta recursos per reduir el dèficit 
públic,  poden provenir de l’austeritat i de la reducció de despeses, no de 
l’augment d’impostos.  
 
A més, pagar menys impostos no implica necessàriament menys diners per a la 
hisenda pública ni menys recursos a redistribuir. Com sempre, el resultat que 
se n’obtingui dependrà de la gestió que se’n faci. 
 
Com que a Catalunya la major part de la càrrega fiscal recau sobre la classe 
mitjana i el teixit productiu – bàsicament les petites i mitjanes empreses –, 
qualsevol augment impositiu es tradueix en una menor capacitat de consumir, 
de produir i d’invertir. Per això, qualsevol augment d’impostos pot acabar 
ofegant la societat. 
 
En aquest àmbit:  
 
Moderació fiscal 
 
• Convergència i Unió aposta per la moderació fiscal. En un moment de crisi 

econòmica cal apostar pel manteniment i, fins i tot, la reducció selectiva dels 
impostos, com a element de dinamització econòmica. 

  
• Revisarem els increments impositius adoptats l’any 2010 pel govern i que 

afecten a l’impost sobre transmissions patrimonials, l’impost sobre actes 
jurídics documentats, l’impost de matriculació i l’IRPF.  

 
• La nostra acció en matèria fiscal davant del Govern espanyol anirà dirigida a 

garantir el no increment dels tipus de l’IVA i a introduir majors incentius 
fiscals per a les famílies en l’IRPF i per a les empreses en l’impost sobre 
societats, especialment per a les micro, petites i mitjanes empreses. 

 
• Les activitats de recerca i innovació contemplaran exempcions en la seva  

tributació. 
 
• Garantirem que les taxes no creixin per sobre de la inflació prevista. 
 
• Reduirem temporalment l’impost sobre transmissions patrimonials per a 

afavorir l’adquisició d’habitatge com a element de dinamització del mercat 
immobiliari. 

 
• Reclamarem la creació a l’impost de societats d’un règim fiscal favorable per 

a les empreses de reduïda dimensió i per a les microempreses. 
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• Suprimirem l’impost sobre successions i donacions amb caràcter immediat. 
 
• En el marc de les disponibilitats pressupostàries, es crearà una deducció 

salut a l’IRPF per a aquelles despeses sanitàries que hagi satisfet el 
contribuent i la seva família en concepte d’assistència sanitària 
complementària. 

 
Espai Fiscal Català 
 
• Crearem l’Espai Fiscal Català aprovant una nova llei, la Carta Fiscal de 

Catalunya, que actualitzarà i unificarà tota la legislació catalana en matèria 
d’impostos, fent ús de tota la capacitat normativa de la qual Catalunya 
disposa. 

 
• Constituirem el Consorci Tributari Únic, previst a l’article 204.2 de l’Estatut, 

amb representació paritària de l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència 
Tributària Estatal, que acabarà esdevenint l’Administració Tributària a 
Catalunya. 

 
• El model d’Agència Tributària de Catalunya que desplegarem prioritzarà una 

gestió eficient basada en la proximitat amb els contribuents, amb 
transparència, amb facilitat d’accés i amb flexibilitat. 

 
En aquest sentit, com a mesures prioritàries: 

 
- Avançarem les devolucions dels tributs. 
 
- Ampliarem i flexibilitzarem el compte corrent tributari per tal de facilitar la 

compensació en el pagament dels diferents impostos i avançarem en la 
compensació de pèrdues fiscals retroactivament, com passa en altres 
països del nostre entorn. 

 
 
2.2.- SECTORS PRODUCTIUS  
 
2.2.1.- INDÚSTRIA 
 
Un dels factors diferencials de l’economia catalana és la importància de la seva 
indústria. Catalunya és un país industrial, amb moltes empreses que estan 
diversificades sectorialment. En aquest sentit, la indústria ha de ser 
considerada com el motor de l’activitat econòmica de Catalunya. És un sector 
cabdal des de perspectives tan diverses com la internacionalització, la 
innovació tecnològica o la creació d’ocupació especialitzada, aspectes que 
revaloritzen el paper de l’economia catalana en un entorn global. 
 
En els propers quatre anys cal que la indústria i els serveis a ella vinculats 
tornin a ser els motors de l’economia catalana, després d’un període en el qual 
el motor principal ha estat la construcció. 
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L’objectiu ha de ser tenir un sector industrial més competitiu i per això cal incidir 
especialment en aquells factors que serveixen per millorar la productivitat: 
finançament, infraestructures, formació, regulació, etc. 
 
Per això, 
 
• Mantindrem l’esperit i la base industrial de Catalunya. En aquest sentit, la 

política industrial serà un eix prioritari de la política econòmica del Govern 
de la Generalitat. La indústria és el motor de l’activitat econòmica de 
Catalunya. 

 
• Refarem els ponts de diàleg del sector amb l’administració. Per això cal que 

la indústria disposi d’un interlocutor directe que aculli les seves 
observacions. 

 
• Corregirem l’actual percepció de la indústria catalana, que projecta una 

imatge poc atractiva, per una altra en la que es vegi com a element 
generador de riquesa, d’ocupació qualificada i motor de la 
internacionalització. 

 
• Potenciarem els factors que incideixen en major mesura en el futur de la 

indústria: el finançament, la innovació i la internacionalització. 
 

• Desenvoluparem una política de creació d’infraestructures al servei de la 
indústria, com centres de suport, centres d’assaig i calibratge, laboratoris 
d’homologació i certificació i centres de desenvolupament i transferència 
tecnològica. 

 
• Impulsarem una política de transports i comunicacions que possibiliti un 

trasllat econòmic de les mercaderies. Això implica l’impuls del corredor 
mediterrani, la construcció d’infraestructures ferroviàries amb ample de via 
europeu, una major autonomia dels ports i la gestió autònoma dels 
aeroports. 

 
• Crearem plataformes logístiques conjuntes a l’exterior per tal de facilitar 

l’accés de les pimes a grans mercats exteriors. 
 
• Convertirem Catalunya en el centre logístic del sud d’Europa i de la 

Mediterrània, completant el mapa de centres integrats de mercaderies arreu 
del territori. 

 
• Treballarem per aconseguir una millora dels costos i de la qualitat dels 

principals subministres per a la indústria, com ara l’electricitat, el gas i 
l’aigua. En aquest context urgeix definir la política energètica a impulsar en 
les properes dècades i revisar la política d’aigua. 

 
• Aplicarem nous programes de suport a la innovació tecnològica de les 

indústries per tal d’impulsar el desenvolupament de productes, processos i 
serveis. En aquest sentit, augmentarem el suport financer als projectes 
innovadors de les empreses.  
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• El govern de la Generalitat participarà en la modernització dels sectors 

industrials madurs i susceptibles de reconversió. 
 
• Potenciarem l’ajut econòmic a les iniciatives per ajudar la creació d’instituts 

mixtos d’innovació universitat-empresa per afavorir la transferència 
tecnològica, i la creació de nous centres de recerca i de nous parcs 
tecnològics i del coneixement. 

 
• Apostarem per a la potenciació de sectors claus per al futur de Catalunya 

tant per mantenir l’ocupació com per millorar la productivitat com són la 
indústria en general, l’agroalimentari, el de l’automòbil i auxiliar, el químic – 
especialment el farmacèutic -, el de la salut, el biotecnològic, el de 
rehabilitacions d’edificis, els serveis a les persones vinculats a la 
dependència, el turístic i el logístic, el de les telecomunicacions i el del 
transport. 

 
• Presentarem un nou projecte d’organització d’una passarel·la internacional 

a Catalunya amb la concurrència de les principals marques i dissenyadors 
catalans que, al mateix temps, serveixi d’aparador per als dissenyadors 
catalans consolidables i per als emergents. 

 
• Promourem la constitució de xarxes de supervisió i informació dels 

fabricants dels sectors per tal d’identificar les usurpacions de marca i la 
procedència de productes piratejats o falsificats i procedir a la seva 
eliminació de la forma més immediata del mercat.  

 
 
2.2.2.- COMERÇ 
 
Convergència i Unió sempre ha estat al costat del comerç i això no canviarà. El 
comerç realitza una gran tasca social i cultural a les nostres ciutats, pobles i 
viles. En aquest sentit, a més de ser un sector econòmic, és un factor de 
cohesió social i territorial. 
 
El comerç és un sector en què tradicionalment han predominat els treballadors 
autònoms i les petites i mitjanes empreses que són la base econòmica del 
nostre país. Tanmateix però, en els darrers anys, s’ha produït una profunda 
transformació del sector degut, entre d’altres aspectes, a la pujança de noves 
formes de comerç basades en les grans superfícies, a continuats canvis 
normatius i a la proliferació de competència deslleial en el sector. Aquestes 
transformacions estan condicionant fortament el futur d’un sector molt important 
per a l’economia catalana. 
 
La recuperació de l’activitat del comerç i dels serveis, requereix que des del 
govern de Catalunya es posi  l’accent en aturar la destrucció de llocs de treball, 
en exercir un lideratge que contribueixi a recuperar la confiança dels 
consumidors, en facilitar una reorientació dels models de negoci i en recuperar 
la competència exclusiva de Catalunya en aquesta matèria. 
 



63 

• Dotarem el comerç i els serveis d’una nova llei general del comerç i dels 
serveis de Catalunya, consensuada prèviament amb el sector, que unificarà, 
actualitzarà i completarà la normativa actualment dispersa, per tal de 
recuperar i potenciar el model català de comerç. 

 
En aquest sentit, la nova Llei: 
 
- Incorporarà una nova regulació dels equipaments comercials que 

permetrà derogar el Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments 
comercials.  

 
- Regularà l’exercici de l’activitat, les modalitats de venda i les activitats de 

promoció de vendes. 
 
- Regularà, en exercici de la competència exclusiva de la Generalitat, els 

horaris comercials per a facilitar la compatibilitat entre l’activitat laboral i 
la vida familiar, així com, el lleure per a tothom en diumenges i festius. 

 
- Regularà la venda no sedentària, establint les instal·lacions i serveis 

bàsics a disposició dels paradistes dels mercats de marxants i de llurs 
clients, així com els criteris generals que regiran els procediments de 
selecció per accedir a les autoritzacions disponibles i la durada mínima 
d’aquestes, per tal de potenciar la qualitat dels mercats, impulsar el 
reconeixement de la professionalitat dels comerciants del sector i 
afavorir la continuïtat del seu negoci familiar. 

 
- Establirà els instruments bàsics per a la promoció del comerç i els 

serveis, amb programes plurianuals específics per a la competitivitat de 
les pimes del sector i un fons reemborsable de suport, en el marc d’un 
pla per a la dinamització i la competitivitat de les petites i mitjanes 
empreses del sector. 

 
- Preveurà mesures i programes per a l’impuls del reconeixement social 

del comerciant promovent la qualificació professional i la formació 
contínua, en col·laboració amb les universitats catalanes i les entitats 
més representatives del sector. 

 
- Reforçarà el model de distribució de proximitat a la residència de la 

ciutadania. 
 
• Garantirem l’aplicació en igualtat de condicions de la normativa comercial 

que regeix el model català de comerç i perseguirem el seu incompliment, 
per tal de donar plenes garanties tant a l’empresariat del sector com als 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. A tal efecte es crearan programes 
específics d’inspecció. 

 
• Obrirem una línia de crèdit i avals públics per a les microempreses, petites 

empreses i mitjanes empreses comercials i de serveis amb instruments 
adaptats a les seves característiques i necessitats.  
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• Donarem suport al bon aprenentatge dels oficis vinculats a una activitat de 
comerç o de serveis, a través de les escoles dels respectius gremis i 
associacions, i amb realització de pràctiques dels alumnes en empreses. 
Addicionalment i complementària, establirem incentius específics per a les 
empreses que procedeixin a la contractació laboral indefinida, un cop 
finalitzat el període de pràctiques. 

 
• Crearem instruments per facilitar la sortida del mercat de comerços en 

situació de reconversió per a facilitar la renovació i l’adaptació 
d’establiments comercials. 

 
• Posarem en marxa protocols de previsió i suport als comerços afectats per 

les obres de llarga durada, amb mecanismes d’informació, d’assessorament 
i mesures de compensació de les pèrdues econòmiques. 

 
• Donarem suport a les associacions de comerciants dels mercats municipals 

de Catalunya en les seves activitats de dinamització i promoció, així com en 
les actuacions de condicionament i millora de les instal·lacions i serveis del 
mercat que aquestes realitzin amb autorització de l’ajuntament. 

 
• Intensificarem la col·laboració entre les diferents administracions per tal de 

millorar les condicions de seguretat dels comerciants, lluitar contra la 
delinqüència i els robatoris, perseguir amb contundència la fabricació i les 
xarxes de distribució de falsificacions, material piratejat o imitacions il·legals  
i fer complir les normatives sobre l’activitat comercial. 

 
• Crearem el portal “Comerç de Catalunya” per tal de facilitar un accés àgil i 

fàcil a tota  la informació sobre la gran oferta comercial del país i per tal de 
facilitar als gremis i a les associacions de comerciants la possibilitat de 
compartir en xarxa recursos, experiències i informació. 

 
• Desenvoluparem un programa de suport i assistència tècnica als gremis i 

associacions, tant de forma presencial com telemàtica. Aquest programa 
tindrà per finalitat orientar, potenciar i coordinar les associacions i els gremis 
en les seves actuacions de promoció i dinamització, així com en la 
orientació i la prestació de serveis als comerciants. 

 
• Establirem un pla específic de suport al petit comerç de les zones rurals, 

amb especial atenció a la creació, la millora i la reorientació dels 
establiments,  així com a l’articulació i el desenvolupament d’iniciatives de 
cooperació empresarial, que integrin tant l’activitat comercial, com la dels 
artesans i els petits productors. 

 
• Promourem la consolidació dels eixos comercials urbans, amb mesures 

encaminades a facilitar: 
 
- La millora dels accessos, l’aparcament, la senyalització, la informació i la 

comunicació.  
- La implantació de les àrees de promoció econòmica urbana, seguint els 

models internacionals dels BID (Business Improvement District) com a 
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associacions privades voluntàries, col·laboradores amb l’administració 
per a la promoció de carrers i places amb concentració de comerç i 
serveis. 

- Una línia de crèdit per a la compra i el lloguer de locals buits en els 
centres urbans per implantar-hi petits establiments de comerç i de 
serveis que aportin valor al mix comercial, d’acord amb la planificació 
d’usos de l’ajuntament. 

 
• Contribuirem al coneixement i l’ús de la llengua catalana per part de les 

persones que atenen els establiments comercials i establirem una línia 
d’ajuts per a adaptar els establiments als compliment dels requisits 
lingüístics. 

 
 
2.2.3.- TURISME 
 
El sector turístic es configura com un dels principals i més importants sectors 
de l’economia catalana, tant per la seva aportació al creixement econòmic i a la 
creació d’ocupació, com per la seva contribució a l’equilibri territorial del nostre 
país, i en fer present Catalunya al món. 
 
L’objectiu de Convergència i Unió per a aquests propers quatre anys és donar 
un nou impuls al model turístic català, com a sector estratègic del nostre país 
que aporta un 12% del PIB i ocupa a més de 372.000 persones.  
 
Aquest nou impuls ha d’estar basat en la nostra capacitat de desenvolupar 
nous productes adaptats a la demanda i a les necessitats concretes dels 
turistes, promocionant i comercialitzant, sent respectuosos amb el medi 
ambient i convertint-nos en un destí caracteritzat per l’excel·lència dels seus 
serveis i dels seus professionals. 
 
• Potenciarem la marca “Catalunya” com a destinació turística nacional que 

es distingeix per la qualitat i multiplicitat d’ofertes i paisatges i que incorpora 
i promou les marques de les seves destinacions turístiques 
internacionalment reconegudes. Desenvoluparem un programa d’actuacions 
per tal que els visitants percebin la nostra realitat de país durant la seva 
estada. 

 
• Promourem la desestacionalització mitjançant l’adaptació dels allotjaments i 

serveis turístics a les necessitats de segments concrets de demanda i 
impulsarem les actuacions de promoció i comercialització més adients 
posant especial èmfasi en la captació dels col·lectius amb més disponibilitat 
per generar viatges en qualsevol època de l’any, com són, per exemple, el 
turisme de congressos, el “turisme sènior”, el turisme d’estades esportives o 
el de viatges culturals vinculats a l’activitat universitària. 

 
• Crearem la marca Paradors de Catalunya integrada pels paradors de 

turisme actualment de titularitat estatal, amb altres establiments ubicats en 
monuments culturals, històrics, religiosos o d’especial rellevància 
paisatgística. 
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• Revisarem la normativa turística per tal de garantir una gestió professional 

de totes les modalitats d’allotjaments turístics, definirem uns estàndards 
mínims de qualitat de les seves instal·lacions i serveis, i lluitarem contra la 
proliferació d’allotjaments clandestins.  

 
• Revisarem les normatives que incideixen sobre els establiments i les 

activitats turístiques (normes mediambientals, de prevenció i seguretat, 
d’espectacles i activitats recreatives, de salut pública, etc.) amb la finalitat 
d’evitar que les empreses del sector estiguin subjectes a limitacions o 
càrregues injustificades o desproporcionades. 

 
• Crearem el portal “Coneix Catalunya”, amb informació permanentment 

actualitzada sobre llocs, recursos i esdeveniments d’interès turístic. 
 
• Promourem una major implicació de l’Administració en el suport al turisme, 

creant la Taula del Turisme, un òrgan permanent de participació del sector . 
 
• Reclamarem al Govern espanyol l’aplicació d’un IVA reduït sobre el sector 

turístic i ens comprometem a no establir noves figures impositives que 
tinguin com a objecte principal gravar l’activitat turística. 

 
• Reconeixerem l’especificitat dels municipis turístics i els donarem els 

recursos necessaris per a que puguin afrontar en les millors condicions els 
serveis mínims i complementaris que són propis d’aquesta condició, i rebin 
el suport i l’atenció preferent que els correspon, d’acord amb la Llei de 
turisme de Catalunya.  

 
• Crearem a l’ICF la línia Turisme Futur, com a sistema de finançament 

permanent, mitjançant un instrument de crèdit i un instrument d’aval, 
adaptat a les necessitats específiques de les empreses turístiques, amb 
especial atenció a les micro i petites empreses del sector. 

 
• Garantirem que turisme i civisme siguin conceptes indestriables amb 

campanyes informatives, de prevenció i amb accions per a garantir el 
compliment de les lleis. 

 
• Demanarem el traspàs a la Generalitat del fons social destinat a vacances 

per a la gent gran de l’IMSERSO. 
 
• Posarem les bases per a la creació de la Universitat Turística Europea de la 

Mediterrània amb seu a Catalunya, en cooperació amb les universitats 
catalanes i les escoles de turisme pròpies o adscrites, tot promovent la 
incorporació i la participació en el projecte de les universitats de l’arc 
mediterrani. 

 
• Reclamarem la gestió de les principals infraestructures de comunicacions 

de Catalunya: aeroports de Barcelona, Girona-Costa Brava i Reus, Ports de 
Barcelona i Tarragona, ferrocarrils de rodalies, i de recorregut intern a 
Catalunya per tal de posar-les al servei de l’activitat turística, entre d’altres. 
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En aquest sentit, l’aeroport de Barcelona haurà de connectar directament 
Catalunya amb tot el món mitjançant l’existència de vols directes 
transoceànics. 

 
 
2.2.4.- AGRICULTURA I RAMADERIA 
 
Des de Convergència i Unió considerem el sector agrari (agricultura, ramaderia, 
silvicultura i activitats annexes) un sector estratègic per al futur del nostre país i 
com a tal ha de ser tractat pel govern de Catalunya. No és només un sector 
econòmic més, perquè, malgrat aportar el 2% del PIB català i ocupar amb prou 
feines el 5% de la població, afecta més de les tres quartes parts del territori 
català, fet que li confereix una gran importància pel que fa a l’equilibri territorial, 
el manteniment i millora del medi natural i l’equilibri ecològic. Els pagesos i 
ramaders, en aquest sentit, són els primers i principals agents de conservació i 
protecció del medi que tenim a Catalunya. Conforma, a més, una manera 
d’entendre el país. A més si tenim en compte l’aportació de la indústria 
agroalimentària al PIB català, aquesta supera el 12%. 
 
• Reforçarem el caràcter més productiu i competitiu de les activitats agràries i 

potenciarem els mercats agroalimentaris de proximitat. 
 
• Portarem a terme un pla de desburocratització i simplificació de la gestió de 

l’administració agrària, així com la progressiva incorporació de serveis i 
tràmits en línia. De manera concreta: 

 
- Aplicarem un sistema telemàtic de gestió de documents que eviti tornar 

a presentar els documents que l’administració ja disposa. 
 
- Crearem un sistema informatitzat per l’obtenció de guies sanitàries de 

transport de bestiar per a tot el territori de Catalunya. 
 

- Simplificarem els tràmits que han de fer les indústries agroalimentàries 
per iniciar la seva activitat o fer ampliacions o millores. 

 
• Establirem mesures d’acompanyament per a la implantació de les polítiques 

ambientals en l’agroindústria per a pal·liar el sobrecost que l’aplicació 
d’aquests requeriments suposa per a les empreses i per als productors 
agraris. En aquest sentit, s’introduirà un règim simplificat per a legalització 
ambiental d’instal·lacions de petita dimensió o ubicades en municipis rurals. 

 
• L’administració agrària catalana establirà processos de diàleg i consulta  

permanent i fluïda amb el sector productiu i la indústria agroalimentària. 
 
• Potenciarem la delegació de l’administració agrària catalana davant les 

institucions de la Unió Europea per defensa i posicionar el sector agrari 
català en la definició de les polítiques comunitàries que afectin al sector 
agrícola. 
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• El Govern de la Generalitat, d’acord amb les seves competències, 
augmentarà les accions per a assegurar la justícia i l’equitat en el comerç 
agroalimentari per a garantir el compliment de les normes que regulen el 
mercat, la competència i la fixació dels preus en les diferents parts de la 
cadena alimentària. En aquest sentit, es redefinirà el funcionament de 
llotges i mercats per tal que els preus fixats tinguin la consideració de 
mínims i per a garantir que el sistema de fixació de preus es determini en 
base a criteris objectius. 

 
• Treballarem per a la formulació d’un pla d’assegurances integrals agràries 

basat en els rendiments esperats davant les fluctuacions i els riscos del 
mercat propiciats per situacions climàtiques. Per als casos d’explotacions 
ramaderes es crearà una assegurança integral de l’explotació. 

 
• Eliminarem el cèntim sanitari en el preu del gas-oil per a usos agrícoles. 
 
• Crearem una legislació adequada a les petites indústries agroalimentàries 

per a promoure l’elaboració i venda de producció pròpia en petits volums a 
aquells pagesos i ramaders que ho desitgin. 

 
• Realitzarem campanyes per a la promoció de la producció agrària catalana i 

per al foment del seu consum. De manera prioritària, es consolidaran com a 
marques comercials de qualitat les denominacions d’origen i les indicacions 
geogràfiques  protegides. 

 
• Augmentarem les accions de promoció de les produccions agroalimentàries 

catalanes a l’exterior, així com de foment de la internacionalització en el 
sector agroalimentari amb l’objectiu d’augmentar en un 20% les 
exportacions. 

 
• Exigirem que qualsevol producte agroalimentari que s’importi a Catalunya 

compleixi les mateixes exigències i requisits de seguretat alimentària, 
mediambientals, de benestar animal, sanitaris, de salut pública i de 
normatives laborals, que els produïts a la Unió Europea.  En aquest sentit, 
reforçarem els sistemes d’inspecció i control. 

 
• Implantarem sistemes de traçabilitat de la producció agrària i ramadera 

catalana per tal que, en tot moment, els consumidors puguin conèixer 
l’origen, l’explotació i l’escorxador del producte, per tal de donar la màxima 
confiança als consumidors i reduir competència il·lícita amb els productes 
catalans. 

 
• Portarem a terme el pla estratègic de foment del cooperativisme agrari de 

Catalunya, de manera conjunta amb el sector, i en consonància amb els 
nous plantejaments per impulsar la indústria agroalimentària, destinats 
preferentment a la modernització i concentració de cooperatives. Aquest pla 
ha de garantir la pervivència de les seccions de crèdit de les cooperatives i 
ha de determinar les bases d’una nova llei de cooperatives adaptada a la 
seva realitat actual. 
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• Constituirem una organització interprofessional agrària per a cada sector 
agrícola i ramader de Catalunya. En aquesta organització s’hi incorporaran 
totes les parts que integren la cadena de producció i distribució, i els acords 
que es prenguin, inclosos els preus de referència, seran d’obligat 
compliment. 

 
• Elaborarem un pla d’incorporació de 1.500 joves al sector agrari, ramader i 

pesquer que inclogui la creació d’un fons de bonificació d’interessos per a 
les noves inversions; la simplificació dels tràmits existents per a constituir 
una nova explotació; la posada en marxa de programes d’intercanvi entre 
joves agricultors i ramaders; facilitant els traspassos d’explotacions i 
permetent la compatibilització del treball en l’explotació agrària amb una 
altra empresa fora de l’explotació. 

 
• Donarem suport públic als plans privats de creació de pensions 

complementàries per a la jubilació agrària.  
 
• Posarem en marxa el pla de formació dels professionals agraris per compte 

propi a Catalunya i es facilitarà l’obtenció de titulacions acadèmiques de 
formació professional, així com la formació als joves per a incentivar la 
diversificació de l’economia rural que doni resposta a la creixent demanda 
turística i de serveis mediambientals. 

 
• Portarem a terme una política de regadius forta a Catalunya, com a motor 

de desenvolupament rural i de reequilibri territorial, que contempli també la 
millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua per aquells sistemes que han quedat 
obsolets i antiquats. 

 
Per aquest motiu, des del govern de la Generalitat, de cara a les 
infraestructures que s’estan impulsant en aquests moments per part del 
govern de Catalunya, es plantejaran aquelles mesures necessàries per tal 
de fer possible que els costos de les inversions en nous regadius i en la 
modernització dels existents i els relacionats amb el consum de l’aigua 
siguin assumibles amb l’evolució de la renda agrària. 

 
• Revisarem, en la mesura que sigui possible, el mapa ZEPA’s per tal 

d’adequar-lo a la realitat i a les necessitats de creixement  de cada municipi  
i de construcció d’infraestructures. 

 
• Consolidarem els sistemes de producció respectuosos amb el medi 

ambient, com la producció agrària i ramadera ecològica i la producció 
integrada, i en facilitarem el seu desenvolupament empresarial. 

 
• Buscarem noves sortides per als productors agraris, per contribuir al 

desenvolupament de fons renovables d’energia, de biocarburants i de la 
capacitat de transformació i formes innovadores d’utilització d’aquestes, 
valorant els subproductes resultants de l’exercici de l’activitat agrària (purins 
i biomassa). 
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• Impulsarem, de manera conjunta amb els propietaris privats, una política 
forestal comuna, introduint la figura de l’assegurança i garantint que la major 
part de la massa forestal de Catalunya estigui certificada sota el model de 
gestió sostenible. Hem d’aprofitar el potencial dels nostres boscos com a 
complement ideal per mantenir un sector de producció primària. En aquest 
marc, s’aprovarà el pla general de política forestal 2011-2016 que inclourà 
compromisos financers concrets d’ajuts a polítiques forestals. 

 
• Actualitzarem la regulació de les activitats cinegètiques i de la pesca 

continental per promoure l’aprofitament dels recursos naturals renovables i 
la dignificació de l’activitat com a gestora de la fauna del territori, així com 
adscriurem les activitats relacionades amb la caça i la pesca al Departament 
competent en matèria de política agrària . 

 
 
2.2.5.- PESCA 
 
El sector pesquer català presenta unes particularitats molt diferenciades de la 
pesca majoritària a Europa. És una pesca de litoral, a la Mediterrània, un mar 
en risc de sobreexplotació, un sector dominat per la petita empresa moltes 
vegades de caràcter familiar. Tal com succeeix amb l’agricultura, la pesca és 
un sector molt regulat des de la Unió Europea i l’Estat. En aquest camp les 
nostres propostes són: 
 
• Eliminarem el cèntim sanitari en el preu del gas-oil per a usos pesquers. 
 
• La política pesquera s’orientarà cap a un model de gestió integrada zona 

per zona que tingui en compte la situació dels caladors, les possibilitats dels 
mateixos i de les seves espècies, i la potència i l’esforç pesquer a cada 
zona. 

 
• Augmentarem el nombre de zones de Catalunya que poden ser designades 

zona d’interès pesquer d’acord amb la normativa comunitària que permet 
acollir-s’hi a aquelles zones que compleixin els requisits de baix índex de 
població, de sector pesquer en declivi o bé petits municipis pesquers. 

 
• Declararem l’aqüicultura sector estratègic de desenvolupament preferent 

per tal de poder ser centre de polítiques específiques com ara de formació, 
titulacions, llicencies, polítiques comercials, etc., i per a augmentar-ne en un 
25% les instal·lacions. 

 
• Introduirem la traçabilitat dels productes en els principals ports catalans i en 

el conjunt de la indústria del peix.  
 
• Crearem la marca PEIXCAT per a la comercialització dels productes 

agropequaris  dels principals ports catalans. 
 
• Crearem el Consell Assessor de la Pesca, com a punt de trobada entre el 

sector i l’administració. 
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• Augmentarem els ajuts compensatoris durant les parades estacionals 
biològiques per a la pesca marítima destinades a conservar i protegir els 
recursos pesquers de la Mediterrània, i els farem compatibles amb la 
realització d’activitats turístiques durant el període de veda. 

 
• Es prestarà especial atenció a la flota artesanal, propiciant la seva 

modernització i vertebració, estimulant a través de les confraries de 
pescadors, l’agrupació de les diferents pesqueries en associacions i 
cooperatives als efectes d’aconseguir la major implicació dels professionals 
en l’explotació sostenible del sector, regulant horaris i jornades de treball 
així com les captures i altres circumstàncies. 

 
• Facilitarem la modernització de la flota pesquera i les condicions de treball a 

bord de la barca. 
 
• Possibilitarem la diversificació de la renda amb activitats complementàries 

relacionades amb el turisme, les activitats marítimes recreatives i les 
tradicions de la cultura marinera. 

 
• Farem les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per tal que es 

traspassin a la Generalitat de Catalunya les Capitanies Marítimes, màximes 
autoritats portuàries. 

 
• Reclamarem al Govern de l’Estat el traspàs dels organismes de recerca 

marítima que té l’administració central a Catalunya com ara l’Institut 
Espanyol d’Oceanografia, l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona i el 
Centre d’Estudis Avançats de Blanes. 
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3.- NACIÓ 

 
 
Catalunya és una nació. Per la seva història, per la seva identitat, per la seva 
personalitat política, però fonamentalment perquè se’n sent i en vol ser. Ni 
abans, ni ara, ni mai, cap llei o estat podran impedir o negar que Catalunya és 
una nació. Una nació que, a més, té capacitat de construir grans projectes 
col·lectius en favor de la seva convivència i del seu progrés econòmic, social i 
cultural. Una nació que no ha renunciat mai als seus drets inherents com a 
poble, ni tampoc al dret a l’autodeterminació, i que sempre ha anhelat les 
màximes cotes d’autogovern. Una nació que ha tingut, al llarg dels darrers 150 
anys, el catalanisme polític com el referent de modernitat, progrés i 
democràcia. 
 
Convergència i Unió, com a principal força política de Catalunya, se sent 
hereva i compromesa en la defensa de la nació catalana, la seva voluntat 
d’autogovern, la seva força cultural i democràtica, i la seva vocació d’obertura i 
presència al món. És per això que, sense cap més eina que la democràcia, 
defensem el dret a decidir sense més límit que el que marqui en cada moment 
el poble de Catalunya, com a garantia de la convivència i el progrés econòmic, 
social i cultural del conjunt del poble català. 
 
 
3.1.- AUTOGOVERN I DRET A DECIDIR 
 
Coherents en definir Catalunya com una nació i en situar la democràcia com un 
valor absolut, apostem pel dret a decidir per assolir les cotes d’autogovern que 
el poble de Catalunya reclama i necessita. 
 
Situem com una de les primeres prioritats d’aquest dret a decidir la gestió plena 
dels nostres recursos econòmics a través d’un model de finançament propi, 
com ho és el concert econòmic. Aspirem a la sobirania financera al servei de 
més benestar per als catalans i d’un millor progrés econòmic, però també per 
disposar de més sobirania política i més capacitat d’autogovern.  
 
Per exercir el dret a decidir i avançar en l’autogovern de Catalunya, aprofitarem 
totes les eines jurídiques que tinguem a l’abast. Però sobretot, aprofitarem tota 
la força política que ens ofereixi la democràcia per posar-la al servei de la 
defensa de l’autogovern de Catalunya. És per això que marquem com a 
element clau per poder avançar nacionalment que Catalunya disposi d’un 
Govern de la Generalitat fort i cohesionat, i que alhora no tingui cap 
dependència respecte a cap força política espanyola. 
 
• Ens proposem que Catalunya disposi d’un model de finançament propi –com 

ho és el concert econòmic- amb l’objectiu de poder gestionar i decidir sobre 
la totalitat dels recursos tributaris de Catalunya.  
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• Exercirem el dret a decidir de Catalunya sobre les nostres infraestructures 

(aeroports, rodalies, aigua, energia...). 
 
• Pel que fa a les competències, no renunciarem a assolir l’horitzó marcat pel 

Parlament de Catalunya en la proposta d’Estatut aprovat el 30 de setembre 
de 2005. 

 
• Farem una llei de consultes populars perquè la Generalitat no depengui de 

l’autorització de l’Estat.  
 
• Exigirem a l’Estat el compliment estricte de les inversions de l’Estat a 

Catalunya (Disposició Addicional Tercera de l’Estatut), així com la 
compensació, pels incompliments des de que va entrar en vigor.  

 
• Malgrat la sentència del Tribunal Constitucional, desplegarem l’Estatut de 

manera ambiciosa i amb la seva màxima potencialitat jurídica, tant aquells 
àmbits que depenen del Govern de la Generalitat, com d’aquells que 
depenen del Govern espanyol. 

 
• Dret a decidir vol dir també avançar cap a una relació veritablement bilateral 

entre Catalunya i Espanya. Donarem plena potencialitat a la Comissió 
Bilateral Generalitat – Estat i reclamarem que aprovi un pla de treball. 

 
• Defensarem les competències exclusives fent que només la Generalitat 

pugui exercir les funcions legislativa, reglamentària i executiva, excloent en 
aquests àmbits l’actuació de l’Estat. En les matèries compartides, 
desenvoluparem també polítiques pròpies restringint l’abast i contingut de la 
normativa bàsica estatal. 

 
• Defensarem per a la Generalitat el principi d’administració única: la 

Generalitat ha de ser l’administració ordinària de l’Estat a Catalunya. 
 
• Vetllarem pel ple respecte i desenvolupament dels drets històrics de 

Catalunya. 
 
 
3.2.- LA FORÇA DE LA CULTURA 
 
Les propostes de CiU en matèria de cultura posen l’èmfasi en la identitat, els 
valors i la llengua com a elements culturals bàsics per a la cohesió social i la 
convivència ciutadana. Treballarem per dotar de sentiment identitari tots els 
ciutadans de Catalunya. El catalanisme polític ha tingut sempre un caràcter 
integrador i inclusiu; ha implicat civisme, estimació, respecte i tolerància; ha 
procurat una voluntat col·lectiva de ser i ha generat un sentiment de país. La 
nostra és realment una identitat col·lectiva que conforma un nacionalisme cívic, 
del qual hem d’estar orgullosos i hem de poder fer bandera sense complexos. 
Transmetrem la voluntat de ser català i de viure en català com a grans valors 
cívics.  
 



74 

La cultura és la força de Catalunya. CiU posarà l’èmfasi en la creativitat com a 
motor per trobar nous camins i crear noves oportunitats. Treballarem 
decididament per crear les sinèrgies necessàries perquè tots els agents de la 
cultura tinguin el seu paper destacat en la creació d’aquest gran espai comú, de 
trobada obligada, que és la cultura. El suport a la creativitat i a la producció 
cultural tenen en les propostes del programa un valor clarament social perquè 
representen també oportunitats de més feina i més benestar. El suport públic a 
la cultura té per a nosaltres un valor d’inversió que després reverteix en 
beneficis socials i econòmics. En aquest sentit, volem destacar també el paper 
importantíssim del teixit associatiu, les entitats, les associacions i el voluntariat 
per portar a terme conjuntament aquesta nova cultura de la cultura. 
 
• Reforçarem el sentiment de nació, la identitat col·lectiva pròpia, com a valor 

ètic a partir del desenvolupament d’un nacionalisme democràtic cosmopolita 
i cívic. 

 
• Farem que administració pública i societat civil actuïn coordinadament. 

Aprofitarem la valuosa xarxa d’equipaments culturals que hi ha al país 
gràcies a l’esforç del teixit associatiu de molts anys, per fer arribar la cultura 
a tots els indrets de Catalunya. 

 
• Treballarem per garantir que la ciutadania pugui viure plenament en català 

en tots els àmbits de la societat com a valor d’una ciutadania compromesa i 
responsable. 

 
• Desenvoluparem el pla de digitalització del cinema tot garantint, en 

col·laboració amb el sector, l’oferta en igualtat de condicions de cinema 
doblat al català.  

 
• Incrementarem l’oferta de cinema en versió original subtitulada en els mitjans 

públics. 
 
• Promourem i defensarem la presència de la llengua catalana en tots els 

recursos, eines, instruments, etc. relacionats amb les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

 
• Defensarem l’ús de la llengua catalana en els mitjans de comunicació, 

especialment els audiovisuals, començant pels de titularitat pública. 
Realitzarem les gestions necessàries davant la Corporació de RTVE amb 
l'objectiu de potenciar Ràdio 4 i la producció del centre de Sant Cugat de 
TVE Catalunya, tot fent realitat una presència estable i suficientment àmplia 
de la programació en català als canals de la TDT de la CRTVE.  

 
• Farem que Televisió de Catalunya assumeixi el rol de televisió nacional del 

país, tot potenciant la llengua catalana, la cultura catalana i l’imaginari català. 
Treballarem perquè segueixi sent líder d’audiència, televisió de referència i 
motor audiovisual de Catalunya. Apostarem clarament perquè els informatius 
reflecteixin la pluralitat social i política del país. 

 
• Defensarem i protegirem la unitat de la llengua catalana. 
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• Donarem suport i potenciarem mesures com les parelles lingüístiques per 

incrementar l’ús de la nostra llengua entre els nouvinguts i convertir-la en un 
factor d’integració i de cohesió social. 

 
• Potenciarem les classes de català gratuïtes per a tots els nouvinguts i la 

resta de la ciutadania. Acostarem els centres de normalització lingüística als 
diferents barris de les ciutats catalanes i adaptarem els seus horaris a les 
disponibilitats dels usuaris per potenciar l’aprenentatge del català. 

 
• Desenvoluparem la llei de l’Aranès i potenciarem la llengua i cultura 

occitanes, en la seva especificitat aranesa, com a patrimoni de la Val d’Aran. 
 
• Potenciarem la cultura popular i tradicional catalana, amb l’objectiu 

d’investigar-la, recuperar-la, preservar-la, enfortir-la i difondre-la com a valor 
del nostre patrimoni nacional i com a factor cohesionador de la nostra 
identitat col·lectiva. 

 
• Promourem els castells com un dels exponents més singulars de la cultura 

popular catalana donant suport, entre altres iniciatives, a la seva difusió als 
mitjans de comunicació, a col·laborar tècnicament i econòmica en la millora 
de les assegurances castelleres, i al projecte del Museu Casteller. 

 
• Facilitarem la innovació i la modernització del model tradicional 

d’associacionisme cultural, i especialment les manifestacions pròpies de la 
cultura tradicional catalana.  

 
• Afavorirem els projectes culturals de creació i de difusió conjunts entre els 

territoris de parla catalana. 
 
• Divulgarem el coneixement científic com a element fonamental per al 

desenvolupament personal i humanístic de la societat catalana. 
 
• Treballarem per a la transversalitat dels diferents camps que conformen tot 

procés creatiu: la formació, la creació, la producció, l’exhibició i la difusió dels 
diferents àmbits de la cultura. 

 
• Reforçarem la internacionalització dels creadors i potenciarem la seva 

participació en esdeveniments de reconegut prestigi. Agruparem i 
potenciarem els recursos per afavorir la internacionalització de les empreses 
culturals.  

 
• Crearem ajuts en forma d’inversió que permetin als artistes i als creadors 

arribar a l’èxit, tot incidint sempre en el valor de l’excel·lència i que a la 
vegada es prevegi un retorn social de la seva tasca.  

 
• L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) ampliarà el seu suport a 

totes les indústries culturals del nostre país per tal de proporcionar millors 
condicions i eines per a cobrir les seves necessitats financeres.  L’ICIC 
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treballarà conjuntament amb l’Institut Català de Finances (ICF) per oferir 
finançament adequat als projectes culturals. 

 
• Crearem una dinàmica de professionalització real dels sectors culturals del 

país des del punt de vista industrial. Invertirem en vivers i processos de 
formació que permetin la creació d’empreses de tots nivells amb capacitat de 
generar un autèntic negoci de la producció cultural de cara al propi país i de 
cara a la seva projecció internacional.  

 
• Farem que la indústria audiovisual catalana sigui més competitiva. 

Treballarem perquè els productes audiovisuals produïts al nostre país tinguin 
en els mitjans de comunicació catalans un canal de difusió destacat.  

 
• Farem l’estatut de l’artista i el creador.  
 
• Promourem una xarxa d’espais multidisciplinaris destinats a la investigació i 

recerca creativa.  
 
• Incentivarem les tecnologies de la informació i la comunicació tot 

democratitzant el consum i la producció culturals però amb la voluntat de 
vetllar pel respecte als drets d’autor. 

 
• Reclamarem a les entitats de gestió de drets un protocol d’informació i 

recaptació de les tarifes, dels seus representants i de les obres protegides 
per tal que siguin adaptats i adequats a les noves formes d’explotació i 
d’usos de les obres. Tot plegat amb la voluntat de donar transparència i 
agilitat en el tràmit de les llicències, confiança als promotors, programadors i 
editors per tal que la programació i difusió de les obres tinguin un encaix 
amb les diverses realitats culturals del nostre país.  

 
• Millorarem la xarxa de biblioteques amb les eines necessàries perquè puguin 

assolir un paper de lideratge social i amb especial atenció al 
desenvolupament del món digital.  

 
• Aprovarem la Llei de la Música de Catalunya per a potenciar, protegir i 

promoure tota la música feta, creada i produïda a Catalunya, i amb especial 
atenció a la música catalana i en català. 

 
• Desenvoluparem polítiques de protecció i de foment de la música tradicional 

catalana amb l’estudi dels instruments tradicionals en la formació reglada 
dels conservatoris i escoles de música, i amb la presència de la música de 
festa i d’arrel tradicional en els mitjans de comunicació públics.  

 
• Potenciarem l’educació musical en tots els nivells possibles d’aplicació: en 

l’ensenyament general i en el règim específic, però també en l’activitat 
amateus a totes les edats. 

 
• Dignificarem la professió de músic amb la regulació i l’ordenació del sector. 

Reconeixerem el rol d’altres professions vinculades al sector de la música, 
com el dels agents, mànagers i productors. 
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• Potenciarem l’espai virtual MUSICAT i l’estendrem a la resta d’àmbits de la 

cultura. 
 
• Desenvoluparem el Pla Integral de la Dansa. Crearem circuits d’exhibició a 

tot el territori de Catalunya i els vincularem amb els circuits estatals i 
internacionals.  

 
• Farem un replantejament del volum global d’inversió pública en les 

institucions d’arts escèniques del país per tal de racionalitzar l’oferta i 
optimitzar els resultats. 

 
• Ajudarem a l’edició i la distribució de les empreses editorials catalanes que 

publiquin en llengua catalana. Particularment, donarem suport al món de les 
llibreries.  

 
• Mantindrem el suport a FICOMIC per facilitar la seva tasca de divulgació dels 

autors catalans, perquè continuï la seva feina de difusió a la Setmana del 
Llibre en Català i la seva feina d’expansió del còmic i la il·lustració catalans 
als mitjans de comunicació, escoles, biblioteques i organismes culturals.  

 
• Planificarem amb racionalitat el Pla d’Infraestructures sota criteris d’equilibri 

pressupostari coherent entre continent (infraestructures) i contingut (creació i 
producció) i fent que sigui sensible a la realitat dels ens locals. Hi 
incorporarem línies d’ajuda per a entitats culturals que siguin propietàries 
d’edificis de valor cultural. 

 
• Unificarem totes les polítiques aplicades al patrimoni cultural amb l’esperit 

d’optimitzar la gestió patrimonial i d’apropar el patrimoni –tangible i 
intangible- al ciutadà. Prestarem atenció també a aquelles expressions de 
patrimoni cultural que sovint són a les arrels del país, en pobles petits amb 
poc mitjans per a garantir el seu manteniment. 

 
• Defensarem la unitat de la col·lecció d’obres d’art en litigi del Museu Diocesà 

i Comarcal de Lleida, i garantirem que es mantinguin com a col·lecció inscrita 
al Catàleg de Patrimoni Cultural Català. 

 
• Dotarem al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) dels 

recursos necessaris per a desenvolupar els seus estudis preceptius i el seu 
valor de consell com a àgora del món de la creació artística i com a òrgan 
d’assessorament a la política cultural del Govern.  

 
• Farem possible l’exhibició permanent del millor art català del segle XX en un 

espai adequat a les seves necessitats de discurs, conservació i divulgació. 
 
• Facilitarem legalment la figura del voluntariat en institucions dedicades a 

l’exhibició d’arts plàstiques com a forma d’implicació de la societat civil amb 
el món de l’art. 
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• Promourem el col·leccionisme privat, amb especial interès per l’obra dels 
artistes emergents. 

 
• Ajudarem la divulgació de les arts plàstiques tot reforçant la seva presència 

en mitjans de comunicació audiovisuals públics. 
 
• Proposarem la inclusió del Premi Nacional de Gastronomia en la 

convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura. 
 
• Ampliarem el concepte de cultura amb la incorporació al discurs clàssic de la 

praxis cultural els valors, l’autoconeixement, les emocions i el 
desenvolupament personal per tal de conformar una societat més noble, 
sàvia, lliure i feliç. 

 
• Racionalitzarem l’organització de la Generalitat respecte a les matèries de 

cultura, política lingüística, projecció internacional de la cultura, memòria 
històrica, commemoracions culturals i el conjunt d’organismes que 
directament o indirecta executen polítiques relacionades amb la cultura i la 
llengua.   

 
 
3.3.- LA CATALUNYA GLOBAL 
 
Catalunya, en tant que nació, ha de buscar el seu lloc al món. Perquè 
Catalunya compti en el món global i es pugui desenvolupar econòmicament qui 
s’ha d’internacionalitzar també és la societat catalana. Els actors de l’acció 
exterior del país són el conjunt dels agents econòmics, socials i culturals. Les 
seves activitats, i fins i tot les de molts ciutadans en particular, han d’incorporar 
en el seu dia a dia la projecció a l’exterior i la presència internacional.  
 
Catalunya ha de ser l’exemple paradigmàtic d’una nació ‘glocal’: global en la 
seva concepció internacional i local a l’hora de promocionar i donar a conèixer 
la seva personalitat nacional. 
 
Apostem per una política de relacions exteriors que permeti a Catalunya 
participar activament en l'àmbit internacional, amb consciència de la seva part 
de responsabilitat al món, i també amb una clara voluntat de garantir el 
reconeixement de la seva personalitat diferenciada. Catalunya ha de potenciar 
el seu paper d'actor global, tot basant-se en els principis de solidaritat, 
transparència i col·laboració. Una missió que també aposti per una relació 
seriosa, professional, innovadora, creadora de valor amb les institucions 
europees. I que configuri una cooperació que prioritzi el foment dels valors 
democràtics, l’impuls del desenvolupament econòmic i social, i la pau. 
 
Defensem un model català de cooperació que interpreti el món a través de la 
seva diversitat cultural i lingüística i realitzi una cooperació inèdita a Europa i 
necessària al Sud, fonamentada en el coneixement, reconeixement i promoció 
dels drets humans individuals i, sobretot, col·lectius. 
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Lideratge  
 
• Portarem a terme una política de relacions exteriors que promogui la màxima 

integració possible de Catalunya al món. 
 
• Reposicionarem Catalunya en l’imaginari europeu i aconseguirem un 

reconeixement institucional, social, cultural, econòmic i nacional més gran. 
 
• Treballarem perquè Catalunya es relacioni amb el màxim nombre d’actors 

internacionals de relleu, tot prioritzant els contactes amb criteris de qualitat i 
fomentant les xarxes i els beneficis mutus. 

 
• Treballarem per tal que es desplegui la Unió pel Mediterrani i Barcelona 

esdevingui la capital mediterrània, i per fer d’aquesta àrea una zona 
d’estabilitat política, de progrés i de diàleg.  

 
• Liderarem el desenvolupament de l'euroregió de la qual Catalunya en forma 

part. 
 
• Potenciarem think tanks, amb vocació i sentiment de treballar pel país i amb 

voluntat d’esdevenir centres de referència a nivell mundial, tot parant atenció 
a les iniciatives que en aquest sentit ja existeixin i dotant-les dels mitjans 
necessaris per situar-les a nivell internacional amb els paràmetres de qualitat 
i excel·lència que Catalunya mereix.  

 
• Crearem, d’acord i en cooperació amb les universitats catalanes, una Escola 

d’Afers Internacionals que en el futur ha de poder fornir el Govern de la 
Generalitat d’experts en política internacional d’alta qualificació. 

 
• Oferirem serveis d'informació i assessorament a la població sobre les 

diferents regions i països, des de l’òptica catalana, i potenciarem les 
relacions comercials internacionals de les empreses catalanes en els 
diversos sectors d'activitat així com la presència catalana en fòrums 
importants. 

 
Participació, influència i creació d'opinió 
 
• Assegurarem la presència catalana en els diferents organismes i comitès de 

treball de la Unió Europea (de manera especial els Consells de Ministres) de 
manera que el nostre país pugui col·laborar activament en l’elaboració, la 
implementació i l’avaluació de les polítiques europees. 

 
• Assolirem el reconeixement oficial de la llengua catalana a les institucions 

europees. 
 
• Negociarem la presència institucional catalana en organismes internacionals 

i en la formulació de polítiques internacionals, incloent-hi l'UNESCO, l'OMS i 
l'OIT i organitzacions interestatals com la Francofonia. 
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Institucions i òrgans 
 
• CiU aspira, quan les circumstàncies econòmiques ho permetin, a la creació 

d’un Departament d’Exteriors en la línia de situar Catalunya al món.  
 
• Assegurarem la presència institucional catalana arreu del món, amb una 

dotació suficient de recursos, que permeti potenciar i consolidar les relacions 
exteriors de Catalunya en tots els àmbits reforçant el paper de la Generalitat 
a l’estranger. Reforçarem políticament la presència catalana a Brussel·les, 
d’acord amb el model de les regions europees més avançades i de les 
nacions europees amb personalitat política similar a la catalana. 

 
• Crearem la Comissió Assessora de Projecció i Relacions Internacionals de 

Catalunya, com a òrgan de participació de la societat civil i de personalitats 
rellevants de diferents àmbits i un perfil internacional. 

 
• Impulsarem el projecte de llei que regularà l'organització de la política de 

relacions exteriors i europees, les funcions i relacions entre els diferents 
organismes i unitats, els àmbits d'actuació i els objectius principals. 

 
Polítiques i actuacions 
 
• Crearem el portal Catalonia.cat, porta d’entrada virtual al nostre país per a 

qualsevol visitant. 
 
Col·laboració 
 
• Consolidarem relacions estables i sovintejades amb totes les 

representacions de governs estrangers a Catalunya, principalment a través 
del cos consular, i promourem projectes conjunts. 

 
• Donarem suport a les comunitats catalanes a l'exterior i dinamitzarem els 

instruments, com una xarxa global de catalans al món, que permetin als 
ciutadans de l’exterior de participar de la vida del país.  

 
• Internacionalitzarem tots els departaments de la Generalitat, fomentarem els 

acords i les iniciatives interregionals, transfrontereres i internacionals, i 
promourem els intercanvis internacionals de la resta d'administracions. 

 
Cooperació 
 
• Concentrarem totes les competències en polítiques de cooperació, pau i 

Drets Humans, actualment disperses per diversos organismes i conselleries, 
en un únic organisme integrat dins l’àmbit de Relacions Internacionals i 
Cooperació. 

 
• Crearem un registre propi de cooperants i promourem programes de 

recol·locació per quan retornen a Catalunya, tot facilitant que professionals 
públics i privats puguin treballar en aquest camp.   
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• Seguint les recomanacions de la UE dedicarem esforços perquè el 2015 
s’aconsegueixi destinar el 0,7% a cooperació. Plantejarem una nova fórmula 
de càlcul del percentatge dedicat a la cooperació evitant conceptes que 
fluctuïn en situacions d’adversitat econòmica. Així mateix, treballarem per 
demostrar quin és el percentatge d’Ajuda Oficial al Desenvolupament real de 
Catalunya en el conjunt de l’Estat vinculat al finançament autonòmic i al 
dèficit fiscal. 

 
• Per la seva proximitat, i com principal emissor de fluxos migratoris al nostre 

país, prioritzarem les actuacions destinades al desenvolupament del 
continent Africà, sense menystenir els projectes consolidats actualment en 
altres àrees geogràfiques del món. I prioritzarem iniciatives en els camps on 
Catalunya pot ser referent a nivell internacional, com és el cas del sanitari. 

 
• Promourem la professionalització dels cooperants com a font de garantia de 

millora de l’ajut. A nivell universitari, complementarem l’actual oferta de 
màsters amb la creació de crèdits de lliure elecció específics per donar una 
formació genèrica en el camp de la cooperació internacional. 

 
• Promourem la contractació de cooperants dels països d’origen. 
 
• Treballarem per la implicació de les persones nouvingudes com a agents de 

codesenvolupament dels seus països d’origen. 
 
• Fomentarem la transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les fases 

dels projectes de cooperació,  com a generador real de canvis i 
desenvolupament, i treballarem programes per potenciar la promoció de la 
democràcia, la llibertat i la defensa dels drets humans.  

 
• Incrementarem la presència i l’acció de Catalunya davant de les agències i 

organitzacions internacionals sense detriment del suport als actors de 
cooperació de Catalunya. 

 
• Catalunya, per qualitat i per tradició, ha d’ocupar un nínxol propi de mercat 

en el camp de la cooperació internacional. Per fer-ho, fomentarem la 
cooperació bilateral sense renunciar a l’acord i a la col·laboració 
d’organitzacions i institucions catalanes de prestigi i amb trajectòria 
coneguda i reconeguda. 

 
• Ens comprometem a garantir els principis de la Declaració de París sobre 

l’eficàcia en l’ajut al desenvoluapament. 
 
• Donarem suport a mecanismes innovadors de finançament del 

desenvolupament. 
 
• Impulsarem la reforma de la llei de Cooperació adequant-la a la situació 

actual. 
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4.- VALORS 

 
 
La societat catalana és una societat acostumada a aixecar-se, a superar 
moments difícils, a progressar en situacions complicades, a treure profit de les 
crisis. Catalunya té un substrat que la permet sortir de situacions difícils. 
 
Malgrat l’aparent actual crisi del sistema de valors que ha fet gran Catalunya, 
aquests formen part del substrat que va conformant tota nació al llarg de la 
seva evolució històrica. Hi són, hi han estat sempre, formen part de l’adn del 
país, i són els que ens han fet sobreviure, reaccionar 
 i progressar en les condicions més difícils. 
 
La superació d’aquesta crisi que ara patim, demana un canvi no només de 
polítiques, de governants i de lideratge, sinó també un canvi d’actitud i de 
mentalitat. Una actitud d’il·lusió, positiva, de compromís, d’objectiu comú i de 
recuperació d’uns determinats valors que són els que tradicionalment han estat 
inherents a la gent de Catalunya. 
 
El país trobarà el rumb del progrés si aconseguim establir una nova complicitat 
entre la societat i els qui ostentin la responsabilitat de Govern, si recuperem la 
confiança mútua i treballem de manera conjunta per assolir aquest objectiu. Les 
societats d’èxit són aquelles on la gent se sent implicada i il·lusionada per uns 
objectius comuns. Això és possible tenint la màxima confiança en la societat, 
creient que d’ella mateixa ha de sortir la fórmula d’èxit, del seu propi interior, 
dels valors que han fet fort el país, de la corresponsabilització en l’objectiu, de 
l’exercici dels deures i responsabilitats que tots, cadascú en el nostre paper, 
tenim com a part d’una societat de la qual formem part. 
 
El catalanisme ha estat la força que els darrers 150 anys ha sabut canalitzar 
aquesta capacitat de reacció, transformació, progrés i iniciativa que té el país. 
Així ha estat en els períodes més difícils d’aquest darrer segle i mig i així és 
ara, conformant-se com l’únic element capaç de mobilitzar les energies i les 
esperances del poble català. 
 
El valor del treball, de la feina ben feta, de l’esforç, de la dedicació, del mèrit, de 
la responsabilitat, de la iniciativa personal o de la creativitat són part dels que 
conformen aquest adn català i que suposa l’actiu més gran per superar els 
moments difícils que atravessem. 
 
Adequar l’acció política a la recuperació d’aquests valors és la fórmula que ens 
ha de fer sortir de l’actual crisi i aixecar Catalunya. 
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Un projecte que només incorpori mesures és un projecte sense ànima, que 
només parla del què, però no del com ni del qui. El projecte polític de 
Convergència i Unió no només conté mesures, sinó també valors, un valors 
que mostren qui som, els nostres principis, la nostra manera de ser i de fer. Els 
valors que recollim, expressen el compromís de Convergència i Unió amb el 
país i amb una manera de governar i indiquen de quina manera pensem portar 
a terme les mesures enunciades en aquest programa pel canvi: 
 
SERVEI 
 
El nostre és un compromís amb el servei, amb el servei al país i amb el servei a 
les persones, que són i seran el centre de la nostra acció política i els 
destinataris del progrés econòmic i social del nostre projecte. La política és 
servei a la societat, a les persones que han dipositat en els seus representants 
la seva confiança i il·lusió en el futur. 
 
Compromís:   Amb el país i les persones, amb l’acció política, amb el servei 
públic i amb els objectius de progrés, benestar i llibertat nacional expressats en 
aquest programa electoral. 
 
Responsabilitat:   Conscients de la importància de la tasca a desenvolupar, 
dels moments difícils pels qual atravessa Catalunya, i d’haver de trobar sortida i 
solucions amb els recursos limitats dels que disposem. 
 
Llibertat:    Ple respecte a la llibertat de la persona en el marc de la seva 
pertinença a una societat i un país amb uns anhels, uns ideals i uns objectius 
comuns. 
 
Esforç:    La cultura de l’esforç és un dels valors que ha fet gran aquest país i 
l’ha permès progressar sovint en condicions gens favorables. Farem el Govern 
dels millors amb l’esforç com un dels seus elements distintius. 
 
Treball:    Servei és treball. La complexitat d’un Govern no funciona sense altes 
dosis de treball i dedicació. Sortir dels moments difícils requerirà un esforç 
important en aquest sentit. 
 
Solidaritat:    En uns moments on hi ha qui qüestiona l’estat del benestar, o es 
parla de reformar-lo per rebaixar-lo i fer-lo recular, adquirim el compromís de 
defensar el model català d’estat del benestar. 
 
Justícia social:    La desigualtat social és sinònim de societat no cohesionada i 
dèbil. Ajudant els més desafavorits, fomentant l’ascensor social, enfortim la 
nostra societat. 
 
Inclusió:    No podem acceptar que en una societat hi hagi persones excloses. 
Cap sector social ni cap persona ha de quedar al marge dels serveis i recursos 
bàsics. 
 
Humilitat:    El servei públic és un servei a la societat, una gran responsabilitat 
que ens atorguen els ciutadans i que cal saber portar a terme. 
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PAÍS 
 
Adquirim un compromís amb Catalunya, amb la seva gent, amb el seu progrés 
econòmic, social i nacional, amb l’objectiu del seu benestar i de la seva llibertat 
individual i col·lectiva. 
 
El nostre és un compromís amb la cohesió social de Catalunya, amb els 
objectius comuns, amb la convivència, amb la integració entorn uns valors, una 
llengua, una cultura i una manera de ser i de fer que són les que ens defineixen 
com a nació i les que ens atorguen el dret a ser. 
 
Cohesió:    Catalunya un sòl poble. La capacitat mil·lenària d’integració dels 
catalans forma part de la nostra manera de ser.  
 
Integració:    Catalunya ha estat sempre terra d’integració, de reconeixement i 
garantia de drets, però també demana respecte, a la nostra cultura, societat i 
manera de fer i de ser, exigint per tant uns deures d’integració als qui hi venen 
a viure. 
 
Creativitat:   La creativitat és un dels elements distintius d’aquest país, és el 
que l’ha permès excel·lir en no pocs camps tot i el nostre reduït tamany i 
població. Un actiu com aquest cal cuidar-lo i potenciar-lo, en cap cas entorpir-
lo. 
 
Talent:    El talent és actiu pel progrés del país, el seguirem, cuidarem, 
fomentarem i promourem, també en l’acció pública. 
 
Excel·lència:    L’assoliment de l’excel·lència fa gran un país. La política pública 
ha de tenir també l’excel·lència com un dels seus valors i objectius per tal de 
garantir la bona gestió i el progrés. 
 
Llibertat:    Ens identifiquem i ens posem al servei dels anhels i objectius de 
llibertat nacional de Catalunya expressats de manera contundent pel poble 
català. 
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DEMOCRÀCIA 

 
Compromís amb la democràcia. Des de fa uns anys, hem vingut patint un 
procés d’allunyament constant entre la política i la societat.  El canvi passa per 
establir nous ponts, per establir una nova complicitat entre política i societat, 
basada, entre altres, en els valors del compromís, la proximitat o la participació, 
i sobretot en noves actituds i maneres de fer per part del món de la política. Cal 
una nova complicitat. 
 
L’exercici de la democràcia implica confiança en la societat i en la seva 
maduresa per decidir. L’exercici del dret a decidir com a nació en els aspectes 
que generin majories que ens permetin sumar com a país i no restar, són 
l’expressió d’aquesta confiança que ens comprometem a portar a terme. 
 
Confiança:    En la societat i en la seva capacitat i dret a participar i decidir. 
Hem de confiar en la gent i posar al seu servei mecanismes de participació 
directa com consultes o l’exercici del dret a decidir. 
 
Proximitat:  Les persones que exerceixen una responsabilitat política, com a 
representants escollits pel poble, han de ser accessibles i properes. Aquesta 
serà la nostra manera de gestionar. 
 
Participació:   La societat ha de tenir els seus mecanismes per estar 
informada, seguir i opinar i participar en tot procés de decisió política. 
 
Transparència:   La recuperació de la confiança de la societat en la gestió 
pública passa per la transparència i l’accés a tota la informació pública. 
 
Informació:   La gestió pública és d’interès social. Cal garantir la informació a la 
població de la tasca de Govern.  
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BON GOVERN 

 
Compromís amb el Bon Govern. Un dels trets distintius de Catalunya i la seva 
gent és el gust per la feina ben feta, per l’excel·lència, pel treball amb valor 
afegit. L’administració pública, el Govern, per assolir l’èxit, ha d’integrar aquests 
valors, fer-los seus i actuar en conseqüència. Només amb ideologia no es 
governa, cal gestió, treball, dedicació i avaluació constant sobre el grau de 
compliment i assoliment dels objectius marcats. 
 
Cal un lideratge diferent, sòlid però proper, on la gestió, la dedicació, l’eficàcia i 
l’honradesa tornin a donar confiança als ciutadans en els seus dirigents polítics 
i tornin a fer de la gestió pública una eina eficaç de progrés al servei del país i 
de la seva gent. 
 
Gestió:    Governar és gestionar, treballar, assolir objectius. L’eficàcia i els 
resultats arribaran de la ma d’una bona gestió pública. 
 
Feina ben feta:    La força de Catalunya. El resultat final i obsessió de tota obra 
de Govern ha de ser la feina ben feta. 
 
Honestedat:    El desenvolupament de responsabilitats públiques comporta de 
manera inherent el valor de l’honestedat, un comportament íntegre i de servei a 
la comunitat deixant al marge els interessos de caire personal. 
 
Eficàcia:   Resultats concrets en un temps determinat segons els objectius 
marcats inicialment i amb la despesa prevista. 
 
Austeritat:    Ens comprometem a aplicar el principi d’austeritat a tota 
l’administració pública, en la despesa, en els objectius, en els comportaments i 
en les actituds. 
 
Coratge:     Tindrem el coratge necessari per decidir. Defensem la cultura del 
Sí, del fer, del progrés. Lideratge vol dir coratge per prendre les decisions més 
necessàries en cada moment polític, independentment de si són o no populars i 
del resultat de les enquestes del moment. Governarem amb determinació i 
coratge. 
 
Simplificació:   El número i tamany d’administracions públiques que avui dia 
suporta Catalunya s’ha demostrat clarament excessiu. La simplificació de les 
estructures administratives i del seu funcionament i tamany és un principi amb 
el qual ens hi comprometem. 
 
Fermesa:    En la defensa del país i dels seus interessos, objectius i anhels. 
 
Rigor:   En el treball i les tasques polítiques concretes encomanades. 
 
Ambició:   Per assumir reptes i portar el país el més lluny possible en progrés 
social, polític i nacional. 
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5.- INNOVACIÓ 
 
 
 
La innovació, entesa en un sentit ampli, és i ha de ser la plataforma de 
llançament transversal des de la qual Catalunya s’enlairi per sortir de la crisi 
econòmica, política i social actual i progressar. Catalunya ha gaudit 
tradicionalment d’unes bases de coneixement científic i tecnològic fortes, que, 
tanmateix, en els últims anys han perdut empenta. Cal, doncs, recuperar-la.  
 
Ara bé, fer-ho, que és una tasca que CiU situa en primer terme com a eix 
central de la futura acció de govern, implica actuar en una pluralitat de camps, 
com ara la necessitat de vertebrar unes infraestructures de comunicació 
modernes i accessibles, amb unes universitats que formin i creïn coneixement, i 
amb uns centres i grups de recerca d’excel·lència que contribueixin a la 
productivitat i competitivitat del teixit productiu. 
 
A nivell formatiu i de recerca, les universitats catalanes i els centres de recerca 
són un pilar bàsic en la Catalunya del segle XXI. Catalunya ha de fer una 
aposta decidida per una societat basada en el coneixement com a motor 
fonamental del desenvolupament i de la creació de riquesa. Catalunya ha 
d’esdevenir un país capdavanter per la qualitat de la seva recerca científica i 
tecnològica. La recerca i la innovació té avui implicacions en tots els sectors, i 
en la millora del treball i la qualitat de vida de les persones. La transferència de 
tecnologia i la transmissió de coneixement constitueixen factors decisius en la 
millora de la competitivitat i en l’assoliment d’objectius més ambiciosos. Per 
això, cal que Catalunya es transformi en una societat capdavantera en 
coneixement, innovació i emprenedoria i, en aquest punt, les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) hi tenen un paper decisiu. 
 
El govern de CiU va fer possible una profunda transformació del món 
universitari i de la recerca donant un gran impuls a noves universitats, 
fundacions, centres, programes i accions que s’han reconegut com un salt 
espectacular en aquest àmbit. En la propera legislatura, CiU es proposa de nou 
liderar un gran projecte universitari i de recerca lligat a l’empresa i la millora de 
la productivitat que situï Catalunya en el lloc punter que els temps actuals ens 
demanen. Aquesta aposta decidida és clau per a la construcció de la Catalunya 
de la segona dècada del segle XXI.  
 
 
5.1.- RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 
 
La recerca a Catalunya té com a pal de paller les universitats, els centres de 
recerca i altres entitats de recerca, i ha de ser un motor cabdal, mitjançant la 
transferència de tecnologia i la transmissió de coneixement, per  impulsar la 
innovació de les empreses i permetre assolir majors nivells de 
desenvolupament i benestar de la societat catalana. Convergència i Unió es 
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compromet, en aquest àmbit, a generar els espais de trobada necessaris entre 
recerca pura i aplicada, entre coneixement i empresa.  
 
Pacte Nacional de Recerca 
 
• Vetllarem per un desenvolupament correcte i una execució eficient del 

Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, passant del què és un marc 
de referència a una aplicació efectiva. 

 
• Desenvoluparem totes les competències que l’Article 158 de Recerca, 

Desenvolupament i Innovació Tecnològica de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya encomana a la Generalitat de Catalunya; i treballarem per al 
traspàs de funcions de l’Estat en recerca. 

 
• Farem la Llei de la Ciència per tal de dotar-nos d’un marc jurídic propi en la 

matèria. 
 
• Realitzarem esforços, conjuntament amb el món empresarial, que ens  

apropin al nivell de convergència europea en inversió en R+D marcat pels 
objectius de l’Estratègia Europa 2020, procurant al llarg de la següent 
legislatura superar el 2% del PIB, recollit al Pacte Nacional per la Recerca i 
la Innovació, i amb l’objectiu d’assolir la xifra del 3% del PIB per l’any 2020. 

 
• Racionalitzarem la governança de les estructures administratives de 

recerca, simplificant els organigrames, i afavorint la coordinació efectiva de 
totes les institucions públiques i entitats relacionades amb la recerca. 

 
• Les administracions públiques catalanes es convertiran en tractors per a la 

recerca i innovació a Catalunya.  
 
• Garantirem el model de gestió propi i autònom dels centres de recerca 

d’excel·lència i treballarem per a millorar-ne el finançament i reforçar-ne la 
competitivitat.  

 
• Incorporarem l’avaluació de l’activitat global de recerca i transferència de les 

universitats i centres públics de recerca en el seu model de finançament, 
per tal de potenciar les accions de desenvolupament de la recerca i la 
transferència de tecnologia.  

 
Infraestructures tecnològiques de recerca i innovació 
 
• Recolzarem iniciatives que ajudin a les universitats, centres de recerca, 

instituts hospitalaris de recerca i empreses, a tenir un major accés als fons 
europeus, a la millora de la coordinació amb els organismes comunitaris de 
recerca i a l’accés a la informació referents a programes i projectes 
cooperatius.  

 
• Impulsarem la consolidació de centres de recerca, incubadores d’empreses 

i parcs científics i tecnològics, així com la seva especialització i coordinació  
per tal de facilitar la creació de noves empreses de base tecnològica,  donar 
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suport a la innovació empresarial i permetre el desenvolupament de 
projectes  de cooperació público-privada entre els agents implicats. 

 
• Donarem un nou impuls a les infraestructures científiques de Catalunya, 

promovent el desenvolupament complet del sincrotó ALBA, apostant pel 
projecte ITER d’energies de fusió i per la construcció d’un nou 
supercomputador. 

 
Suport al personal investigador 
 
• Promourem la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 

com a eina autònoma d’incorporació d’acadèmics d’impacte internacional a 
les universitats i centres de recerca de Catalunya. 

 
• Millorarem la dotació, l’accés pels investigadors i la coordinació de les  

infraestructures cientifico-tècniques establertes a Catalunya i promourem la 
candidatura catalana a acollir grans instal·lacions de referència i centres 
d’excel·lència internacional. 

 
• Apostarem per la racionalització de la carrera investigadora per tal de 

precisar el seu reconeixement, les seves tasques, les seves remuneracions 
i la seva estabilització. S’avançarà en el reconeixement dels mèrits 
tecnològics i en la introducció d’incentius lligats a les tasques de 
transferència de tecnologia.  

 
• Implantarem una política pròpia de beques de col·laboració i de contractació 

laboral per fer recerca basada en els mèrits i capacitats personals i lligada al 
compliment dels objectius previstos. 

 
• Augmentarem la presència d’investigadors postdoctorals en grups i centres 

de recerca d’excel·lència per tal d’estimular la consolidació d’una  plantilla 
d’investigadors de qualitat, contractables tant per empreses com per entitats 
públiques de recerca. 

 
Innovació empresarial 
 
• Potenciarem el compromís mutu de les empreses i entitats públiques 

catalanes amb la recerca i la innovació mitjançant l’establiment d’aliances 
estratègiques público-privades que permetin la millora de la coordinació 
entre la recerca pública i les necessitats socials i de teixit productiu.   

 
• Lluitarem per aconseguir que en acabar la legislatura es dupliquin les 

empreses innovadores a Catalunya. 
 
• Destinarem ajuts específics a la cooperació entre empreses, universitats,  

entitats hospitalàries i centres de recerca, enfortint els programes de suport 
a la innovació en àrees prioritàries i incentivant la creació de xarxes 
cooperatives que permetin aliances empresarials, projectes conjunts de 
recerca aplicada i l’ús racional dels recursos i plataformes tecnològiques 
existents. 
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• Crearem un Programa de Valorització i Transferència del Coneixement, que 

permeti la identificació, protecció, desenvolupament i transferència dels 
resultats de la investigació generada per les entitats públiques i privades al 
teixit productiu, mitjançant l’obtenció de noves patents i contractes nacionals 
i internacionals i la millora significativa dels retorns associats, amb l’objectiu 
d’assolir un increment notable en els propers quatre anys que ens acosti als 
nivells dels països europeus més avançats. 

 
• Propiciarem unes relacions més estretes entre les entitats de recerca i el 

món empresarial, amb l’establiment de programes que facilitin la 
incorporació de professionals provinents d’empreses a tasques de docència 
i recerca, així com estades d’investigadors d’entitats públiques a empreses, 
promovent nous acords i convenis de col·laboració i noves regulacions 
administratives.  

 
• Fomentarem les activitats de formació, difusió i transferència de 

coneixement impulsades des dels parcs científics i tecnològics, les 
associacions empresarials i les cambres de comerç distribuïdes a tot el 
territori, fomentant la transversalitat i la participació d’altres entitats 
públiques i privades. 

 
Finançament innovació 
 
• Impulsarem una política fiscal favorable a la innovació.  
 
• Donarem un especial suport a la generació de projectes empresarials 

innovadors i al creixement dels projectes de base tecnològica existents,  
creant un Fons Nacional d’Emprenedoria Tecnològica, que agrupi capital 
públic i privat dedicat a aquest fi, i incentivi les sinergies de col·laboració.  

 
• Fomentarem la participació d’entitats privades, mitjançant el mecenatge i la 

donació, com a font de finançament de la recerca i la valorització dels 
resultats obtinguts, procurant que millori el marc jurídic i el tractament fiscal 
associat a les inversions en R+D+I. 

 
• Crearem un fons català de R+D amb capital públic i privat per facilitar 

l’accés al capital a empreses que vulguin fer innovació i recerca sense 
necessitat d’avals. 

 
• Desenvoluparem les xarxes de business angels i vies de finançament per a 

capital inicial de projectes emprenedors i innovadors. 
 
• Protegirem i incentivarem fiscalment el fenomen de les empreses-llavors 

(start-up), com a fórmula de transferència del coneixement de la recerca 
pre-competitiva a la recerca aplicada. 
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Sectors innovadors 
 
• Convertirem Catalunya, i en particular Barcelona, en la capital internacional 

de la formació i la recerca en la direcció i gestió empresarial lligada a les 
Ciències Socials i Econòmiques. 

 
• Convertirem Catalunya en un pol capdavanter en R+D+i biosànitaries i de 

tecnologies de la salut. 
 
• Reforçarem i consolidarem la R+D+i agroalimentària com a eix de futur del 

sector. 
 
• Impulsarem la conversió de la indústria mecànica i de components cap a la 

recerca aplicada d’energies renovables. 
 
 
5.2.- UNIVERSITATS 
 
Les nostres universitats són font de coneixement, de formació, de recerca i 
d’innovació, i és obligació de l’administració afavorir-ne el desenvolupament, la 
projecció social, l’accés dels estudiants a una formació de qualitat, la 
coordinació efectiva de les seves accions i la col·laboració activa amb les 
empreses, els centres tecnològics i altres elements del sistema de ciència i 
tecnologia mitjançant el foment de l’emprenedoria, la valorització i la 
transferència de coneixement. Convergència i Unió vol que Catalunya 
esdevingui un gran pol tractor dels campus universitaris de la Mediterrània i un 
referent de qualitat i excel·lència en el conjunt dels països europeus. 
 
Model català d’universitats 
 
• Recuperarem el Departament d’Universitats i Recerca i la coordinació 

interdepartamental de recerca i innovació, amb l’objectiu de fer polítiques 
actives en la qualitat universitària, en l’excel·lència de recerca, en la 
valorització i transferència del coneixement i en la projecció del nostre 
sistema universitari i de recerca arreu del món. 

 
• Desenvoluparem, en tots els seus apartats, l’Article 172 d’Universitats de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, actualitzant també la Llei d’Universitats 
de Catalunya, tot respectant l’autonomia universitària i exigint que l’Estat 
compleixi les obligacions que es deriven del marc estatutari. 

 
• Treballarem per a bastir un nou model de governança de les universitats 

públiques catalanes i de llur finançament, en la línia dels canvis que s’estan 
donant als països europeus més dinàmics, que en possibiliti una millora 
substancial de la qualitat docent, de la producció científica i intel·lectual i de 
llur contribució a l’economia productiva i al funcionament de la societat. 

 
• Donarem un nou impuls a la via de professorat contractat permanent que 

estableix la Llei d’Universitats de Catalunya, rellançant el Pla Serra Hunter i 
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promovent les figures contractuals permanents de professor agregat i de 
catedràtic. 

 
• Farem una aposta decidida per la qualitat docent universitària incentivant la 

innovació docent, promovent avaluacions internes i externes i facilitant els 
incentius pertinents per a l’estímul de les millores en els resultats. En 
aquests processos, l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya ha de jugar un paper fonamental. 

 
• Elaborarem un pla específic d’inversions per a potenciar l’adequació dels 

espais universitaris al desenvolupament dels nous graus i màsters. 
 
• Invertirem  en  tecnologies de la informació i la comunicació al servei de la 

recerca, la divulgació científica i tecnològica i l’ensenyament universitari. 
 
• Revisarem les ofertes de grau i de postgrau a Catalunya amb l’objectiu 

d’optimitzar la programació universitària atenent les demandes de la 
societat, incentivant ofertes interuniversitàries, i impulsant i promovent 
especialment els màsters d’excel·lència internacional, en la línia del que es 
va fer amb els programes doctorals de la International Graduate School of 
Catalonia.  

 
• Apostarem per la marca Universitat de Catalunya com una oportunitat per a 

la creació d’un espai català de formació universitària i de recerca de gran 
qualitat i de referència internacional; fent que sigui un pol d’atracció 
d’estudiants amb talent, d’investigadors valuosos, i d’empreses 
innovadores.  

 
• Farem que el Consell Interuniversitari sigui l’eix vertebrador d’accions 

conjuntes Generalitat/universitats, recollint iniciatives contingudes en el 
Llibre blanc de la Universitat de Catalunya. 

 
• Revisarem la totalitat de processos d’avaluació, acreditació o tramitació que 

realitzen  les agències catalanes  en temes universitaris o de recerca amb 
l’objectiu de simplificar al màxim tots els tràmits i garantir la seva eficaç 
resolució. 

 
• Garantirem el coneixement i l’ús, oral i escrit, de l’anglès i d’altres  llengües 

en tots els nivells universitaris. 
 
• Vetllarem per a què totes les universitats públiques tinguin plans de jubilació 

que no discriminin al seu personal en funció de l’adscripció concreta, i  plans 
de renovació que assegurin la qualitat de l’oferta educativa en un moment 
en què es preveu un gran relleu generacional. 

 
Espai Europeu d’Educació Superior 
 
• Cooperarem amb les universitats catalanes en la seva plena integració a 

l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i simplificarem els processos 
de convalidació i homologació de títols, tot reclamant al govern espanyol 
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que rectifiqui les decisions preses sobre l’EEES que ens allunyen de la 
majoria dels països. 

 
• Promocionarem les dimensions europees necessàries en educació superior, 

particularment dirigides al nou desenvolupament curricular, la cooperació 
entre institucions, els esquemes de mobilitat i programes d’estudi, i la 
integració de la formació amb la investigació, tot afavorint especialment la 
innovació metodològica que és clau per a una nova forma d’aprendre i 
d’ensenyar.  

 
Política de beques i ajuts 
 
• Aconseguirem el traspàs de les beques universitàries que avui gestiona el 

govern espanyol i crearem una política pròpia de beques, ajuts i préstecs, 
basada en els mèrits i capacitats personals, tot afavorint la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a la universitat i la dedicació a l’estudi.  

 
• Incrementarem les beques de mobilitat en quantitat i qualitat tant per a 

estudiants de grau o màster, com per a personal docent i investigador i 
personal d’administració i serveis. 

 
• Farem que l’Agencia de Gestió dels Ajuts Universitaris sigui l’ens de 

referència per tal de consolidar una gestió eficient i adequada de tots els 
temes relacionats amb beques i ajuts.  

 
• Col·laborarem en els programes d’incorporació laboral dels nous graduats, 

recolzant les borses de treball de les universitats, les beques de postgrau i 
les beques de treball en pràctiques. 

 
• Rebaixarem, en col·laboració amb els agents públics i privats implicats, els 

preus en el transport públic dels universitaris. 
 
Català a la universitat 
 
• Vetllarem per la presència normalitzada del català com a llengua en 

l’ensenyament universitari, especialment en el nivell de grau, i per la 
presència del català als webs universitaris. 

 
• Lluitarem per la projecció de la llengua catalana arreu del món, creant 

lectorats de català i estudis, tant a universitats espanyoles i europees i 
internacionals.  

 
• Vetllarem per la creació de manuals universitaris i materials interactius en 

llengua catalana, que permetin una aposta decidida per la innovació docent 
d’acord amb els objectius del nou Espai Europeu d’Educació Superior.  

 
Accés a la universitat 
 
• Transformarem les proves d’accés a la Universitat i els processos de pre-

inscripció per tal d’afavorir i d’agilitar al màxim l’accés a la universitat.  
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Universitat per a tothom 
 
• Recolzarem a les universitats en totes les iniciatives solidàries, de foment 

de la sostenibilitat, eliminació de barreres arquitectòniques i adaptacions 
curriculars. 

 
 
5.3.- TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
(TIC) 
 
En l’actual situació de crisi econòmica, Catalunya necessita apostar de forma 
decidida per les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com un 
element tractor de l’economia. El nostre objectiu és situar Catalunya entre els 
països capdavanters en ús intensiu de les TIC. Per aquest motiu, Convergència 
i Unió proposem un paquet d’accions transversals en les TIC, que dotin a les 
persones i a les empreses tant de les infraestructures com dels serveis 
necessaris per millorar el benestar dels uns i la competitivitat de les altres. 
 
• Impulsarem un Pla Nacional de la Banda Ampla que, mitjançant l’impuls al 

desplegament de les xarxes de nova generació, a partir de les xarxes ja 
existents disponibles i la seva compartició, permeti l’accés a la banda molt 
ampla a tot el territori i a tota la població. El Pla preveurà tant les 
tecnologies basades en solucions físiques (fibra òptica), com sense fils 
(telefonia mòbil de darrera generació, wi-fi i wimax, satèl·lit), així com la 
cobertura a tots els nuclis de població del país i de les vies de comunicació. 

 
• Combatrem la fractura digital des del punt de vista territorial i social. 
 
• Concedirem ajudes específiques perquè els Ajuntaments puguin 

desenvolupar sistemes de connexió WI-FI i WI-MAX a Internet, de forma 
segura i gratuïta en zones públiques de les poblacions, centres socials i 
transports públics. 

 
• Treballarem per l’abaratiment dels preus de connexió a Internet amb 

reformes legislatives i promovent l’augment de la competència entre 
operadors, garantint alhora la qualitat del servei per a tothom i l’accessibilitat 
per a les persones amb discapacitat.  

 
• Impulsarem un Pla Nacional de Formació i Continguts Digitals, que tindrà 

per objectiu el dotar a la ciutadania d'una bona formació no només en 
coneixements tecnològics bàsics, sinó també de les oportunitats que 
aquestes tecnologies possibiliten. 

 
• Convertirem la Generalitat de Catalunya en un pol tractor de la implantació i 

difusió de les TIC al nostre país. Per això, impulsarem mesures de 
dinamització del sector industrial TIC català, mitjançant partenariats públics-
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privats de desenvolupament de projectes innovadors que promoguin la 
internacionalització de l’empresa catalana. 

 
• Impulsarem la creació i consolidació d’anelles sectorials de connectivitat de 

molt gran banda ampla, com les ja existents científica o industrial, per 
afavorir l’activitat de la indústria i la generació de pols d’activitat 
(audiovisual, sanitari, cultural ...). 

 
• Apostarem per una política de diàleg i atracció amb les multinacionals del 

sector TIC perquè estableixin centres operatius i d’innovació a Catalunya i 
s’interrelacionin amb les PIME catalanes. 

 
• Afavorirem la creació i instal·lació d’empreses de comunicacions 

electròniques a Catalunya i vetllarem per a que es reconegui una dotació 
d’espectre radioelèctric específic per a Catalunya per a serveis de 
connectivitat en mobilitat. 

 
• Farem, en col·laboració amb les administracions locals, que s’inclogui en els 

Plans d’Urbanisme, la reserva d’espais i la necessitat de preveure com una 
xarxa bàsica més (d’aigua, electricitat, gas i clavegueram), les 
infraestructures de telecomunicacions. 

 
• Modificarem la normativa a fi que a les actuacions en les vies públiques i en 

els plans d’urbanisme s’incloguin les dotacions de canalitzacions i espais 
per a les infraestructures de telecomunicació de les xarxes de nova 
generació i de radiodifusió. 
 

• Impulsarem, conjuntament amb l’Administració local, la construcció de 
canalitzacions per a xarxes de nova generació a disposició dels operadors, 
a fi de garantir la seva capil·laritat arreu de les poblacions i nuclis industrials. 

 
• Inclourem plenament l’ús de les diverses tecnologies de la informació i la 

comunicació en l’ensenyament, seguint en tot moment criteris pedagògics i 
d’interès educatiu. 

 
• Establirem incentius per a la compra d’equips de tecnologia de la 

informació, amb programari i el software i la prestació de serveis en català, i 
la connexió a Internet a les llars. 

 
• Impulsarem Plans sectorials de digitalització, a fi d’adaptar els serveis 

públics i les empreses al nou entorn electrònic. Afavorirem la generalització 
de la factura electrònica. 

 
• Promourem el comerç electrònic, potenciarem vivers virtuals d’empreses i 

recolzarem les iniciatives empresarials que desenvolupin llur àrea de negoci 
en les TIC. 

 
• Impulsarem la indústria audiovisual i, en general, de l’entreteniment en els 

nous formats i a les noves vies d’accés. 
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• Afavorirem l’existència efectiva d’operadors mòbils virtuals, aprofitant de 
forma immediata el dividend digital i reduint les despeses d’acció a la xarxa. 

 
• Impulsarem la cultura i la llengua catalana a Internet. Afavorirem que es 

posi a disposició dels ciutadans i de les empreses els continguts 
audiovisuals i musicals catalans o en català. Incorporarem a Internet l’accés 
a les obres literàries en català i a les obres de les arts plàstiques d’artistes 
catalans. 

 
• Impulsarem un Pla Nacional de la Ràdio Digital, en coordinació amb les 

iniciatives del Govern de l’Estat i de la Comissió Europea, en la línia del que 
s’ha fet amb la Televisió Digital Terrestre i d’acord amb el que preveu la Llei 
general de comunicació audiovisual. 
 

• Impulsarem l’oferta de continguts de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a través dels nous formats i finestres d’accés (wepTV, 
webràdio, IPTV, TDTmòbil, TDTsat, TDTon-line). 
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6.- SOSTENIBILITAT  
 
 
Catalunya està en bones condicions per trobar un equilibri just entre 
desenvolupament i sostenibilitat i fer-ho des d’una triple visió: present, futura i 
universal. És a dir, les generacions actuals tenen dret a gaudir del territori que 
els ha estat llegat; tenen el deure de preservar-lo per a les generacions futures; 
i tenen també l’obligació moral de contribuir a la sostenibilitat de tot el planeta. 
 
Des de Convergència i Unió hem volgut situar dins l’apartat de sostenibilitat les 
propostes en infraestructures i mobilitat, respecte a l’equilibri territorial, sobre 
habitatge, en relació al canvi climàtic i a la biodiversitat, sobre energia, sobre 
aigua i sobre residus. 
 
Defensem que les polítiques en aquests àmbits s’han de fer amb l’objectiu de 
trobar l’equilibri necessari entre desenvolupament i sostenibilitat, amb l’objectiu 
de sumar sempre. Ni dividir ni separar. 
 
Des de Convergència i Unió estem compromesos amb la sostenibilitat del fer, 
la sostenibilitat de fer coses, no d’aturar-les i prohibir-les. Som els del “no al no” 
i els del “sí al canvi”. Diem “no” a tot el que afecta negativament al medi 
ambient i al desequilibri territorial, i diem “sí” a tot allò que fa que les persones 
tinguin més oportunitats i visquin en millors condicions.  
 
Volem aplicar el principi de racionalitat en la utilització dels recursos naturals, 
en la planificació, en la tramitació administrativa, en l’ús del sòl, en l’ocupació 
del territori, en la inversió i en un aprofitament eficient de les infraestructures 
existents i de les que cal fer. 
 
La sostenibilitat és una forma de relació entre les societats i el seu entorn 
natural. Un concepte complex amb dimensió econòmica, social, territorial i 
ecològica. El seu caràcter transversal fa que hagi d’estar present en tota acció 
política. Per aquest motiu cal parlar de les infraestructures, de la mobilitat, de 
l’equilibri territorial, del medi ambient i el canvi climàtic, de l’energia, de 
l’habitatge, de la mobilitat i les seves infraestructures, en termes de 
sostenibilitat en l’aplicació de recursos i d’aplicació de polítiques que cobreixin 
les necessitats dels ciutadans per al seu desenvolupament social, les 
necessitats de l’economia per a la seva competitivitat i que conformin un model 
territorialment equilibrat i viable mediambientalment. 
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6.1.- INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
Una mobilitat sostenible implica garantir que els sistemes de transport 
responguin a les necessitats econòmiques, socials, d’equilibri territorial i 
mediambientals, reduint al mínim les seves repercussions negatives. Això 
significa que des de Convergència i Unió ens comprometem a: 
 
• Satisfer de forma eficient les necessitats de mobilitat derivades de les 

activitats econòmiques, promovent el desenvolupament i la competitivitat. 
 
• Proporcionar unes adequades condicions d’accessibilitat dels ciutadans als 

pols d’ocupació, als mercats de béns i serveis, afavorint l’equitat social i 
territorial, així com els mitjans de transport més sostenibles. 

 
• Contribuir a la protecció del medi ambient, reduint l’impacte ambiental del 

transport, contribuint a la reducció d’emissions i optimitzant la utilització de 
recursos no renovables, especialment els energètics. 

 
• Fer de Catalunya el centre logístic de referència del sud d’Europa. 
 
Per aconseguir-ho és essencial que la planificació del transport i les seves 
infraestructures respongui als objectius d’arribar a nivells d’accessibilitat 
adequats i raonablement homogenis en el territori; impulsar el 
desenvolupament econòmic i la competitivitat; millorar la seguretat vial; i el 
canvi cap a modalitats més sostenibles com el ferrocarril, l’autobús i el transport 
marítim. 
 
Marc general: 

 
• Posarem Catalunya al dia en matèria d’infraestructures. En aquest sentit, 

ens comprometem a: 
 
- Augmentar la capacitat global del sistema d’infraestructures de 

Catalunya d’acord amb les necessitats actuals i futures del país, resolent 
els escanyaments i dèficits actuals.  

- Disposar d’infraestructures transeuropees que garanteixin la 
connectivitat a major escala. Catalunya ha de ser porta i frontissa entre 
Àsia, Mediterrània i Europa.  

- Disposar de modes de mobilitat sostenibles que millorin l’accessibilitat 
dels diferents nuclis de població i centres d’activitat. 
 

• Farem un nou Pacte Nacional d’Infraestructures, mitjançant l’elaboració 
d’una auditoria de l’estat actual de les infraestructures; la fixació de les 
característiques que han de tenir en funció de les necessitats presents i 
futures del país; establint una priorització i calendarització de les actuacions 
previstes en funció de les prioritats socials, econòmiques i de mobilitat; i 
garantint un compromís pressupostari per part de les diferents 
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administracions per al seu finançament sense el qual el pacte no té cap 
validesa.  

 
• El canvi de cicle en la inversió pública obliga a haver de prioritzar aquelles 

infraestructures més necessàries per millorar la competitivitat de l’economia 
catalana i les seves oportunitats. Caldrà prioritzar aquelles inversions que 
contribueixen a millorar el transport públic i a incrementar la productivitat.  

 
Infraestructures: 

 
• Impulsarem els corredors internacionals de la Catalunya central (Barcelona 

– Manresa – Puigcerdà – Rotterdam) i de ponent (Tortosa -  Lleida – Val 
d’Aran – Tolosa de Llenguadoc – París). 

 
• Corredor del Mediterrani ferroviari per mercaderies: Accelerarem la 

planificació i la construcció d’una línia ferroviària d’ús prioritari per a 
mercaderies d’ample internacional/UIC entre Castelló, Tarragona, 
Castellbisbal i la frontera francesa, amb connexió directa als ports de 
Tarragona i de Barcelona, a la plataforma logística del Delta i a d’altres 
àrees de generació de gran trànsit de vehicles pesants, i que connecti amb 
la frontera francesa, en el marc del projecte FERRMED.  

 
• Corredor del Mediterrani: Impulsarem, de manera urgent i prioritària, la 

construcció de les diferents infraestructures prioritàries viàries que 
complementen el corredor de la Mediterrània. 

 
• Quart Cinturó: Durem a terme la finalització del Quart Cinturó Terrassa - 

Granollers (autovia 3+3) que doni servei tant al trànsit d'agitació comarcal i 
de proximitat, com al trànsit de llarg recorregut com a via que forma part del 
l’Eix Mediterrani integrat per l’A-7, B-40, C-35 i A-2.  

 
• Enllaç Corredor de la Mediterrània - Cantàbric: Desenvoluparem la nova 

connexió Port de Tarragona – Cantàbric finalitzant la connexió Tarragona – 
Montblanc,  aprofitant l’AP-2 lliure de peatge, per completar l’itinerari. 

 
• Aprovarem un Pla d’impuls de l’Aeroport de Lleida-Alguaire. 
 
• Incorporarem també el concepte de Rodalies a Girona, Tarragona i Lleida, 

acompanyant-lo d’una millora de l’accessibilitat i de la connectivitat amb 
d’altres modes de transport. 

 
• Quadruplicarem les vies a l’entorn de Barcelona i facilitarem la construcció 

d’apartadors o terceres vies per fer possibles trens semidirectes o 
metropolitans exprés. 

 
Mobilitat: 
 
• Eliminarem el límit dels 80 km/h a l’entorn de Barcelona i establirem límits 

de velocitat racionals en funció de la situació viària de cada carretera. 
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• Prioritzarem el transport de mercaderies en tren a l’arc mediterrani i 
connectat a Europa, abordarem el transport públic en termes d’eficiència i 
farem que esdevingui una veritable alternativa al transport privat, juntament 
amb una excel·lent gestió de rodalies i nous carrils VAO. 

 
• Millorarem el transport públic català amb més oferta, millor velocitat 

comercial, millors freqüències de pas, millor accessibilitat, millor servei 
(nocturns, polígons, territorial, cobertura telefonia, informació, nous trens), 
etc. d’acord amb el Pla de Millora del Ferrocarril  a Catalunya “Pla Tren 
2014” elaborat per la Associació de Promoció del Transport Públic. 

 
• Aconseguirem que a Catalunya puguem parlar d’un “tren metropolità 

exprés” que permeti millorar i guanyar la competitivitat del transport públic 
més enllà de la segona corona metropolitana de Barcelona.  

 
• Superarem la rigidesa de gestió entre els serveis de rodalies de Barcelona i 

de regionals operats en ample ibèric a fi d’establir un sistema únic de gestió 
ferroviària a Catalunya. 

 
• Establirem, mitjançant les línies d’altes prestacions, un sistema de regionals 

d’alta velocitat. 
 
• Impulsarem  una nova política de peatges equitativa: Amb l’objectiu de 

dibuixar un model harmònic en el conjunt de l’Estat i eliminar 
progressivament el greuge actual que pateix Catalunya s’impulsarà la 
extensió equitativa arreu del territori de bonificacions per utilització de la via, 
per la ocupació dels vehicles, per la franja horària d’utilització, per l’ús de 
vehicle ecològic, pels trànsits de proximitat i per la impossibilitat de disposar 
d’una via alternativa de capacitat similar lliure de peatge.  

 
• Donarem compliment a la llei de mobilitat respecte els polígons industrials.  
 
• Connectarem els polígons industrials a totes les xarxes de mobilitat, 

coneixement i abastament d’aigua i energia. 
 
• Estendrem els carrils BUS-VAO a la regió metropolitana de Barcelona 

racionalitzant el volum de les actuacions i el cost de les mateixes de manera 
que prioritzi l’extensió del model, encara que comporti fer-ho amb unes 
característiques més modestes. 

 
• Aplicarem amb rigor la llei de mobilitat com a garantia del dret 

d’accessibilitat universal. 
 
Logística: 
 
• Apostarem per la logística com a indústria tecnològica i de valor afegit a 

desenvolupar. 
 
• Estudiarem la implantació d’un sistema comú, a escala europea i amb un 

ritme coherent amb el dels països veïns, de tarifació del transport de 
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mercaderies per carretera dels vehicles pesants sempre que no representi 
un increment de la pressió fiscal pel sector del transport.  

 
• Convertirem els aeroports catalans, estacions TGV o ports com a motors i 

zones estratègiques tractores de desenvolupament econòmic i territorial.  
 
• Desenvoluparem noves zones logístiques a l’entorn dels principals eixos 

ferroviaris i viaris, ports i aeroports.  
 
• Promocionarem la comodalitat (intermodalitat eficient) dels centres 

intermodals del país (ferrocarril/port /carretera) i redactarem un mapa de les 
activitats logístiques actuals i futures, on es determinin el terminis de 
construcció, modernització i millora de les activitats actuals i futures i 
s’estudiïn i assenyalin el possibles mètodes de finançament.  

 
Gestió: 
 
• Cal preveure que l’augment del dèficit públic avui, la desaparició de 

disponibilitat de fons europeus o la disminució de crèdit disponible afectarà 
la capacitat inversora dels governs i, per tant, calen compromisos ferms per 
reduir i eliminar el dèficit d’infraestructures que pateix avui Catalunya i 
establir fórmules de finançament que possibilitin l’execució de les 
infraestructures necessàries a mig i llarg termini.  

 
En aquest sentit, és necessària la definició, a curt i mig i llarg, d’un model de 
finançament de les infraestructures amb l’actual nivell d’endeutament i de 
dèficit que tingui en compte la participació pública i privada tant pel que fa a 
la construcció de les infraestructures com pel que fa a la seva gestió i 
manteniment i que, al mateix temps, fixi els límits de l’endeutament. En 
definitiva, fer sostenible econòmicament el finançament de les 
infraestructures.  

 
• Assumirem l’encomana de gestió – que inclou finançament necessari- del 

conjunt de les infraestructures de Catalunya i de l’execució de les obres 
pendents i preveurem un llistat d’infraestructures estratègiques pel país de 
competència de l’Estat que caldria plantejar a l’Estat el seu traspàs a la 
Generalitat per mitjà de l’article 150.2 per la seva ràpida i eficaç execució.  

 
• Ens comprometem a fer viable el servei de rodalies i regionals a partir de 

tenir traspassades les vies, les estacions, els trens i el material mòbil dels 
trens que operen a Catalunya. 

 
• Mentre no s’apliqui el dret a decidir en la gestió de les nostres 

infrastructures, i com a mesura provisional, proposem la creació d’un 
consorci per a la gestió de l’Aeroport de Barcelona en què participi la 
Generalitat de Catalunya, les administracions locals concernides, la societat 
civil i l’Administració General de l’Estat, en la qual la part catalana tingui en 
l’òrgan rector la majoria determinant per adoptar qualsevol de les decisions 
estratègiques. 
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• Exigirem el traspàs de la titularitat dels aeroports Girona, Reus i Sabadell. 
 
• Modificarem la llei d’aeroports de Catalunya per crear nou model de gestió 

individualitzada amb participació d’institucions públiques i privades 
catalanes. 

 
• Modificarem la Llei de Ports de l’Estat per tal de, com a mínim en una 

primera fase, recuperar les competències de les autoritats portuàries de 
Barcelona i Tarragona amb l’objectiu final de traspassar-ne la competència 
íntegra a la Generalitat de Catalunya. 

 
• Estudiarem la cessió, en règim concessió, de l’explotació de determinats 

trams i trajectes de línies de la xarxa convencional d’ADIF que es presentin 
amb un trànsit / rendiment baix a companyies de transport de passatgers o 
mercaderies. 
 

• Impulsarem la R+D+I en matèria d’infraestructures, apostant per la 
generació de coneixement en tots els seus àmbits: planificació i estudi dels 
projectes, execució de les obres, gestió de les infraestructures, etc. 

 
• Garantirem la programació d’infraestructures a llarg termini, tenint projectes 

ja fets. 
 
• Prioritzarem la transparència en la gestió de les infraestructures, el què 

significa introduir, quan calgui, un debat públic previ que justifiqui la 
necessitat de la infraestructura; donar informació i transparència en el 
procés i en la presa de decisions sobre la implantació d’infraestructures al 
servei del territori; i millorar la difusió dels estudis d’impacte ambiental 
(credibilitat, independència i fiabilitat). 

 
• Impulsarem definitivament la Llei de finançament del transport públic 

prevista a la Llei de mobilitat vigent. 
 
• Incorporarem plenament les TIC’s en la gestió de tot tipus 

d’infraestructures/mobilitat/atenció i serveis als usuaris. 
 
• Garantirem i simplificarem el compliment de la normativa en matèria de 

seguretat en l’execució i en l’ús de les infraestructures. 
 
 
6.2.- EQUILIBRI TERRITORIAL 
 
Un objectiu essencial del catalanisme és que tots els ciutadans de Catalunya 
puguin desenvolupar les seves potencialitats sense diferències pel lloc de 
naixença o de residència. Això no significa que el país hagi de ser uniforme i, 
que a tot arreu, hi hagi d’haver de tot. Significa, en canvi, que, des dels poders 
públics s’ha de garantir que a tot arreu es donin les condicions bàsiques per a 
l’obtenció de qualitat de vida i la generació de prosperitat. En definitiva, 
construir un país equilibrat econòmicament, socialment i territorialment. 
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Convergència i Unió té molt clara aquesta visió de país i estendrà el concepte 
d’equilibri territorial a totes les polítiques que es duguin a terme des del Govern 
de la Generalitat. Això implica, entre d’altres, garantir a tota la població unes 
possibilitats de viure, desenvolupar-se, treballar i progressar en el territori on 
hagi nascut, així com donar un accés de qualitat als béns i serveis bàsics 
principals (aigua, electricitat, sanejament i telecomunicacions), i un accés 
equitatiu a l’educació, la sanitat, als serveis socials i la cultura. Implica també 
tenir en compte la variable territorial en la conformació de la política industrial, 
en l’ordenació comercial, en el model turístic, ... 
 
Aquest procés haurà de comptar necessàriament amb la participació 
determinant de la gent del territori i de recollir les diverses sensibilitats locals. 
 
En aquest sentit, des de Convergència i Unió: 
 
• Potenciarem les iniciatives i les actuacions en favor del progrés econòmic 

que s’originin al territori i facilitarem que les mateixes siguin compatibles 
amb el respecte al medi ambient. 

 
• Canviarem la tendència pressupostària dels darrers anys respecte la 

despesa territorialitzable, incrementant les inversions al conjunt del territori. 
 
• Garantirem que les decisions que adopti el govern de la Generalitat tinguin 

en compte la totalitat del territori català, la seva diversitat i les seves 
peculiaritats. 

 
• En els espais protegits es tindrà una cura específica per garantir i preservar 

la continuïtat dels usos de les activitats agràries i forestals, de manufactura i 
de turisme, que són la principal font de vida i de riquesa de la població rural, 
tot compatibilitzant la protecció dels espais amb l’activitat tradicional. 

 
• Fomentarem el teixit econòmic del territori a partir de la diversificació, 

especialment a les zones més vulnerables de les nostres comarques. 
 
• Revisarem els plans territorials aprovats sense el nivell bàsic de concertació 

amb el territori. 
 
• Farem que les bases del planejament territorial hagin de compatibilitzar 

l’activitat sobre el territori amb el respecte al medi rural i natural.  
 
• Ajudarem, des de les administracions, aquelles activitats productives que es 

localitzin en zones molt allunyades o de difícil accés, pel que suposen de 
beneficiós per al medi ambient i per la presència humana en el territori. 

 
• Garantirem l’equilibri territorial energètic per tal que el servei i els costos 

siguin els mateixos arreu del territori.  
 
• Implantarem nous regadius que permetin un ús racional de la terra i una 

contribució a mantenir la renda agrària i la millora de regadius existents que 
optimitzin l’ús de l’aigua. 
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• Promourem el diàleg i arribarem a acords entre el món de l’agricultura i dels 

sectors ambientals per tal de trobar un equilibri necessari entre producció i 
medi natural. Caldrà ordenar i interactuar en la preservació del medi rural 
existent, col·laborant en la projecció del paisatge rural. 

 
• Impulsarem la qualificació professional i empresarial dels treballadors del 

camp, a través de la formació reglada i molt especialment, de la formació 
contínua 

 
• Impulsarem l’adopció d’incentius fiscals i financers per al desenvolupament 

rural i afavorirem la implantació d’indústries transformadores. 
 
• Potenciarem l’agroturisme, el turisme verd, les escoles de natura  i les 

pràctiques esportives i de lleure com a fonts alternatives d’ingressos per a 
les explotacions agràries i com a mesura de diversificació de les 
produccions. 

 
• Potenciarem un ampli programa de senyalització i consolidació dels camins 

rurals. 
 
• Farem arribar la banda ampla a tots els nuclis de població i impulsarem un 

nou pla de millora dels camins rurals a Catalunya. 
 
 
6.3.- HABITATGE 
 
Des de fa anys, les dificultats existents en l’accés a l’habitatge constitueixen 
una de les preocupacions més importants dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya. La crisi actual ha agreujat encara més aquesta situació. 
 
El Govern de Catalunya ha de dur a terme una política efectiva en aquesta 
matèria. 
 
Per Convergència i Unió, parlar de sostenibilitat i habitatge voldrà dir plantejar 
l’accés de l’habitatge a preus assequibles i a la qualitat física de l’habitatge, 
però també introduir conceptes com la mobilitat obligada o la polivalència dels 
edificis. Tot plegat ha de permetre la sostenibilitat sociodemogràfica, que 
l’augment de preus dels habitatges dels últims anys, com l’element més 
significatiu, ha posat en perill i ha esdevingut un dels pilars més importants de 
l’actual crisi econòmica.  
 
Caldrà garantir, doncs, l’accés a l’habitatge al mateix temps que millorem la 
qualitat de la construcció, especialment la seva eficiència energètica, i fem 
evidents la necessitat de quantificar els costos associats a l’habitatge derivats, 
per exemple, de la mobilitat obligada o de la construcció de nous habitatges, 
amb el corresponent consum de territori, abans que optar per la rehabilitació 
d’edificis existents. 
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Accés a l’habitatge: 
 
• Col·laborarem amb la iniciativa privada per facilitar la construcció d’un parc 

d’habitatges de lloguer a preu reduït. 
 

• Col·laborarem amb les corporacions locals per a finançar l’adquisició 
d’estocs d’habitatges buits perquè siguin destinats a HPO de lloguer o 
concertat. 

 
• Respecte a la promoció i venta d’HPO, establirem canvis pel que fa a la 

normativa per facilitar la promoció i adquisició  HPO, com pel que fa al seu  
finançament i també a la fórmula del registre únic.  

 
• Impulsarem un programa d’avals públics per cobrir el risc de pujades dels 

tipus d’interès durant els 5 primers anys de vida d’una hipoteca destinada a 
l’adquisició d’habitatge protegit o concertat. 

 
• Desenvoluparem l’article 71 de la Llei pel dret a l’habitatge que faci possible 

els contractes de copropietat, entre l’Administració i els possibles propietaris 
d’un nou habitatge. La Generalitat participarà com a propietari minoritari i 
temporal assumint una part dels crèdits hipotecaris d’aquelles persones que 
puguin paga una part de la seva hipoteca, però no tota, amb el compromís 
de revendre la part pública al particular quan aquest estigui en condicions 
de recomprar el pis sencer. 

 
• Millorarem la seguretat i garantia jurídica de l’arrendador. 
 
• Aplicarem la intermediació en el parc privat de lloguer a tot Catalunya 

aplicant el principi de bones pràctiques. 
 
• Eliminarem la possibilitat d’expropiar un habitatge desocupat i impulsarem 

noves mesures que garanteixen la seguretat del lloguer d’habitatges. 
 
• Millorarem la gestió de les ajudes a l’habitatge, especialment al lloguer, per 

evitar burocràcia al ciutadà i reduir els terminis de cobrament. 
 
• Regularem el Fons de Garantia per impagament del lloguer de l’habitatge 

habitual en aquelles persones amb risc d’exclusió del mercat de l’habitatge, 
de vulnerabilitat social o en situació de dificultats econòmiques temporals. 

 
• Coordinarem les actuacions d’habitatges protegits o de col·laboració 

público-privada amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per facilitar 
la mobilitat geogràfica en la recerca d’ocupació. 

 
• Adaptarem les ajudes a l’habitatge a les necessitats de les famílies 

nombroses o amb persones discapacitades o dependents al seu càrrec. 
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Estímul al sector de la construcció: 
 
• Adquirirem estocs d’habitatges, tant nous com usats, a preus assequibles 

per a la creació d’un important parc públic d’habitatges, majoritàriament en 
règim de lloguer. 

 
• Simplificarem la normativa urbanística i d’habitatge amb l’objectiu d’evitar 

confusions, eliminar burocràcia innecessària, facilitar la comprensió de la 
normativa i la tramitació administrativa amb l’objectiu de millorar les 
condicions de les relacions amb l’administració. 

 
• Apostarem per la rehabilitació dels habitatges com a dinamitzador de 

l’activitat econòmica amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i fer-ne 
les millores estructurals necessàries en molts dels mateixos. 

 
• Endegarem intervencions integrals en nuclis antics com a estímul per 

l’activitat amb un baix consum de sòl. 
 

• Modificarem la normativa d’habitabilitat per fer-la compatible amb la 
singularitat de bona part de les obres de rehabilitació que es fan a 
Catalunya. 

 
• Facilitarem la tramitació de plans que permetin disposar de sòl per a fer 

front a la futura demanda d’habitatges.  
 
• Redefinirem la funcionalitat de les àrees residencials estratègiques 

conjuntament amb els ajuntaments i amb els agents públics i privats 
implicats en el seu desenvolupament.  

 
• Realitzarem un programa de mesures actives d’ocupació destinades a la 

formació continuada dels treballadors de la construcció, especialment en 
l’àmbit de l’eficiència energètica i l’aplicació del nou codi de construcció, així 
com la recol·locació de treballadors a l’atur procedents del sector de la 
construcció cap a d’altres sectors econòmics. 

 
Gestió urbanística: 

 
• Eliminarem les remissions sistemàtiques a les figures Plans Director 

Urbanístics per modificar el planejament urbanístic. 
 

• Recuperarem la pràctica d’ús excepcional de la figura dels Plans Director 
Urbanístics.  
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6.4.- SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC 
 
Catalunya, com altres societats i territoris del planeta, també està patint els 
efectes del canvi climàtic i les seves conseqüències, especialment pel que fa a 
la reducció de la pluviometria, al risc d’afectació a les zones costeres i l’impacte 
sobre el turisme.  
 
El compromís de CiU en la lluita contra el canvi climàtic té una vessant global, 
la nostra aportació a la solució d’un problema de gran escala, però també té a 
veure amb els nostres interessos. Un compromís que, en tot cas, ha de 
respondre a la solidaritat amb les generacions futures de catalanes i catalans i 
a les oportunitats i beneficis que una economia baixa en carboni genera en 
termes de prosperitat i benestar a les persones i famílies que viuen actualment 
a Catalunya. 
 
Davant el canvi climàtic, cal disminuir les emissions de CO2 i augmentar la 
capacitat de la terra d’absorbir-ne. Això vol dir ser més eficients en el consum 
d’energia, ser més eficients en el seu transport, avançar en els sistemes 
d’aïllament tèrmic, més eficients en els edificis, utilitzar energies diferents als 
hidrocarburs per tal de moure els vehicles i potenciar, les energies renovables. I 
al mateix temps, cal seguir treballant en polítiques de R+D per tal d’augmentar 
la captació del CO2

 atmosfèric. 
 
Però aquesta lluita contra el canvi climàtic ha de ser compatible i anar 
acompanyada d’altres polítiques públiques associades a altres objectius 
essencials per a la Catalunya dels propers decennis: una economia més 
competitiva, amb més valor afegit i capacitat d’internacionalització, amb bons 
llocs de treball, amb més seguretat energètica, amb un territori més compactat, 
amb alts nivells de benestar, amb qualitat de vida i garantint la igualtat 
d’oportunitats. 
 
Economia verda, recerca, desenvolupament i innovació: 
 
• Donarem un fort impuls a la nova economia verda com a sector emergent, 

sostenible a llarg termini, generador de riquesa i de llocs de treball d'alt valor 
afegit i de difícil deslocalització. Catalunya.ha de tornar a ser capdavantera 
en un sector amb un gran potencial econòmic arreu del món, de present i de 
futur. Per això cal fomentar l'emprenedoria en el sector, les empreses 
innovadores que  aposten per l'R+D i aquelles que, generant riquesa i llocs 
de treball al territori, fan de la sostenibilitat, el respecte per l'entorn i les 
bones pràctique la seva raó de ser. 

 
• Orientarem la I+D a la sostenibilitat, difonent les tecnologies de la 

informació i la comunicació existents i desenvolupant i desplegant-ne de 
noves. L’administració i la iniciativa privada s’hi han de comprometre a fons.  

 
• Promourem la iniciativa de les empreses i els emprenedors per tal de trobar 

innovadores i intel·ligents solucions a moltes de les necessitats de la 
societat en matèria de mitigació i adaptació. No n’hi ha prou amb un impuls 
al R+D+I fonamentat en les inversions del sector públic.  
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• Desenvoluparem la dimensió industrial del medi ambient com a motor de 

creixement. Crearem sinèrgies industrials per donar sortida a l’empresari 
per fer gestió mediambiental, i dissenyar una política que potenciï empreses 
catalanes mediambientals. 

 
• Donarem un fort impuls, tant en el suport a la indústria com en la posada en 

marxa de les infraestructures necessàries, per a ser capdavanters en la 
revolució verda del sector de l’automoció, aprofundint en la recerca, 
desenvolupament i implantació de vehicles nets: cotxe elèctric i híbrid, però 
també promoure que el vehicle tradicional cada cop sigui menys 
contaminant.  

 
Política fiscal: 
 
• Impulsarem una política fiscal verda: gravarem de forma positiva l’estalvi 

energètic i de forma negativa l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i el 
malbaratament energètic. Es tracta de bonificar les bones pràctiques 
ambientals i penalitzar les males pràctiques. 

 
Arquitectura i construcció: 
 
• Adoptarem un marc normatiu que faciliti i estimuli solucions constructives i 

tecnològiques que permetin reduir el consum d’energia i aigua, millorin el 
funcionament dels sistemes energètics actuals i incorporin les energies 
renovables al conjunt residencial.  
 

• Promourem l’ús de biomaterials i consolidarem la gestió adequada dels 
residus del sector de la construcció. 

 
Ocupacions verdes i suport a les pimes: 
 
• Promourem la creació d’activitat i de llocs de treball en sectors de present i 

futur com ara la rehabilitació i gestió energètica dels edificis, l’eficiència 
energètica, la gestió del transport, la gestió dels residus, les energies 
renovables, el cotxe elèctric, la gestió dels boscos, etc. 

 
• Acompanyarem les petites i mitjanes empreses, els emprenedors i els 

autònoms en el procés d’adaptació tecnològica promogut per les 
regulacions orientades a la millora de l’eficiència energètica i l’estalvi, en l’ús 
de tecnologies baixes en CO2

 i alhora en la identificació de noves 
oportunitats en el mercat, que ha de formar part d’una política industrial 
activa del sector públic. 

 
• Vetllarem per tal que, tot i complint les exigències de la normativa 

comunitària, l’administració prioritzi la tecnologia desenvolupada a 
Catalunya amb l’objectiu d’emprar el diner públic de manera eficient, 
obtenint beneficis immediats en estalvi d’emissions i preparant la indústria 
catalana per la internacionalització. 
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Informació, sensibilització i compromís de l’administració pública: 
 
• Enfortirem la funció pedagògica del govern de la Generalitat i el conjunt de 

les administracions públiques catalanes.  
 

En aquest sentit:  
 
- Les bases dels concursos recolliran propostes de millores ambientals, de 

minimització de residus, utilització de materials reciclats, compra verda, 
etc. 

 
- Les renovacions de la flota de vehicles es farà amb vehicles baixos en 

emissions i amb criteris d’eficiència energètica. 
 
- Les noves inversions en infrastructures i equipaments es faran sota 

criteris de sostenibilitat, eficiència i integració en l’entorn.  
 
- Adaptarem progressivament les instal·lacions i edificacions de titularitat 

pública per tal de fer-les més eficients, amb l’estalvi econòmic 
corresponent. 

 
- Recolzarem les iniciatives del món local en la lluita contra el canvi 

climàtic, fomentant la col·laboració i l’impuls d’accions en el marc del 
“Pacte d’Alcaldes contra el canvi climàtic”, impulsant l’adhesió al mateix i 
els projectes que permetin assolir-ne els objectius.  

 
 
6.5.- MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT 
 
Catalunya és un país amb un entorn natural, ric i divers en espècies i paisatges 
mereix ser protegit, ordenat, conservat i gestionat correctament per a gaudi 
dels catalans i catalanes, de les persones que ens visiten i de les generacions 
futures.  
 
Aquesta preservació, tanmateix, ha de ser compatible amb l’ús i explotació del 
sòl, dels boscos, dels rius, del mar... elements que són al capdavall font de 
riquesa principal d’un país i el que permet el seu desenvolupament i la seva 
subsistència. 
 
El progrés de Catalunya passa per una correcta compatibilització d’aquests 
objectius i pel seu desenvolupament sostenible. 
 
Medi natural: 
 
• Incentivarem l’estalvi, l’eficiència i la recerca en la utilització dels nostres 

recursos naturals; aire, hídrics, forestals, marítims, etc. 
 
• Declararem nous Parcs naturals (Collserola i Muntanya de Prades) i 

ampliarem alguns dels ja existents, amb el consens del territori. 
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• Enfortirem la col·laboració público-privada per dotar de més pressupost els 
parcs naturals existents i futurs, i fer-ne una millor gestió.  

 
• Promourem el diàleg entre el món rural i l’ambiental per tal d’arribar a 

equilibris entre protecció i gestió econòmica dels espais naturals i rurals, 
sobretot pel que fa referència a pagesos, ramaders i petits propietaris. 

 
• Renegociarem amb la Unió Europea i els sectors afectats el projecte de 

Xarxa Natura 2000 i les Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPAS).  
 
• Aprovarem el pla d’usos i gestió dels espais declarats Zona d’Especial 

Protecció per les Aus (ZEPAS). 
 
• Vincularem la Xarxa Natura 2000 a la promoció de les zones rurals i de 

muntanya.  
 
• Protegirem els espais naturals dins la Xarxa Natura 2000 encara pendents, 

en consens amb el territori, garantint la pluralitat d’usos. 
 
• Revisarem el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, de 

manera concertada amb el territori, per a fer-lo realment útil per a la 
conservació agrària. 

 
• Endegarem un Pla de protecció de la costa catalana que suposi que el 50% 

del nostre litoral estigui plenament protegit i que es garanteixi una efectiva 
prevenció de la contaminació marina. 

 
Gestió Forestal: 
 
• Aprovarem, concertadament amb el sector, el Pla Territorial Forestal de 

Catalunya – que tindrà un caràcter planificador a llarg termini –, i 
incrementarem els recursos per a les Associacions de Defensa Forestal.  

 
• Per afavorir la neteja i la correcta gestió dels boscos, millorarem els ajuts 

per a la biomassa i incrementarem el nombre de plantes per al seu 
tractament.  

 
• Crearem àrees de reciclatge de matèria forestal. 
 
Biodiversitat: 
 
• Promourem l’aprovació de la Llei de Biodiversitat i Patrimoni Natural que 

contemplarà mesures adequades de foment de la custòdia del territori i la 
fiscalitat positiva.  

 
• Garantirem la biodiversitat, tant d’espècies animals com vegetals, i 

n’incrementarem la difusió i el coneixement. 
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• Fomentarem la transversalitat de les polítiques de conservació de la 
Generalitat, amb una major participació dels ens locals en la conservació de 
la biodiversitat. 

 
• Desplegarem tota la potencialitat de la llei de protecció dels animals del 

2003, una de les més avançades d'Europa, i n'aprovarem per fi, després de 
set anys, el seu reglament. Ens fixarem com a prioritat combatre els 
altíssims nivells d'abandonament d'animals de companyia, amb una política 
rigorosa d'identificació per mitjà de xip i posterior cens especialment de gats 
i gossos. Concertarem actuacions amb ajuntaments, veterinaris, 
associacions de protecció dels animals i d'altres entitas relacionades amb 
aquesta matèria. 

 
Custòdia del territori i fiscalitat positiva: 
 
• Donarem suport a les iniciatives de custòdia del territori. 
 
• Estudiarem la introducció d’incentius fiscals per a la col·laboració en la 

conservació del territori (custòdia i espais naturals protegits).  
 
• Promourem la participació de les entitats de custòdia en l’aplicació de 

mesures compensatòries d’impacte ambiental (conservació i restauració 
d’hàbitats) de projectes d’obres i infraestructures públiques. 

 
• Estudiarem la millora del marc competencial i de finançament dels ens 

locals per a la gestió directa del territori amb valors naturals, tant d’escala 
local com nacional. 

 
Altres: 
 
• Incrementarem el diàleg institucional cap al Tercer Sector Ambiental com a 

mecanisme per assolir una major implicació social de les polítiques i 
objectius ambientals del Govern de Catalunya. 

 
 
6.6.- ENERGIA 
 
L’energia té una estreta relació amb les quatre dimensions de la sostenibilitat 
(econòmica, social, equilibri territorial i ambiental): els serveis que l’energia 
proporciona contribueixen a satisfer múltiples necessitats bàsiques com la 
il·luminació, la capacitat de produir, transportar i processar aliments, la mobilitat 
o l’accés a la informació. La seguretat del subministrament energètic i el preu 
de l’energia són, doncs, factors crucials per al desenvolupament econòmic. 
D’altra banda, és evident que moltes de les formes de producció i consum 
poden reduir la sostenibilitat ambiental. 
 
En els pròxims anys, cal equilibrar diferents objectius com: garantir la qualitat 
del subministrament, establir un model competitiu econòmicament i amb menys 
dependència exterior, el respecte pel medi ambient, amb un major pes de les 
energies renovables, la reducció dels combustibles fòssils i l’eficiència en la 
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utilització de l’energia, per arribar a un model català de generació i consum 
d’energia que sigui sostenible. Cal, però, tenir clar el que es vol fer, ja que el 
canvi de model requereix decisions constants que no es poden paralitzar ni 
modificar els criteris en que s’adopten les decisions de forma arbitrària.  
 
En aquest context, la inversió en la recerca i el desenvolupament de la 
tecnologia associada a l’energia és bàsic, no només per la pròpia millora en la 
producció i eficiència energètica, especialment en la generació procedent de 
fons renovables, sinó per la dimensió econòmica que pot tenir per a la 
competitivitat del país, i per a la creació de nous llocs de treball i el 
desenvolupament d’una indústria capdavantera en l’àmbit de l’energia. 
 
Estabilitat i coherència del marc de regulació de l’energia: 
 
• Aplicarem la llei de qualitat en el subministrament elèctric per tal de 

permetre un efectiu control sobre el compliment de les inversions previstes 
en els plans anuals. 
 

• Donarem estabilitat legal –en tot els aspectes no relacionats amb les primes 
al sector– als inversors d’energies renovables o de cogeneració i en 
facilitarem el seu desplegament. 
 

• Elaborarem, al llarg dels primers mesos de legislatura, el mapa de les 
infraestructures energètiques necessàries per a un subministrament 
sostenible i de qualitat d’avui fins al 2020. 
 

• El Govern desplegarà plenament les competències que té atribuïdes en 
matèria energètica. 
 

• El Pla de l’Energia de Catalunya s’avaluarà periòdicament. 
 
Mix energètic: 
 
• Complirem els objectius que marca la Unió Europea del “20-20-20”: 

reducció de les emissions de CO2 en un 20%, increment de l’ús de les 
energies renovables fins a un 20% de la producció total i reduir en un 20% 
l’actual consum energètic gràcies a un increment de l’eficiència energètica 
per l’any 2020. 
 

• Cal diversificar el mix energètic català, reduint la nostra dependència 
externa i de les energies d’origen fòssil, estudiant horitzons més enllà del 
2020 i analitzant els costos comparatius de les diferents alternatives. 

 
• Doblar en quatre anys l’aportació de les energies renovables al mix 

energètic del país. Per aconseguir-ho, redefinirem el mapa d’instal·lacions 
de generació elèctrica a construir, els cicles combinats d’energia eòlica i 
solar-fotovoltàica, pactant-ne amb el territori la construcció d’aquestes 
centrals de generació d’energies renovables. 
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• Afavorirem la producció local per una millor estabilitat del sistema elèctric, 
una reducció del risc d’apagades i una major independència local. 

 
• Crearem fons mixtes d’inversió (público-privades) en eficiència energètica 

(EEE) i en l’ús d’energies renovables (EERR), com a línies de finançament 
per a actuacions en aquests àmbits, on la Generalitat hi aportarà una part 
dels recursos econòmics. 

 
Recerca i desenvolupament: 
 
• La R+D+I en estalvi i eficiència energètica serà un dels sectors que el 

Govern estimularà prioritàriament els propers anys. 
 

• Emprendrem mesures per introduir l’ús del vehicle elèctric i que permeti ser 
utilitzat com a capacitat addicional d’emmagatzematge d’electricitat. 
 

• Prioritzarem l’adquisició de la tecnologia catalana resultat de projectes de 
R+D com a compromís amb el teixit investigador i emprenedor, esdevenint 
una eina real d’incorporar al mercat les noves solucions. 

 
• Apostarem pel sector industrial de les energies renovables com a sector 

estratègic de competitivitat de l’economia catalana, amb capacitat 
d’internacionalització i exportació de tecnologia.  
 

• Estimularem la creació de negocis, serveis i productes en sectors energètics 
emergents, que afavoreixin la creació de nous llocs de treball.  

 
Infraestructures de distribució: 
 
• Modernitzarem el sistema de transmissió i transformació, per tal de reforçar 

la xarxa elèctrica catalana i garantir l’abastament i la qualitat del 
subministrament als usuaris, solucionant els problemes de saturació davant 
de contingències, amb els menors costos per als consumidors i amb una 
ferma protecció dels seus drets. 

 
• Caldrà finalitzar la línia elèctrica de 400 Kv Sentmenat-Bescanó, amb els 

ramals associats per tal d’assegurar el subministrament elèctric de les 
comarques gironines, i realitzar la seva interconnexió amb França. 

 
• Elaborarem un programa anual de soterrament i desplaçament de línies 

d’alta tensió que afectin zones densament poblades. 
 

• Introduirem el concepte de xarxes intel·ligents (Smart Grids) en la gestió 
elèctrica, per a una millor integració de les fonts d’energia renovables en les 
xarxes elèctriques i per assegurar subministraments d’energia estables. 
 

• Crearem un marc favorable per a la generació local d’energia en els edificis 
per tal d’aconseguir edificis exportadors nets d’energia, al mateix temps que 
fem possible la reestructuració de les xarxes elèctriques que faciliti la 
generació descentralitzada i la gestió intel·ligent. 
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• Continuarem amb l’extensió de la xarxa de gas als municipis de Catalunya i 

la construcció de centres d’emmagatzematge de gas. 
 
Eficiència energètica: 
 
• Incorporarem sistemes de cogeneració en les centrals tèrmiques en 

funcionament. 
 

• Formalitzarem la figura del gestor energètic departamental i del gestor 
energètic de cada infraestructura, amb uns criteris unificats de gestió per tal 
de controlar els costos energètics i detectar ràpidament desviacions per a 
poder actuar amb celeritat. 

 
• Impulsarem l’ús dels biocombustibles, prioritzant el seu consum a 

l’administració i realitzant el seguiment de la seva qualitat. 
 

• Establirem campanyes i accions per promoure la “cultura de l’energia” a 
través de l’estalvi i l’eficiència energètica, dins el pla d’ús eficient de 
l’energia a Catalunya. 

 
• Regularem els serveis energètics com a eina per impulsar l’estalvi i la 

racionalització del consum energètic, per tal de clarificar el mercat d’aquests 
serveis, al mateix temps que s’utilitzen per a millorar el manteniment i la 
gestió dels edificis de la Generalitat. 

 
• Aplicarem criteris de compra pública eficient en el consum d’energia, 

especialment en la compra de vehicles de la Generalitat. 
 

• Impulsarem les xarxes de distribució de calor i fred associades a 
instal·lacions de tractament de residus i plantes amb elevat excedent tèrmic 
– com les centrals de cicle combinat –, i la creació de xarxes de distribució 
d’energia tèrmica en nous complexos d’edificis per tal de promoure la 
generació centralitzada. 

 
 
6.7.- AIGUA 
 
L’aigua és un element fonamental per a la nostra supervivència i per al 
desenvolupament de Catalunya. És per això que el govern de Convergència i 
Unió garantirà l’abastament d’aigua arreu del país com a factor determinant per 
a la prosperitat de tot el territori, d’acord amb la normativa comunitària, amb 
una visió integral del cicle de l’aigua, tot preservant la qualitat dels nostres rius.  
 
En política d’aigua serem clars en els plantejaments, decidits en les mesures i 
equitatius en el repartiment. 
 
• Adoptarem mesures per a la prevenció de futures situacions de sequera. 
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- Promourem la interconnexió de les xarxes en funció del transvasament 
del Roine i reduirem el transvasament actual de la conca del Ter.  

 
- Treballarem per a aconseguir la gestió global de les conques que 

asseguri l’aigua per a totes les necessitats de manera sostenible i 
solidària. 

 
- Apostarem per a la reutilització i l’estalvi de l’aigua. 

 
• Actualitzarem els Programes de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 

(PSARU) i industrials. Passarem de la Catalunya d’aigües netes a la 
d’aigües vives, augmentant el nombre de depuradores, tot prioritzant els 
municipis de menys de 2.000 habitants.  

 
• Donarem un nou impuls a les actuacions per a descontaminació i 

recuperació d’aqüífers. 
 
• Avaluarem i millorarem el sistema de detecció de fuites en les conduccions 

d’aigua  depenents de l’administració de la Generalitat. 
 
• Reclamarem la gestió de la conca catalana de l’Ebre, actualment exercida 

per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i del domini públic marítim 
terrestre de l’Estat corresponent a la ribera del mar, als passeigs marítims i 
a la regeneració de platges. 

 
• Actuarem contra la regressió i salinització del Delta de l’Ebre. Regenerarem 

les badies del Delta. 
 
• Impulsarem els acords signats a Barcelona per tots els estats riberencs, per 

a la protecció de la Mediterrània, per tal d’evitar la contaminació marina  des 
de terra.  

 
• Apostarem per la simplificació administrativa, també en l’àmbit de l’Agència 

Catalana  de l’Aigua.  
 
 
6.8.- RESIDUS 
 
Els eixos principals de la política de gestió de residus a Catalunya, com a la 
resta d’Europa, passen per prevenir la generació de residus, augmentar-ne  la 
recuperació i minimitzar els destinats a eliminació final.   
 
Per al compliment d’aquests objectius, tothom és important: ciutadans, 
empreses, indústries i comerços, administració pública, entitats i societat civil. 
 
 
• Durem a terme una política decidida en relació amb el residus i aplicarem 

mesures realistes i necessàries que en permetin fer una bona gestió. Els 
residus requereixen una política que en garanteixi la màxima reducció, 
recuperació i sense renunciar valorització energètica. 
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• Fomentarem la prevenció i reducció dels residus en origen, arribant a 

acords amb els productors, comerciants i indústries. 
 
• Complirem i aplicarem la directiva de residus europea, incidint en els canvis 

que implica sobretot en matèria de prevenció, reutilització, reciclatge i 
valorització, més que no pas en el tractament i el dipòsit. 

 
• Transformarem la problemàtica relativa als residus especials, tractament de 

llods de depuradora i de residus de la indústria ramadera (purins), etc.. en 
una oportunitat a través de la valorització energètica. 

 
• Incrementarem el pressupost dels Programes de gestió de residus 

industrials i municipals, i el de dejeccions ramaderes. 
 
• Promourem un model més eficient de gestió d’envasos, en consens amb el 

sector empresarial i les entitats ecologistes, d’acord amb les tendències 
europees que passen per la recuperació i la reutilització. 

 
• Augmentarem el percentatge de reciclatge dels residus domèstics de 

Catalunya. Apostarem decididament per reduir els residus per càpita. 
 
• Promourem una nova regulació per a la recuperació d’olis, piles usades, 

residus de la construcció i dels sòls contaminats, entre d’altres. 
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7.- INSTITUCIONS 
 
 
Un país amb més de 1.000 anys d’història i amb vocació de futur ha de 
disposar d’unes institucions fortes. La visió de les nostres institucions ha de ser 
la construcció de la nostra nació, des de la concepció de la persona com a 
centre de l’activitat política i obrint-les a les noves necessitats de la Catalunya 
del segle XXI. Darrerament s’ha instal·lat una dinàmica de divisió de 
responsabilitats en funció de les competències.  
 
La Generalitat com a institució principal de Catalunya ha de recuperar el 
lideratge de la nostra societat, recolzant les iniciatives i l’impuls de les accions 
del teixit econòmic i social. A més a més, cal que doni exemple d’aquells valors 
que ens han fet i ens fan créixer com a país, el treball ben fet, l’eficàcia, 
l’austeritat, l’emprenedoria, etc. 
 
La Generalitat ha de fer-se responsable de tot el que passa a Catalunya amb 
independència de quines siguin les seves competències. Cal recuperar el 
lideratge de les nostres institucions per recuperar el lideratge a Catalunya. 
 
És necessari que portem a terme una profunda regeneració de la política que 
permeti recuperar la necessària credibilitat de la gestió pública. Recuperar la 
dignitat i el prestigi de les institucions catalanes és un dels objectius que hem 
de promoure com a país. El bon govern i el govern dels millors que proposem, 
que vol dir un govern al servei de tots els catalans i catalanes, serà un dels 
pilars del projecte de país i d’il·lusió en el futur.  
 
El catalanisme ha defensat sempre les seves institucions. Ara és el moment de 
recuperar la seva plena potencialitat, especialment de la Generalitat de 
Catalunya com a òrgan de govern, com a motor de creixement social, econòmic 
i representatiu del nostre país.  
 
Per fer-ho possible, cal fer propostes i establir polítiques amb l’objectiu de 
reforçar el lideratge que correspon a la política, de fer una Administració eficaç i 
més propera, d’organitzar-la territorialment i oferir un servei públic adequat de 
Justícia. 
 
7.1.- REGENERACIÓ POLÍTICA I LIDERATGE 
 
Recuperar la dignitat i el prestigi de les institucions catalanes és un dels 
objectius que hem de promoure com a país. Regeneració política i lideratge és 
el compromís de Convergència i Unió per a contribuir a superar la distància 
creixent entre ciutadania i bona part dels seus polítics. Sobre la base de més 
transparència, compromisos i objectius més clars i la possibilitat d’avaluar-ne el 
seu compliment. 
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Regeneració de la política que requereix institucions fortes al servei del poble 
de Catalunya, que no depenguin del Govern de torn de l’Estat i puguin exercir 
les funcions que els hi pertoquen amb responsabilitat i llibertat.    
 
• Recuperarem la confiança de la ciutadania en les nostres institucions. 
 
• Recuperarem el prestigi internacional de la Generalitat de Catalunya. 
 
• El govern dels millors. Posarem al capdavant del govern a un grup de 

persones amb capacitat de liderar el País i afrontar els reptes que com a 
societat tenim. 

 
• Farem un govern fort i cohesionat, que assumirà totes les seves decisions. 
 
• Farem un govern fort que recuperi la confiança de la ciutadania. Per això 

ens comprometem a respectar el principi que la llista més votada tingui 
preferència per formar govern. 

 
• Farem públiques les retribucions que es perceben per part dels alts càrrecs 

per l’assistència a Consells d’Administració. 
 
• Limitarem l’acumulació de càrrecs executius en una sola persona. 
 
• Limitarem les percepcions per assistències als consells d’administracions de 

les empreses públiques. 
 
• Crearem el registre públic de convenis signats entre partits polítics i les 

seves fundacions i associacions i administracions públiques. 
 
• No aprovarem cap regulació nova que no comporti, com a mínim, 

l’eliminació d’una d’antiga. 
 
• Elaborarem cartes de serveis que estableixin quins són els drets, 

obligacions i responsabilitats, tant dels ciutadans com de l’administració 
prestadora de serveis en les seves relacions. 

 
• Al llarg de la legislatura, farem un balanç permanent i fefaent de compliment 

de les propostes formulades en el Programa, per tal que la ciutadania avaluï 
la tasca realitzada. 

 
 
7.2.- ADMINISTRACIÓ PROPERA 
 
Convergència i Unió considera que la reforma de l’administració és la gran 
reforma pendent. La ciutadania catalana paga des de fa molt temps un impost 
especialment gravós: l’impost del temps, que és el temps que triguem a fer 
diferents gestions davant les administracions catalanes. Un temps que ens 
comporta ser menys competitius i menys eficaços. 
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Cal una administració al servei del ciutadà i el país, que s’adapti d’una forma 
constant i innovadora als canvis de la societat i a les demandes dels ciutadans, 
basada en el rendiment de comptes, la participació, la proximitat i el dret dels 
ciutadans a decidir. Uns serveis públics que responguin amb més eficàcia i 
agilitat, on els tràmits siguin més senzills i menys burocràtics.  
 
Una administració que eviti duplicitats i burocràcia inútils, superi estructures 
que s’han demostrat ineficaces, que avaluï el resultat de les accions amb 
indicadors, que respongui a les necessitats dels ciutadans. Una administració 
que ajudi i promogui a la societat a fer realitat les seves potencialitats, no a 
prohibir-les. Una administració que no posi pals a les rodes a la iniciativa 
privada. 
 
Convergència i Unió es proposa orientar les administracions públiques 
catalanes cap a un model d’estructura i funcionament en base a les quatre A: 
AUSTERITAT, APRIMAMENT, AGILITAT i AVALUACIÓ, aplicant els principis 
de TRANSPARÈNCIA, EFICIÈNCIA, PROXIMITAT i COMPETITIVITAT.  
 
Austeritat pública 
 
• Encarregarem una auditoria sobre la situació de les finances de la 

Generalitat  per tal de conèixer amb certesa la realitat del deute generat pel 
govern. 

 
• Elaborarem els pressupostos de la Generalitat en funció de les necessitats 

reals del país. En aquest sentit, revisarem tots els programes i aquells que 
no hagin demostrat la seva eficàcia seran suprimits. 

 
• Racionalitzarem amb fermesa i rigor les despeses de la Generalitat, revisant 

la despesa corrent amb continguts explícits de reducció i calendaris 
concrets d’execució de la mateixa i reduint tota aquella despesa pública que 
no vagi directament o indirectament encaminada al desenvolupament de les 
polítiques socials i al foment econòmic. 

 
• Reduirem com a mínim en un 20% el personal eventual i de confiança. 
 
• No cobrirem les vacants de personal que es produeixin a l’administració 

pública, excepte en els serveis bàsics. 
 
• Farem un Pla de Racionalitat de l’Administració de la Generalitat al territori, 

per a garantir, per exemple, que hi hagi com a màxim un representant 
territorial de cada Departament de la Generalitat a cadascun dels territoris. 

 
• Reduirem sensiblement la despesa en informes i estudis tècnics; publicitat i 

campanyes institucionals; despeses de representació i atencions 
protocol·làries; i despeses de publicacions, dietes i gratificacions 
extraordinàries, així com en cotxes de representació. 

 
• Farem una anàlisi cost–benefici dels ens i les empreses públiques per tal 

d'analitzar l’aportació real de valor, no només en termes econòmics i de 
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compte de resultats, sinó també des d'una vessant social i de generació de 
benestar general. Una vegada feta l’anàlisi, suprimirem, fusionarem o 
integrarem aquells organismes públics que no estiguin justificats i 
consorciarem aquells serveis que no es consideri necessari que estiguin 
sota la titularitat pública. 

 
• Evitarem duplicitats i eliminarem burocràcia administrativa. 
 
• Aprovarem un pla de revisió de la gestió de tresoreria de la Generalitat per 

agilitar els pagaments pendents, especialment de les prestacions socials 
que afecten a les persones i les relatives al foment de l’economia. 

 
• Desenvoluparem una política de màxima transparència en l’adjudicació de 

contractes des de l’administració de la Generalitat de Catalunya i 
augmentarem la lliure concurrència, apostant pels concursos oberts. 

• Farem accessible a tothom la Plataforma de Contractació Electrònica per la 
Generalitat de Catalunya a fi i efecte que es puguin fer i seguir per via 
telemàtica tots els processos de preparació, licitació i adjudicació d’aquells 
contractes de caràcter administratiu que així ho permetin; la qual cosa ens 
permetrà guanyar en transparència i eficiència. 

• Aplicarem l’avaluació interna i externa en la gestió de les finances 
públiques, així com del funcionament dels serveis. 

 
• Reforçarem, modernitzarem i potenciarem els organismes de control de la 

gestió pública existents, com és el cas de la Sindicatura de Comptes o 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

 
• Garantirem l’eficàcia en la prestació del servei d’interès públic. 
 
• Donarem compliment als terminis màxims de pagament establerts a la llei 

de lluita contra la morositat, 
 
• L’Administració de la Generalitat podrà utilitzar com a mitjà de pagament el 

confirming. 
 
Administració oberta 

• Impulsarem un Pla Nacional per a l’Administració Electrònica que comporti 
la generalització dels tràmits electrònics i en línia i, conseqüentment, la 
supressió de l’ús del paper en la tramitació administrativa, amb el que al 
ciutadà i a les empreses no els calgui fer cap tràmit de forma presencial; i 
basteixi una administració moderna, oberta, transparent i participativa.  

• Generalitzarem la utilització dels certificats digitals per als ciutadans i les 
empreses i la interconnexió entre les administracions, de manera que 
assoleixi la plena interoperativitat entre aquestes institucions, oferint 
certificats de seu electrònica, polítiques de seguretat, identitat digital i 
conservació i custòdia de documents i expedients electrònics. 
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• Simplificarem els tràmits administratius en una finestreta única virtual de 
relació amb l’administració. 

• Rellançarem el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), 
com a eina de coordinació i impuls de l’administració electrònica, 
compartida per l’Administració de la Generalitat i les Administracions locals. 

• Farem accessibles a través d’una gestió lliure dels continguts (Open Data), 
de forma progressiva i amb ple respecte per allò que preveu la Llei de 
Protecció de Dades, tots els continguts i documents del govern, per tal de 
fomentar una cultura de la participació on la ciutadania tingui un 
coneixement real i directe de l’acció de govern. 

• Apostarem a través d’Internet per una administració oberta, transparent, 
participativa (Open Government), en la qual el ciutadà en pugui avaluar 
l’eficiència; així com el grau d’acompliment dels compromisos inclosos en el 
programa electoral de la força política que governa. 

• A nivell parlamentari, fomentarem la transparència legislativa en cada 
tramitació parlamentària mitjançant la “petjada legislativa” fent avinents les 
persones, associacions, empreses, institucions i grups d’interès que han 
estat consultats i hi han intervingut.  

• Vetllarem pel ple respecte dels drets de la imatge, la identitat, la intimitat, la 
comunicació privada i l’honor en l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per part del sector públic, posant novament en valor els drets 
civils dels ciutadans. 

Funció pública 
 
• Transformarem l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en un 

consorci on col·labori l’administració local, les universitats públiques i 
privades, les organitzacions sindicals i empresarials, i altres entitats 
professionals, amb l’objectiu de proporcionar una formació contínua, 
professional i competitiva. 

 
• Implantarem progressivament la carrera professional en les administracions 

públiques que inclogui l’avaluació de la competència, l’acompliment dels 
objectius, la retribució variable, etc. 

 
• Inclourem dins del calendari polític, com a qüestió prioritària, la reforma de 

la funció pública a les administracions públiques de Catalunya, mitjançant 
un marc normatiu integral, amb el màxim diàleg i consens possible amb tots 
els actors implicats, que permeti una veritable modernització i adequació de 
les administracions públiques a les necessitats de la societat catalana 
d’avui. 

 
• Adoptarem mesures concretes per dignificar i recuperar el prestigi 

professional i social de totes les treballadores i treballadors del sector públic 
de Catalunya. 
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• Incorporarem la figura del directiu públic professional, regularem la seva 
selecció, que es basarà en la preparació i experiència –mèrit i capacitat-, i 
determinarem les condicions de la prestació dels seus serveis professionals, 
que es fonamentaran en el treball per objectius. 

 
 
7.3.- ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 
 
Catalunya s’ha de dotar d’una organització territorial pròpia. Per que aquest 
procés sigui reeixit cal fer-ho amb els següents criteris: 
 
1.- Participació i consens amb el territori. 
 
2.- Consens polític. 
 
3.- Reducció dels costos pel ciutadà i eliminació de la divisió provincial. 
 
4.- Millora de l’eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis. 
 
5.- Nou marc normatiu dels governs locals (nova llei de governs locals de 
Catalunya), que actualitzi i adeqüi les competències i finançament dels 
diferents nivells d’administració local, sota el principi d’asimetria de 
competències entre municipis, comarques, vegueries i altres ens locals. 
Garantint l’equilibri territorial i administracions que permetin donar serveis 
correctament dimensionats i similars a tots els territoris. 
 
En tot cas, i en l’actual context de crisi econòmica, la nova organització 
territorial només s’executarà si és donen totes les anteriors premisses, 
especialment el fet que no suposi més despesa per al ciutadà. 
 
Finalment, el nou model d’organització territorial ha d’incloure la vegueria del 
Penedès, seguint la voluntat expressada d’una manera unànime per totes les 
comarques i municipis que la formen. 
 
 
• Defensarem una llei electoral catalana que representi i garanteixi la pluralitat 

del conjunt del territori, reforçant la participació democràtica  a través d’un 
sistema de representació proporcional personalitzada, que incrementi la 
vinculació entre els votants i el representants, amb l’existència d’un diputat 
per comarca, com a mínim. 

 
• Modificarem l’actual marc normatiu per superar la divisió provincial i 

disposar d’un model organitzatiu propi, amb les vegueries, les comarques i 
els municipis com a referents. 

 
• Farem la Llei de l’Aran per desplegar el règim jurídic especial previst a 

l’Estatut i que reconeix l’especificitat de la seva organització institucional i 
administrativa i garantir l’autonomia per ordenar i gestionar els afers públics 
del seu territori. 
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• Aprovarem la llei de finançament local de Catalunya, que contemplarà els 
principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat 
fiscal dels ens locals; la garantia de finançament de tots els municipis, de 
les comarques, les vegueries i altres ens locals; la incorporació dels criteris 
de distribució dels recursos provinents de l’Estat, particularitzant alguns 
casos especials, com ara els petits municipis i els municipis turístics i la 
creació del fons complementari de finançament per a inversions de 
municipis i comarques. 

 
• Aprovarem la Llei de finestreta única per a totes les administracions 

catalanes. 
 
 
7.4.- ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 
 
El model català de justícia ha de configurar l’Administració de Justícia com un 
veritable servei públic als ciutadans. Així doncs, l’atenció al ciutadà serà una de 
les prioritats en les actuacions a emprendre. Així mateix, adequarem les 
infrastructures judicials a les necessitats del segle XXI, des d’aquesta 
perspectiva de servei públic. El model català de justícia passa per un 
permanent diàleg amb els professionals que hi treballen dia a dia, per tal que 
puguin complir la seva tasca amb els recursos i les condicions suficients.  
 
Culminar l’organització judicial a Catalunya. 
 
• Aconseguirem una veritable Justícia catalana fent del Tribunal Superior de 

Justícia l’òrgan en el qual culmina l’organització judicial a Catalunya i última 
instància judicial. Això vol dir que tots els processos iniciats a Catalunya en 
tots els ordres jurisdiccionals han d'acabar també a Catalunya.  

 
• Impulsarem un Consell de Justícia de Catalunya com a òrgan de govern 

desconcentrat del Poder Judicial i amb totes les funcions per a poder 
acostar la justícia al ciutadà i a les necessitats reals nacionals de Catalunya 
i així millorar la seva eficàcia i eficiència. 

 
• Crearem un model de justícia que tingui per prioritat el servei al ciutadà i 

aprovarem la Carta de Drets dels ciutadans en relació a l'administració de 
justícia a Catalunya. Entre d'altres es recolliran el dret a tenir coneixement i 
fer el seguiment de l'estat d'un assumpte, el dret a realitzar gestions i tràmits 
mitjançant internet o videoconferència o el dret a rebre les sentencies en 
català. 
 

Normalització lingüística. 
 

• Amb l’objectiu de fer efectius els drets d'opció lingüística dels ciutadans en 
l'àmbit de la justícia, promourem la implantació del català en els operadors 
jurídics i especialment entre magistrats, jutges i fiscals i el personal de 
l'administració de justícia a partir de l’acreditació del seu coneixement per 
exercir a Catalunya, així com del cret propi.  
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Completarem el Codi Civil. 
 

• Completarem els llibres del Codi Civil de Catalunya i culminarem així el ple 
desenvolupament del nostre dret civil per tal de donar les respostes que la 
nostra societat, en constant evolució, demana, i retornar als objectius de 
completar definitivament el nostra dret civil amb criteris d’homogeneïtat. 
 

• Impulsarem la modificació d’aquells llibres aprovats per tal de garantir el 
principi d'intervenció mínima, l'autonomia de voluntat de l'individu, la llibertat 
i la seguretat jurídica. 

 
Assumirem el reptes pendents en mitjans personals i materials. 
 
• Impulsarem mesures per tal de donar més estabilitat a la tasca judicial i al 

treball que desenvolupen. 
 
• Farem efectiva la competència normativa, executiva i de gestió de la 

Generalitat sobre el personal no judicial i la competència exclusiva sobre el 
personal laboral, creant els cossos de funcionaris adients, i instant el 
traspassos que resten pendents per tal d'optimitzar el servei al ciutadà i 
dimensionar l'administració de justícia de forma eficient atenent a la 
implantació de nous mitjans digitals i a la demanda social. 

 
• Assumirem les plenes competències sobre els mitjans materials, les oficines 

judicials, i els òrgans i serveis de suport, introduint mitjans com la 
comunicació per internet o la videoconferència per augmentar l'eficiència i 
reduir terminis de resposta judicial. Implantarem el nou model d'oficina 
judicial. 

 
• Recuperarem l'esperit inicial de la Ciutat Judicial de Barcelona-L’Hospitalet, 

que unificava i concentrava en un sol àmbit judicial tots els òrgans 
jurisdiccionals de Barcelona, donant una imatge singular de l'administració 
de justícia digna del servei públic que desenvolupa. Impulsarem el mateix 
model a Tarragona, Girona i Lleida. 

 
• Mantindrem l'actual sistema de torn d'ofici, potenciant des de l’administració 

el reconeixement de la bona qualitat en la prestació del servei, millorant els 
serveis d'orientació jurídica, alhora que s'incrementaran les dotacions de 
recursos per retribuir dignament la preparació i dedicació dels professionals 
adscrits, així com la gestió que es fa des dels col·legis. Corregirem l’excés 
d’intervencionisme de l’administració defensant l’autonomia dels col·legis. 

 
• Mantindrem l’actual sistema de seguretat jurídica preventiva, amb la 

intervenció de notaris i registradors, entenent, tal com es fa a Catalunya, 
que les seves funcions són complementàries i no excloents. 

 
• Modificarem la Llei de mediació i conciliació, per tal de garantir uns serveis 

amb plenes garanties d’independència i qualitat que han de servir per 
descongestionar l'Administració de Justícia, especialment en l'àmbit 
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administratiu en relació a temes que incideixen directament en el dia a dia 
dels ciutadans, com ara la sanitat o l'ensenyament. 

 
• Potenciarem el model de medi obert en la justícia juvenil, amb un conjunt de 

mesures de reintegració a la societat, com ara l’assessorament tècnic, la 
mediació i reparació, els serveis en beneficis de la comunitat, la llibertat 
vigilada, el tractament terapèutic ambulatori, la convivència, l’assistència als 
centres de dia i les tasques socioeducatives.  

 
• Implementarem i estendrem convenis entre el Poder Judicial, la fiscalia, 

ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Generalitat per fer eficaces 
les penes alternatives a la presó consistents en treballs en benefici de la 
comunitat, especialment dels joves.  

 
• Política penitenciària. Seguirem treballant per tal que els centres 

d’internament reuneixin les condicions materials i de personal per fer un 
tractament individualitzat dels menors. 

 
• Proposarem un model de gestió de referència i innovador, que garanteixi la 

seguretat, redueixi la reincidència i aposti per la reinserció social. 
 
• Posarem en valor la tasca realitzada pels funcionaris de presons, millorant 

les condicions laborals dels serveis. 
 
• Potenciarem els mòduls específics lliures de droga i violència i posant a 

l’abast dels reclusos mitjans per participar en els processos terapèutics, 
activitats educatives i altres eines per a la seva reeducació i reinserció.   

 
Equilibri territorial. 
 
• La proximitat al ciutadà ha de ser real, així que cal assumir les funcions que 

l’Estatut determina sobre demarcació i planta judicial, creant un Jutjat en les 
capitals de comarca que encara no en tenen, que són Pla de l'Estany, 
Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Alta Ribagorça. Pallars Sobirà, Conca de 
Barberà i Ribera d'Ebre.  
 

• Crearem jutjats mercantils a Catalunya d'acord amb la nostra estructura 
territorial i demanda social, on el volum d'empreses i transaccions ho faci 
necessari, per evitar que la crisi econòmica dugui a la destrucció 
d'empreses per manca d'agilitat i eficàcia judicial. 
 

• Reclamarem que Catalunya disposi d’un jutjat comunitari de marca i d’una 
secció d’Audiència, trencant l’actual model d’un únic jutjat per a tot l’Estat i 
en la línia de la resta d’Estats d’Europa. 

 
• Prioritzar la justícia com a servei públic vol dir també assumir i potenciar la 

justícia de pau i la justícia de proximitat, així com assumir plenes 
competències executives sobre notariat i registres públics, l’acreditació del 
coneixement de llengua i dret, nomenaments i concursos, demarcacions i 
recursos. 
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