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Des de 1980 la política catalana ha estat 
definida per un únic projecte, comú als 
partits que han governat: la construcció 
nacional que, primer a través de CiU i 
després a través del PSC, ha imperat 
a Catalunya.  Aquest projecte ha estat 
definit per tres grans línies d’actuació, 
independentment de qui hagi estat 
efectivament al capdavant del govern.  
En primer lloc, una política de contínua 
reivindicació competencial, victimisme i 
enfrontament amb la resta d’Espanya, que 
ha apartat del centre de l’acció política la 
gestió dels recursos públics i la prestació 
de serveis a la societat.  En segon 
lloc, una política d’imposició identitària 
que atempta contra els fonaments 
de la llibertat.  Finalment, el continu 
malbaratament de diners públics destinats 
a la construcció nacional, perjudicant 
les assignacions disponibles per als 
serveis que garanteixen el benestar dels 
ciutadans.

 Aquest model de gestió política 
ha generat un clima de crispació i 
confrontació social, classificant a 
ciutadans de primera i de segona segons 
la seva llengua, el seu origen o la seva 
ideologia política, alhora que ha teixit 
una extensa xarxa de clientelisme polític 
que ha amagat la corrupció i l’abús de 
poder.  També, ha descuidat la gestió dels 
autèntics reptes de la societat catalana, 
fins al punt que una Catalunya que va ser 
motor econòmic i referent cultural de tota 
Espanya s’ha convertit en una comunitat 
autònoma amb un futur econòmic amb 
moltes incerteses.

Ciutadans-Partit de la Ciutadania 
(C’s) suposa un canvi de direcció en la 
política catalana perquè orienta el debat 
polític cap a la recerca de solucions als 
problemes reals de les persones, per 
augmentar les seves llibertats cíviques 
des del laïcisme identitari, i per assignar 
tots els esforços i recursos públics a 
millorar les condicions de vida dels 
ciutadans. En definitiva, apostem per 
defensar el projecte polític que es recull en 
el nostre ideari, en els nostres programes 
electorals anteriors, i en el que presentem 
a continuació, destinat a la defensa 
dels drets individuals, els drets socials, 
la democràcia, l’estat del benestar i de 
les autonomies, impulsar la integració 
europea i la regeneració de la vida 
política.  Tot això sobre la base ferma dels 
principis de ciutadania, igualtat, llibertat, 
justícia i laïcisme, definint les propostes de 
forma coherent amb la síntesi de les idees 
del liberalisme progressista i el socialisme 
democràtic.
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Durant els últims trenta anys el nacionalisme ha 
dissenyat l’acció política de la Generalitat, que 
s’ha centrat en el seu projecte de construcció 
nacional. La seva estratègia ha estat la 
implantació d’una visió homogènia de la societat 
catalana i el manteniment d’un discurs de greuge, 
victimisme i conflicte permanent entre Catalunya i 
la resta d’Espanya.  Per això, no ha dubtat a posar 
constantment en dubte l’Estat de Dret, atacant 
directament la Constitució com a principal garant 
dels drets i llibertats de tots els ciutadans.

Tant CiU com PSC han utilitzat aquest discurs 
com a cortina de fum per acumular poder a través 
de l’autogovern i generar xarxes clientelars i de 
corrupció.  Els casos Millet i Pretòria en són un 
clar exemple.  El primer va ser iniciat a instància 
de l’Agència Tributària, de caràcter estatal, i el 
segon a partir d’un procediment de recerca en 
paradisos fiscals dut a terme per l’Audiència 
Nacional.  Tots dos casos tenen el seu centre 
a Catalunya i tots dos havien estat denunciats i 
arxivats pels tribunals locals.

Per a C’s és imprescindible, per tant, reforçar 
l’Estat de Dret i la separació de poders que la 
Constitució garanteix.  La contínua confrontació 
ha de deixar pas a que, juntament amb la defensa 
dels interessos particulars, es defensi l’interès 
del conjunt d’Espanya.  Per a C’s no hi ha 
interessos contraposats entre els ciutadans de 

Catalunya i la resta dels espanyols. Els interessos 
d’uns i d’altres són interdependents i , per això, 
considerem que és conjuntament, i en el marc 
d’un interès comú, la millor i més positiva manera  
de atendre’ls.

Des de les institucions i els mitjans de 
comunicació, el nacionalisme ha imposat una visió 
uniforme de la societat catalana basada en una 
llengua i una identitat úniques; ha aixecat barreres 
lingüístiques en l’Administració i ha arribat fins i 
tot a sancionar els ciutadans en funció de la seva 
llengua .

Per a C’s les institucions han de fonamentar 
la seva legitimitat en la defensa de la llibertat 
i la igualtat de tots els ciutadans, i no en una 
determinada identitat.  És la nostra condició de 
ciutadans la que ens fa membres d’una comunitat 
política. En definitiva, són els ciutadans els que 
constitueixen la nació, no una determinada 
identitat.  És per això que defensem que el ciutadà 
sigui el subjecte i l’objecte de la vida política, i 
les institucions el seu instrument per garantir la 
llibertat i la igualtat.

CAPÍTOL I
CIUTADANIA ÉS LLIBERTAT
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A Catalunya i a la resta d’Espanya patim 
una partitocràcia on els partits desborden 
el seu espai propi i ocupen tot l’Estat i una 
bona part de la societat. El poder dels partits 
anul·la divisió de poders i instaura un sistema 
descontrolat que tendeix a configurar- se 
com un domini absolut de tot poder, creant 
així el brou de cultiu de tot tipus d’abusos i 
corrupcions.

Per a C’s és imprescindible ser rigorosos 
en la separació de poders perquè aquests 
mantinguin una veritable independència.  Cal 
que s’incrementin els sistemes de control de 
les institucions, tant des de la participació 
dels ciutadans com des d’organismes tècnics 
independents.  Les institucions han d’oferir 
transparència en la informació sobre la seva 
gestió, ja que a aquesta es deu la seva      

representació dels ciutadans.  Només així es 
poden evitar les estructures de corrupció que, 
com en el cas Palau de la Música o en el cas 
Pretòria, han estat afavorits i protegits des de la 
Generalitat.

Per a C’s Catalunya no és patrimoni 
d’oligarquies polítiques, ni de castes socials, 
ni de cap ideologia: Catalunya som tots.  Per 
això cal apropar la política al ciutadà, fer-la 
més representativa i, sobretot, no permetre que 
s’estableixin xarxes clientelars ni de corrupció 
en les administracions.  Per tant, cal reforçar 
els instruments de transparència i control i 
refermar la participació, representació i decisió 
dels ciutadans en les qüestions que ens afecten 
a tots. Només així la Catalunya real es veurà 
reflectida en les seves institucions.

1.1 Una democràcia més forta, una democràcia més 
representativa, una democràcia sense corrupció



1.  Limitació de mandats
Limitarem a dues legislatures el mandat màxim 
d’alts càrrecs, com el President de la Generalitat 
o el del Parlament, així com l’estada en el govern 
autonòmic com a conseller.
 
2. Millor representació dels ciutadans
 Enfortir la democràcia comporta eixamplar les 
vies de participació pública de què disposem 
els ciutadans.  En aquest sentit, promourem 
una Llei Electoral autonòmica que millori la 
representativitat dels ciutadans i que augmenti la 
proporcionalitat, fent que un vot valgui igual en 
qualsevol lloc de Catalunya perquè els escons 
obtinguts reflecteixin fidelment el suport popular 
atorgat.

Proposarem que els vots en blanc es 
comptabilitzin com els de qualsevol altre partit i els 
escons que els corresponguin en el repartiment es 
deixin buits.

Endurir les obligacions de transparència entre els 
partits polítics i les entitats financeres.

3. Llistes obertes
Promourem un model de llistes obertes, davant 
de les actualment tancades i bloquejades, on el 
ciutadà pugui escollir entre els diferents candidats 
i els ordeni.

4. Finançament de partits, sindicats i 
organitzacions empresarials
Proposem la modificació de la legislació vigent 
perquè totes les donacions realitzades a partits 
polítics siguin conegudes públicament.

Reduirem les subvencions a partits, sindicats i 
organitzacions empresarials davant la realitat 
econòmica que vivim i la necessitat de reduir la 
despesa pública.

Eliminarem les subvencions a les associacions 
juvenils dels partits polítics i dels sindicats.

5. Limitació de la despesa electoral

C’s proposa disminuir un 50% el límit legal de 
les despeses electorals dels partits polítics. 
En moments en què la crisi econòmica obliga 
a estrènyer el cinturó a famílies, empreses i 
administracions, els partits han de donar exemple 
i disminuir les seves despeses.

6. Reducció de sous dels càrrecs públics
Proposarem l’aprovació d’una taula de retribucions 
per a representants públics i membres d’òrgans 
executius de l’Estat Central, les Comunitats 
Autònomes i l’Administració local, basada en 

els principis d’austeritat i proporcionalitat amb la 
responsabilitat del càrrec.

7. Subvencions a entitats
Evitarem l’accés a les subvencions públiques 
a totes les entitats que incompleixin o incitin a 
incomplir la legalitat democràtica i constitucional.

Suprimirem les actuacions polítiques i 
subvencions encaminades a fomentar el 
nacionalisme fora de Catalunya, a qüestionar 
la identitat i les institucions d’altres Comunitats 
autònomes (València i Aragó) i a crispar la vida 
política a la resta d’Espanya.

8. Acabar amb la corrupció
C’s estableix com una de les seves prioritats 
polítiques ventilar les institucions de Catalunya 
que ocupades pels nacionalistes, primer amb 
CiU i després pel tripartit PSC-ERC-IC (V), han 
ocultat casos de corrupció gràcies a un pacte de 
silenci entre els diferents partits que han ocupat la 
Generalitat.

Seguirem aixecant les catifes de les 
administracions i institucions a Catalunya per 
descobrir i netejar tot allò que ens hagin amagat: 
els ciutadans mereixen representants públics i 
governs honestos que serveixin a la ciutadania i 
facin bona gestió dels diners públics.

9. Dret a la informació i transparència en la 
gestió pública
No transigir en la salvaguarda i defensa de la 
transparència de les institucions davant d’uns 
governs i uns partits que, embolicats en la senyera 
i escudats en els “interessos del país”, es situen 
per sobre i al marge dels veritables interessos 
dels ciutadans i el seu dret a la informació i 
transparència en la gestió pública.

Establirem l’obligació de fer públics tot tipus 
d’informes i enquestes que duguin a terme 
els diferents departaments i organismes, així 
com el seu cost i la seva motivació; garantirem 
la transparència en l’adjudicació de la seva 
realització.

10. Propaganda institucional
Suprimirem les campanyes de propaganda 
institucional explícita o encoberta.  La Generalitat 
té mitjans més que suficients per informar la 
ciutadania de la seva política i la seva incidència 
en la vida quotidiana, no hi ha necessitat de 
gastar recursos en balanços propagandístics, 
encartaments o tanques publicitàries.
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11. Incompatibilitats
Promourem l’enduriment de la legislació i 
la seva aplicació efectiva sobre la regulació 
de les incompatibilitats en les institucions i 
l’Administració, així com entre aquestes i la 
societat civil, per evitar que els trànsits entre 
l’esfera pública i la privada suposin cap perjudici 
dels interessos generals.

12. Mitjans de comunicació públics plurals
Aprofundir la democràcia exigeix mitjans de 
comunicació públics plurals.  C’s es compromet a 
garantir la pluralitat i independència dels mitjans 
públics de titularitat autonòmica (TV3, Catalunya 
Ràdio, etc.) i a implantar una política de mitjans de 
comunicació basada en l’objectivitat informativa i 
l’excel·lència en la professió periodística.

Els mitjans de comunicació públics respectaran i 
reflectiran la realitat política, social i lingüística de 
Catalunya en la programació.  El Llibre d’estil de 
la CCMA recollirà que Catalunya és una comunitat 
autònoma, el bilingüisme efectiu i renunciar 
a qualsevol pretensió pancatalanista com les 
referències als Països Catalans.

C’s promourà que totes les televisions 
autonòmiques es puguin veure en qualsevol lloc 
d’Espanya.

C’s demanarà que les retransmissions de 
qualsevol esdeveniment a Catalunya per part 
de RTVE i CCMA es realitzin en dual, perquè 
els ciutadans puguin triar l’idioma oficial en què 
prefereixin escoltar-les.

13. Mitjans de comunicació privats 
independents
Eliminarem les subvencions als mitjans de 
comunicació privats que han minvat greument 
l’autonomia mediàtica i la seva capacitat de crítica 
al nacionalisme dominant.

Suprimirem les participacions de la Generalitat en 
mitjans de comunicació privats.

Respectarem la independència dels mitjans 
privats i ens comprometem a eradicar qualsevol 
tipus de condicionament directe o indirecte sobre 
la seva línia editorial.

14. Supressió del Consell Audiovisual de 
Catalunya
Suprimirem el CAC perquè, lluny de ser un 
òrgan per a la defensa de la llibertat d’expressió 
i d’informació, el pluralisme, la neutralitat i 
l’honestedat informativa, és un òrgan polític i 
la seva principal missió és expulsar de l’espai 
de comunicació català als mitjans que no 
combreguen amb el nacionalisme.

15. Educació cívica
Demanarem la substitució de l’actual assignatura 
d’Educació per la ciutadania, que per la seva 
indefinició de continguts s’ha convertit en una eina 
d’adoctrinament ideològic per una assignatura que 
els seus continguts tractin  sobre el funcionament 
de l’ordenament jurídic, econòmic i laboral de la 
nostra societat, els quals jutgem fonamentals per 
al desenvolupament del ciutadà responsable i 
informat.

16. Independència dels òrgans tècnics i de 
garanties
Els criteris de selecció de personal han de ser 
objectius i públics.

Els processos selectius, la presentació de 
candidats i la seva avaluació s’han de dur a terme 
d’una manera transparent, accessible i clara, que 
en garanteixi la idoneïtat dels nomenaments.

En particular, la designació dels membres dels 
organismes de garanties ha d’atendre a criteris 
de professionalitat i independència, i no d’afinitat 
política, de manera que es garanteixi un control 
efectiu i rigorós de l’activitat governamental i de 
les seves eventuals desviacions (frau , corrupció o 
abús de poder).
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17.  Cultura bilingüe a Catalunya
Com a fidel reflex de la Catalunya real, C’s 
es compromet a considerar cultura catalana 
la realitzada a Catalunya en castellà i a que 
els poders i institucions públiques catalanes 
reconeguin, ajudin i fomentin totes les 
manifestacions culturals independentment de la 
llengua oficial en què es realitzin .

Els premis culturals promoguts per la Generalitat 
o per qualsevol dels seus organismes es 
convocaran sense discriminació per motiu de 
llengua.

18. Oci juvenil
Fomentarem la conciliació dels interessos del 
veïnat i els joves, habilitant i adequant espais a 
l’aire lliure (en particular, potenciant els serveis 
de neteja en aquestes zones) per a la reunió dels 
joves, l’exercici responsable del seu dret a l’oci i el 
respecte al descans dels veïns. Es potenciarà des 
dels poders públics una oferta d’oci plural, diversa 
i de qualitat, que permeti l’aprofitament d’espais 
culturals i esportius públics.

19. Igualtat de sexes i lluita contra la 
discriminació
Promourem actuacions polítiques que corregeixin 
la inèrcia social discriminatòria respecte a les 
dones i a altres col·lectius marginats, com 
els homosexuals i transexuals, i vetllarem pel 
compliment efectiu de les directrius europees 
sobre igualtat.

No obstant això, rebutgem les imposicions 
polítiques d’artificials sistemes de quotes rígides 
de representació femenina o de qualsevol minoria, 
així com les estratègies de discriminació positiva.  
Defensarem els principis constitucionals d’igualtat 
d’oportunitats, capacitat i mèrit com a veritables 
garants per combatre les discriminacions per raó 
de sexe, raça o qualsevol altre factor.

20. Llibertat davant les imposicions identitàries
Rebutgem que, amb l’excusa de combatre el 
maltractament animal, s’hagin atacat les llibertats 
mitjançant la prohibició a Catalunya de les curses 
de braus -alhora que es blinden els correbous - en 
un intent d’esborrar de Catalunya tot allò que es 
considera un símbol de Espanya.

21. Foment de l’esport com a element de 
cohesió i sana competència esportiva però no 
de confrontació política
C’s s’oposa a utilitzar l’esport com a element de 
confrontació política entre territoris i ciutadans 
d’Espanya.  Per aquest motiu, ens seguirem 
oposant a les denominades “seleccions nacionals 
catalanes”.

22. Igualtat de drets lingüístics dels ciutadans
A Catalunya els ciutadans conviuen utilitzant 
el català, el castellà o tots dos idiomes sense 
problemes per comunicar-se.  El bilingüisme de 
la societat catalana s’ha de correspondre amb 
la cooficialitat real i efectiva del castellà i del 
català. Els poders públics, les administracions 
o els mitjans de comunicació públics no poden 
privilegiar una de les dues llengües oficials. La 
voluntat de la Catalunya oficial de privilegiar el 
català i d’excloure el castellà és una discriminació 
per raó de llengua incompatible amb la igualtat de 
drets lingüístics dels ciutadans.

23. Nova Llei de política lingüística
Aprovarem una nova llei de política lingüística 
que reculli els principis de bilingüisme, cooficialitat 
efectiva i llibertat lingüística dels ciutadans.

Mentre s’aprova la nova llei de política lingüística 
exigirem el canvi dels articles inconstitucionals de 
l’actual Llei, així com de la normativa de la Funció 
Pública.

L’objectiu final del nacionalisme que porta trenta 
anys governant Catalunya és la independència 
i per aconseguir-la no dubta a seguir una 
estratègia de confrontació i imposició per 
allunyar Catalunya de la resta d’Espanya.  Els 
discursos victimistes, les constants exigències, 
el desafiament a l’estat de dret, les imposicions 
lingüístiques i identitàries no representen la 
majoria dels catalans, però el nacionalisme no 
repara en fer-los en nom de Catalunya.

El nacionalisme ha impregnat d’identitat 
excloent les institucions i els poders públics.  

La Generalitat i la resta de poders públics de 
Catalunya han establert el català com a llengua 
“pròpia” d’institucions i organismes, despullant 
els ciutadans dels seus drets lingüístics, i 
imposant devoció, lleialtat i deures envers la 
llengua catalana.

 Davant d’aquesta situació, C’s reafirma el seu 
compromís amb la convivència, aposta per una 
Catalunya plural i advoca per la fraternitat amb 
la resta d’Espanya.

 1.2 Ciutadania és convivència
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En línia amb allò que estableix l’TC, fomentarem 
que a Catalunya les administracions públiques i 
les institucions utilitzin amb normalitat les dues 
llengües oficials en les seves actuacions internes 
i en les relacions entre elles; emprarem ambdues 
llengües en les comunicacions i notificacions amb 
els ciutadans.

En els procediments administratius garantirem la 
lliure elecció de la llengua per part de l’interessat. 
Aquesta elecció vincularà a l’Administració sense 
necessitat de petició expressa i serà suficient 
l’escrit inicial del ciutadà.

A més del lliure ús de català i castellà a tot 
Catalunya, a la Vall d’Aran es garantirà la llibertat 
d’ús de l’aranès.

Suprimirem el nivell C de català com a requisit 
d’accés a la funció pública.  Per a C’s els 
coneixements lingüístics han de ser un mèrit i 
mai una barrera laboral.  En tot cas, el nivell de 
coneixement dels idiomes oficials requerit estarà 
relacionat amb les tasques concretes a realitzar 
pel servidor públic.

24. Llengua en el comerç i les relacions 
privades
Com ha interpretat el TC en la sentència de 
l’Estatut, la disponibilitat lingüística de les entitats 
privades, empreses o establiments oberts al públic 
no pot significar la imposició a aquestes, al seu 
titular o al seu personal d’obligacions individuals 
d’ús d’una de les llengües oficials de manera 
general, immediata i directa en les relacions 
privades, ja que el dret a ser atès en qualsevol 
d’aquestes llengües només pot ser exigible en les 
relacions entre els poders públics i els ciutadans.  
Per això, en aquest àmbit de les relacions entre 
privats no es pot entendre que l’Estatut imposi 
de manera immediata i directa tal obligació als 
ciutadans.  En conseqüència, C’s garantirà i 
respectarà la llibertat d’elecció de llengües en les 
relacions privades i exigirà la derogació de les 
normes que imposen l’ús obligatori d’una de les 
llengües oficials en determinats sectors (retolació 
comercial, actes de les Juntes de les comunitats 
de propietaris, etc.).

Suprimirem les quotes lingüístiques i el règim 
sancionador en l’exhibició cinematogràfica.

Derogarem les normes que imposen l’ús obligatori 
d’una de les llengües oficials en la regulació 
de determinats sectors.  Les dades que figurin 
en l’etiquetatge, embalatge i instruccions de 
productes distribuïts a Catalunya es regiran pel 
principi de llengua comprensible i, en aquest 
sentit, podran figurar-hi en qualsevol dels idiomes 
oficials.

C’s es compromet a eliminar les multes 
lingüístiques i retornar els seus imports als 
sancionats, i també a la supressió de les Oficines 
de Garanties Lingüístiques.

25. Foment nacional de la diversitat lingüística
Proposarem a les Corts Generals que els centres 
d’educació primària i secundària d’Espanya 
ofereixin l’ensenyament d’una segona llengua 
espanyola (a més del castellà) com a optativa al 
llarg de l’escolaritat, i que totes les universitats 
del país ofereixin les llengües cooficials com a 
assignatures de lliure elecció i oferta obligatòria.

26. Festa de Catalunya
Substituirem l’11 de setembre, dia d’exaltació 
nacionalista, pel 23 d’abril, diada de Sant 
Jordi i Dia del Llibre i la Rosa, com a Diada de 
Catalunya.

27. Immigració
Visat europeu de treball i residència.  La 
immigració és un fenomen global que per ser 
abordat amb rigor i eficàcia exigeix una política 
comuna i de control de fluxos per part de la Unió 
Europea.  C’s considera que és necessari establir 
un visat europeu de treball i residència.

Regulació.  La immigració ha facilitat el creixement 
econòmic però s’ha de controlar i regular en 
funció de l’evolució econòmica i de les necessitats 
laborals. La competència per a l’accés als 
serveis de l’estat del benestar d’una població 
més nombrosa i l’adaptació o integració al país 
d’acollida poden donar lloc a un complex problema 
social

Integració.  La integració s’ha de basar en el 
respecte i en el compliment de les lleis i els valors 
democràtics de la nostra societat.  C’s facilitarà 
la integració dels immigrants mitjançant l’accés a 
l’educació i el coneixement bàsic del castellà i del 
català però sense exigir cap certificat d’integració 
amb l’objectiu de l’assimilació cultural i identitària.

Valorar les seves contribucions. Cal facilitar la 
inserció social, laboral i empresarial a l’immigrant 
que es troba en situació legal, ja que amb les 
seves aportacions contribueixen a generar riquesa 
i benestar en el país d’acollida.

Participació política. Donem suport a la 
participació política com a factor d’integració, i per 
això, defensem el dret de vot dels immigrants a les 
eleccions municipals.
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28. Defensa de la legalitat democràtica
Acatarem i farem acatar les lleis i les sentències 
com expressions que són de la voluntat popular. 
El seu compliment per part dels representants i 
poders públics ha de ser exemplar.  En particular 
vetllarem pel compliment de la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.

C’s exigirà el compliment de la legalitat vigent en 
matèria de símbols en totes les institucions de 
Catalunya.

29. Lleialtat institucional
Defensarem la lleialtat institucional i la cooperació 
entre les diferents instàncies del poder polític: 
central, autonòmic i local.

30. Reforma del Senat
Impulsarem la reforma del Senat per convertir-
lo en una veritable cambra de representació 
territorial i accentuar el seu perfil d’espai de 
trobada, cooperació i concertació entre les 
diferents comunitats autònomes i l’Estat. També 
defensarem un canvi de la Llei Electoral per 
reforçar el paper del Congrés com a cambra de 
representació proporcional de tots els espanyols i 
defensa de l’interès general.

31. Coordinació autonòmica
L’eficàcia d’un Estat autonòmic exigeix l’existència 
d’òrgans d’integració i coordinació multilaterals 
on s’acordin, entre les comunitats autònomes i el 
Govern Central, polítiques comunes que uneixin 
els diferents interessos autonòmics amb l’interès 
general d’Espanya.

32. Rebutjar les consultes independentistes
La sobirania nacional resideix en el conjunt dels 
espanyols. C’s s’oposa a qualsevol tipus de 
referèndum o consulta sobre la independència 
que no inclogui el conjunt dels ciutadans 
espanyols i que no es dugui a terme a través dels 
mecanismes constitucionals.  Allò que afecta a 
tots ho decidim tots.

33. Defensa de la igualtat de drets i llibertats
C’s defensarà la igualtat de drets i llibertats de tots 
els espanyols independentment de la comunitat 
autònoma on resideixin.

34. Dret a acudir al Defensor del Poble
C’s defensa, com ha establert la sentència del TC, 
que no s’exclogui els catalans del dret a dirigir-se 
a Defensor del Poble per a la protecció dels seus 
drets i llibertats.

08

La Constitució de 1978 va suposar un acord de 
convivència democràtica entre espanyols que 
va convertir Espanya en un Estat democràtic, 
social i de dret i va configurar Espanya  com 
una nació de ciutadans.  Avui, gràcies al pacte 
constitucional, Catalunya és una Comunitat 
Autònoma com reconeix el propi Estatut de 
Catalunya.

 Davant d’aquesta realitat, en gran part dels 
poders polítics i mediàtics de Catalunya hi ha 
una clara voluntat de crear un estat d’opinió i 
una consciència ciutadana que Catalunya no 
és Espanya, que són dues realitats polítiques 
diferenciades i fins i tot enfrontades.

En C’s pensem que és necessari el 
reconeixement d’un interès general i establir 
relacions de cooperació entre totes les 
comunitats, possibilitant així una millor relació 
política, econòmica i social entre elles.
 És la Constitució la que permet la igualtat 
de drets, deures i oportunitats de tots els 
espanyols, la que permet la convivència de 
ciutadans amb identitats múltiples, la que, en 
fer que el subjecte polític sigui el ciutadà i no 
els territoris, el converteix en el centre de l’acció 
política i atén els seus problemes i necessitats.

 1.3 Un model constitucional: Catalunya és Espanya
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35. Administracions i institucions de tots
C’s vol una Administració i unes institucions que 
puguin sentir com pròpies tots els catalans, i 
no únicament els de determinada ideologia o 
sentiment identitari. Una Administració àgil i eficaç 
exigeix que polítics i alts càrrecs es redueixin els 
sous, es suprimeixin conselleries, càrrecs polítics 
i de confiança, així com les pseudo ambaixades i 
altres òrgans que com el CAC tenen com objectiu 
el control polític dels mitjans de comunicació a 
Catalunya.
 
36. Institucions orientades a resoldre els 
problemes dels ciutadans
Avui l’Administració i les institucions de Catalunya 
estan orientades cap a la construcció d’una 
Catalunya homogènia i tancada.  C’s canviarà 
aquesta prioritat destinant els recursos a abordar 
i a resoldre els problemes dels catalans i no a 
subvencionar associacions, entitats i mitjans 
de comunicació l’única finalitat dels quals és “la 
construcció nacional” i posar-los al servei del 
poder polític o fer-los-hi dòcils.

Potenciarem l’administració electrònica fomentant 
la utilització dels certificats digitals per a empreses 
i ciutadans i millorant la interconnexió entre les 
diferents administracions.

37. Estatut de la Funció Pública a Catalunya
C’s modificarà l’Estatut de la Funció Pública a 
Catalunya perquè es reconeguin als treballadors 
que presten serveis a Catalunya, els serveis 
prestats en altres comunitats autònomes, d’igual 
manera que a la resta d’Espanya es reconeix el 
temps treballat en l’Administració catalana.

38. Eliminació de duplicitats administratives
C’s promourà la supressió dels Consells 
Comarcals i eliminació de les vegueries 
per ser estructures que suposen duplicitats 
administratives i  la seva finalitat no és millorar 

els serveis al ciutadà, sinó crear i mantenir xarxes 
clientelars dels partits.

39. Racionalització de despeses 
administratives
Reduirem en un 50% el personal de confiança i 
establirem que els llocs de nivell inferior a director 
general o equivalent siguin exercits per funcionaris 
de carrera en lloc de personal de lliure designació.

Ens comprometem a retallar de manera notable 
les despeses en informes i estudis tècnics, les 
despeses de representació i protocol i les dietes 
i gratificacions extraordinàries. Posarem en 
coneixement del ciutadà el cost real d’aquests 
serveis i remuneracions.

Disminuirem els representants territorials dels 
Departaments de la Generalitat establint en sigui 
com a màxim un el representant territorial de cada 
Departament.

40. Transparència en les adjudicacions

Establirem la màxima transparència en 
l’adjudicació de contractes per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
incrementarem els concursos oberts i fomentarem 
la lliure concurrència.

41. Descentralització municipal
Propiciarem una nova Llei de Finançament 
Local que asseguri als ajuntaments suficiència 
econòmica per a la necessària independència 
econòmica dels municipis.  Amb això s’evitarà el 
condicionament partidista que es produeix entre 
nivells administratius amb el sistema actual de 
subvencions.

Millorarem el catàleg de competències 
municipals assegurant-hi els recursos associats. 
Traspassarem de manera efectiva les oficines de 

 Les administracions públiques han d’estar 
al servei dels ciutadans, mai a l’inrevés. En 
els últims trenta anys el nacionalisme ha 
segrestat les administracions i les ha posat al 
servei d’una única identitat, una única llengua 
i una única cultura.  Ha desenvolupat unes 
administracions al servei del seu projecte de 
construcció nacional, desentenent-se dels 
principis de racionalitat i eficiència. En temps 
de crisi es fa més necessària, si és possible, 
la racionalitat en l’Administració per evitar al 
màxim les retallades en l’Estat de benestar.

C’s transformarà l’administració pública 
catalana en una Administració de tots i per a 
tots, on no hi hagi cabuda per al clientelisme 
polític i per a la corrupció.  Les nostres 
directrius polítiques aniran encaminades a 
una racionalització de l’administració que 
disminueixi la burocràcia, faciliti els tràmits i la 
faci més àgil, eficaç, participativa i propera a la 
ciutadania.

 1.4 Per una Administració de tots i per a tots
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Benestar Social als municipis, així com aquells 
altres serveis que per proximitat presten ara 
els ajuntaments sense atribució ni assignació 
econòmica específica.

42. Coordinació dels organismes locals
Fomentarem les mancomunitats de serveis 
a les zones rurals de Catalunya com a 
òrgans tecnicoadministratius de coordinació 
intermunicipal.  Com hem exposat anteriorment 
en aquest Programa (38), suprimirem els Consells 
Comarcals i les vegueries.
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En un context de crisi financera i econòmica, 
l’economia catalana i la de la resta d’Espanya 
es troba en un moment difícil i en una situació 
de gran debilitat. Un volum de deute total (Estat, 
CCAA, ajuntaments, empreses, entitats financeres 
i famílies ) que representa gairebé el 400% del 
PIB espanyol, un sistema productiu especialitzat 
en la fabricació de béns i en l’elaboració de 
serveis de mitjà o baix valor afegit i molt baixa 
productivitat, quatre milions d’aturats i una taxa 
d’atur que duplica la mitjana europea, i una gran 
dependència de les importacions d’energia, dels 
béns de capital i de la tecnologia que necessita 
per créixer.

Acabar amb la crisi exigeix que, a més del suport 
a l’estabilitat del sistema financer, l’augment 
de la demanda i el manteniment del crèdit, 
es produeixi una reconversió productiva que 
afavoreixi la producció de béns i serveis de més 
alt valor afegit, millori la productivitat i corregeixi 
el dèficit comercial.  Per sortir de la crisi cal 
redissenyar el sistema productiu de Catalunya i 
la resta d’Espanya i orientar-lo cap a un model 
de més valor afegit i alta productivitat.  Suposarà 
l’abandonament del model econòmic del 
creixement i la seva substitució per una economia 
del coneixement, per un model econòmic que 
tingui com a objectiu l’eficiència i la sostenibilitat i 
en el qual es fomentin les activitats relacionades 
amb l’aprofitament i l’optimització i es primin les 

idees de reutilització i d’utilitat.  En definitiva, un 
model basat en la responsabilitat social que tingui 
com a objectiu el benestar.

Pel que fa a infraestructures, la Generalitat 
porta massa temps dedicant-se a construir una 
nació, quan del que es tracta és de construir 
carreteres, ferrocarrils i altres infraestructures 
que portin cap a un futur de prosperitat. El dèficit 
en infraestructures generat per la Generalitat 
ha condicionat el progrés de Catalunya.  C’s es 
compromet a treballar pel seu desenvolupament 
per avançar cap a una Catalunya més 
estructurada i competitiva.

El sector agroalimentari ha de ser estratègic 
a Catalunya per la seva importància per a 
l’economia i l’equilibri territorial.  Hem d’afrontar 
els reptes que planteja la globalització apostant 
per la modernització i la dotació de mitjans 
suficients.
 
C’s considera que un canvi de model energètic 
és clau per al canvi de model productiu que 
necessitem.  La millora de la productivitat de la 
nostra economia i la competitivitat de les nostres 
empreses exigeix un model energètic més eficient, 
menys depenent de l’exterior i més barat.

CAPÍTOL 2
MILLORAR L’ECONOMIA, REDUIR L’ATUR, 
SORTIR DE LA CRISI

Reduir l’atur i augmentar la productivitat hauria 
de ser avui l’objectiu fonamental del govern, 
dels partits polítics i dels agents socials.  Els 
increments de productivitat no poden estar 
lligats només a la rebaixa dels costos laborals.  
Hem de competir augmentant la inversió 
en béns de capital i en noves tecnologies, 
en formació continuada dels treballadors i 
en educació com a estratègia fonamental 
per a l’augment de la nostra productivitat i 
competitivitat.

Catalunya i la resta d’Espanya han de fer 
un gran esforç dedicant recursos públics i 
privats a l’educació.  És prioritari establir una 
gran inversió que doni suport des del sector 
públic i privat a la recerca, la innovació i les 
tecnologies de la informació i coneixement, així 
com fomentar una major col·laboració entre la 
universitat, l’empresa i les administracions.

 2.1 Una economia garantia de prosperitat i ocupació
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43. Compromís amb l’excel·lència i la feina 
ben feta
 A Catalunya el nacionalisme dificulta la sortida 
de la crisi perquè anteposa la identitat a 
l’excel·lència. El nacionalisme, amb les seves 
exigències lingüístiques innecessàries, estableix 
barreres que obstaculitzen l’arribada a Catalunya 
d’investigadors, professors, empresaris i 
treballadors competents i qualificats.  Per a C’s 
disminuir l’atur i millorar la qualitat de vida dels 
catalans exigeix una Administració i una societat 
compromeses amb la qualitat i l’excel·lència que 
fomentin la creació i instal·lació d’empreses a 
Catalunya.  S’han d’eliminar les barreres que 
obstaculitzen el desenvolupament del potencial 
econòmic i de generació de riquesa i prosperitat 
de la societat catalana.

44. Un model productiu més eficient, de més 
valor afegit, més alta productivitat i més 
competitiu
Destinarem més recursos públics i estímuls 
fiscals per afavorir la inversió en recerca, 
desenvolupament i innovació.  Per la seva 
importància en l’augment de la productivitat és 
necessari augmentar, per una banda, els recursos 
públics i els estímuls fiscals que afavoreixin 
la inversió privada,  i de l’altra, incrementar la 
recerca, el desenvolupament i la innovació.

Donarem suport a la creació de nous parcs 
tecnològics i a la consolidació dels ja existents. 
Per això, implicarem als diferents agents 
productius, institucionals i científics, creant-
hi planters d’empreses i estructures de suport 
logístic i assessorament.

Afavorirem la col·laboració entre universitats 
i empreses i, amb això, s’aconseguirà la 
transferència de coneixement necessària 
perquè augmenti la competitivitat de les nostres 
empreses.

Incentivarem fiscalment el treball d’alt valor afegit i 
l’atracció de talent estranger.

Fomentarem una política energètica que 
disminueixi la nostra dependència de l’exterior i 
disminueixi els costos de producció, actualment un 
27% més alts que la mitjana europea, la qual cosa 
minva clarament la nostra competitivitat.

Establirem una política industrial que prioritzi 
l’estalvi i l’eficiència energètica i que millori els 
costos dels principals subministraments per a la 
indústria com són l’electricitat, el gas i l’aigua.

Fomentarem l’augment de la capacitat i 
velocitat de les connexions de banda ampla i 
la generalització d’Internet mòbil per fomentar 
el teletreball, l’Administració telemàtica 
(e-administració) i el comerç electrònic.

C’s donarà suport a un pacte nacional sobre 
competitivitat, productivitat i ocupació.  Per sortir 
de la situació actual de crisi, poder invertir la 
tendència actual i situar l’economia catalana 
i espanyola entre les més prosperes cal la 
voluntat de tota la societat; s’ha de plasmar en un 
acord sobre els aspectes en què descansa una 
economia moderna: competitivitat, productivitat i 
ocupació.

En l’àmbit agrícola, abordarem el canvi de 
model agrícola català, incorporant valor als 
productes agraris des de l’origen, la concentració 
d’explotacions, el desenvolupament d’empreses 
amb capacitat de competir en els mercats 
internacionals i en la negociació amb les cadenes 
de distribució.

En aquest sentit, comprometrem l’Administració 
en l’aportació de capital públic inicial (com a 
capital risc o llavor) per a la capitalització inicial 
i el desenvolupament de volum empresarial i 
cooperatiu en el sector.

45. Promoció de les empreses, les PIMES i els 
autònoms
A Catalunya, on més de mig milió de persones 
són autònoms i les petites i mitjanes empreses 
representen pràcticament el 99% de les empreses 
catalanes, la promoció d’autònoms i petites 
empreses està estretament lligada a la creació 
d’ocupació i resulten transcendentals per a 
l’activitat econòmica , la generació de riquesa i 
ocupació.

C’s promourà -fent efectiva la finestreta única- 
la simplificació de tràmits, l’eliminació de 
traves i barreres administratives i les despeses 
burocràtiques per a l’inici d’activitats econòmiques.

C’s impulsarà des de l’administració pública la 
dinamització econòmica mitjançant l’establiment 
de fons d’inversió per finançar noves empreses 
innovadores i viables.

Donarem suport decididament a les empreses 
exportadores.  El gran dèficit comercial català 
i espanyol exigeix un major esforç en el suport 
logístic i financer a les empreses exportadores per 
tal d’afavorir el seu desenvolupament i expansió 
en un món econòmic obert i global.

46. Crèdits per a projectes i empreses viables
Unitat de captació de capitals globals.  
L’escassetat de fons i les dificultats que avui 
existeixen per al finançament d’autònoms i petites 
i mitjanes empreses exigeix un gran esforç 
imaginatiu per atreure capitals de qualsevol lloc 
del món.  Cal que des de l’Administració es creïn 
o s’estimuli la creació d’unitats de captació de 
capitals globals com Bussines Angels, capital risc 
o Koeretzu.
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2.1

Igualment ha d’haver finançament públic 
mitjançant línies directes de crèdit de l’ICO i l’ICF, 
però amb un control rigorós de la destinació dels 
fons i de l’eficiència de la despesa pública, de 
manera que si es destinen a la creació d’ocupació 
s’han d’orientar fonamentalment a sectors lligats 
al canvi de model productiu.  Si la destinació és el 
crèdit a empreses, PIMES i autònoms considerem 
que ha de ser fluid però ha de ser també molt 
rigorós i destinar-se a empreses capitalitzades, 
viables i competitives que es troben amb 
problemes conjunturals per finançar el circulant. 
La rigorositat ha de comprendre a les entitats 
financeres que hauran de seguir reestructurant-se, 
especialment les caixes d’estalvis, per a la seva 
viabilitat i sense que els diners públics serveixin 
per salvar del concurs o de la fallida a entitats 
financeres mal gestionades.

47. Rellançar el sector industrial: la nostra 
gran prioritat

Si bé en els darrers anys la construcció ha 
estat el motor de l’economia catalana, és 
la indústria la que històricament ha exercit 
aquest paper.  La indústria i els serveis 
vinculats resulten un sector fonamental per 
a la creació d’ocupació especialitzada, la 
innovació tecnològica i la internacionalització.  
Cal que la indústria millori la productivitat 
i torni a ser un sector competitiu i sigui 
novament el motor de l’economia catalana.  
Per això, cal una política industrial que:

Fomenti la implantació i desenvolupament de 
clústers especialitzats en activitats industrials 
tradicionals i tecnològiques d’alt valor afegit, com 
a eina que permet generar un teixit industrial sòlid 
i competitiu vinculat al territori, d’alta productivitat i 
preparat per competir en el mercat internacional.

Impulsi la internacionalització de la nostra 
economia mitjançant estratègies coordinades 
del sector públic en cooperació amb els agents 
econòmics i socials establint plataformes 
logístiques per tot el món per tal de facilitar l’accés 
de les PIMES als grans mercats mundials.

Fomenti la política d’ I + D + i destinada a 
la millora de la capacitat de competir de les 
empreses amb productes d’alt valor afegit que 
busquin nínxols d’especialització en els mercats.

Desenvolupi la creació d’instal·lacions i centres 
al servei de la indústria com poden ser centres 
de desenvolupament i transferència tecnològica, 
laboratoris d’homologació i certificació, centres 
d’assaig, etc.

Impulsi la creació d’infraestructures de transports 
i comunicacions que facilitin un trasllat més 
econòmic i competitiu de les mercaderies.  
Això implica: la construcció d’infraestructures 
ferroviàries amb ample de via europeu, l’impuls 
del corredor del Mediterrani i completar el mapa 

de centres integrats de mercaderies per fer de 
Catalunya el centre logístic del Sud d’Europa i del 
Mediterrani.

Estableixi millores en la qualitat i en els costos 
dels subministraments bàsics per a la indústria 
com són l’electricitat, el gas i l’aigua.

Doni suport a sectors clau com el de l’automòbil, 
el químic (especialment el farmacèutic), 
el biotecnològic, el de la salut, el de les 
telecomunicacions i el del transport.

Lluiti contra les deslocalitzacions elaborant un  
pla que afronti aquest fenomen.  S’han d’implicar 
les diferents administracions públiques i els 
agents socials per examinar les causes i establir 
estratègies a llarg termini que portin a millorar 
la competitivitat empresarial i la formació dels 
treballadors. Es mitigaran així els efectes dels 
trasllats industrials sobre l’ocupació i s’activarà 
la transició cap a una economia basada en el 
coneixement.

48. Foment de l’ocupació
Impulsarem programes que combinin estratègies 
polítiques educatives i laborals que redueixin el 
nombre de joves aturats i sense formació que 
únicament a Catalunya està per sobre dels cent 
mil.

Proposarem que els serveis públics d’ocupació 
estiguin coordinats en tot el territori nacional 
perquè compleixin més eficaçment la seva 
funció d’intermediaris laborals entre oferents i 
demandants d’ocupació i prestin serveis eficients 
d’orientació i una formació que respongui a les 
demandes del mercat laboral.

Incrementarem la política activa d’ocupació i els 
mecanismes de protecció social atès el més que 
previsible augment de la desocupació; vincularem 
aquestes actuacions polítiques a les prestacions 
amb l’objectiu d’aconseguir un procés de 
reinserció en el mercat laboral més eficient i ràpid.

Defensarem la reducció de les cotitzacions a la 
Seguretat Social de les empreses que contractin 
indefinidament a nous empleats i no hagin 
acomiadat a cap treballador en els tres mesos 
anteriors a la nova contractació.

Incentivarem fiscalment les noves contractacions 
empresarials mitjançant l’establiment de 
deduccions en l’Impost de Societats.

Proposarem l’augment de les cotitzacions 
empresarials a la desocupació que es paguen 
pels contractes temporals i que es redueixin les 
dels indefinits.

Millorarem els mecanismes de reducció horària i 
salarial, compensat amb prestacions per atur, per 
evitar l’acomiadament.
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Fons per a la formació dels treballadors.  
Establirem la creació d’un fons per a formació 
amb cotitzacions que es destinaria a la formació 
del treballador que perdi la seva feina.  Igualment 
cal que, mitjançant l’aportació de fons públics 
i de fons derivats de la responsabilitat social 
de les empreses, es fomenti la formació dels 
treballadors.

Altes d’autònoms.  Implantarem bonificacions en 
les cotitzacions socials durant un termini de tres 
anys dels treballadors que s’incorporin al Règim 
d’Autònoms i que tinguin menys de 40 anys.

Capitalització de la prestació per atur.  Que es 
capitalitzi el 100% de la prestació dels treballadors 
en situació d’atur en un pagament únic per a 

aquells que pretenguin treballar i instal·lar-se per 
compte propi.

49. Pla d’austeritat i control de la despesa en 
l’Administració
Reducció de departaments de la Generalitat, 
empreses i fundacions públiques, així com 
reducció de personal, en especial assessors i alts 
càrrecs o altres llocs de lliure designació.

Reducció de convenis i subvencions, en particular 
les que tenen per objectiu afavorir el clientelisme 
polític.

Optimització dels recursos públics amb l’objectiu 
d’aconseguir una major eficàcia i eficiència en la 
gestió de la despesa pública.

50. Comerç
Donarem suport a la creació de centrals de 
compra com a mecanisme de cooperació 
empresarial.

Continuarem recolzant els mercats municipals 
com a model de centre comercial especialitzat en 
productes frescos i de proximitat.

Potenciarem la competitivitat de les empreses 
comercials amb estratègies formatives, 
contractuals i laborals adequades al sector, així 
com la plena adopció de les TIC (Tecnologies 
de la informació i Comunicació) per afavorir la 
viabilitat de les petites empreses.

Impulsarem el comerç a través d’internet com 
oportunitat de negoci obert al món.

51. Turisme
Fomentarem que l’administració turística sigui 
present en els organismes de gestió de les 
infraestructures logístiques (ports, aeroports, etc), 

que són determinants per a l’arribada de visitants 
a Catalunya.

Pla de reconversió turística. Donarem suport a la 
transició des de l’actual model de competència en 
costos (“sol i platja”) cap a un model de turisme 
basat en l’excel·lència i la qualitat.

Impulsarem una marca catalana pròpia 
d’allotjaments de turisme rural de qualitat que 
permeti la comercialització i la promoció integrada 
promoguda per l’Administració Pública.

52. Defensa dels consumidors i usuaris
Donarem suport a les associacions de 
consumidors com a entitats de defensa dels drets 
dels consumidors i dels usuaris.
Potenciarem el telèfon d’atenció al consumidor de 
la Generalitat per facilitar les reclamacions dels 
consumidors i dels usuaris.
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2.2

 El comerç és un sector econòmic en què 
predominen els autònoms i les petites i mitjanes 
empreses, base econòmica de Catalunya.  El 
sector està patint molt especialment la crisi 
per la contenció i disminució del consum, 
fonamental pel dinamisme del comerç i de 
l’economia.  La globalització de l’economia 
posa al nostre abast més varietat de productes, 
però és imprescindible que associacions de 
consumidors i l’Administració garanteixin la 
qualitat i seguretat dels productes i vetllin per la 
salut dels consumidors.
 Per la seva banda, el turisme suposa el 12% 
del PIB i el 14% de l’ocupació a Catalunya, 
però la intensificació de la competència turística 
mundial, l’aparició de noves destinacions i el 

canvi d’hàbits de consum turístic, suposen 
dificultats i reptes per al sector.  S’han 
d’afrontar fent atractiva Catalunya a nous 
clients de països emergents com Brasil, Rússia, 
Índia o la Xina i incrementant en el sector 
l’ús de tecnologies de la informació i  de la 
comunicació.
 En C’s pensem que aquests sectors, davant 
la situació de grans dificultats que travessen, 
mereixen una especial atenció i suport de 
l’Administració.  Per això, proposem:

2.2 Per un comerç dinàmic, un turisme de qualitat i un 
consumidor exigent
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2.3

53. Trens de rodalies
Augmentarem substancialment els recursos per a 
millora, modernització i manteniment dels trens de 
rodalies i afavorir així la mobilitat de centenars de 
milers de ciutadans.

Incorporarem Girona, Lleida i Tarragona a la 
xarxa de Rodalies per millorar la seva connexió i 
accessibilitat.

54. Transport públic
Millorarem el transport públic amb més oferta, més 
velocitat, més freqüència i un millor servei amb 
nous trens, horaris nocturns, cobertura telefònica, 
millor informació, etc.

A través d’un acord entre les diferents 
administracions del transport crearem targetes 
de transport integral que donin accés a tots els 
operadors de transport públic de Catalunya amb 
validesa setmanal, trimestral i anual; Establirem 
un descompte del 50% d’aquestes targetes per a 
estudiants, aturats i pensionistes.

55. Expansió de la xarxa de metro
Consolidarem el metro com a mitjà de transport 
preferent a Barcelona i la seva primera corona 
metropolitana i proposarem que en l’ampliació 
que s’està realitzant de la línia 3 es substitueixi 
l’estació de St Just Centre per la de St Just-
Maragall i des d’aquesta s’ estableixi una 
bifurcació fins a Mas Lluí amb parada a l’estació 
intermèdia de Walden 7.

Connectar per metro (o ferrocarril) la Diagonal 
entre Francesc Macià i Glòries.

56. Millorar l’oferta d’autobusos i racionalitzar 
el sector del taxi.
Com a complement al transport de passatgers per 
ferrocarril i per a aquells trajectes on el nombre 
d’usuaris no justifica les elevades inversions 
que representa el ferrocarril, millorarem l’oferta 
d’autobusos que uneixin les poblacions del Baix 
Llobregat amb Barcelona.

Línies que connectin directament les poblacions 
de l’àrea metropolitana sense necessitat de 
passar per Barcelona.

Fomentarem i millorarem les inspeccions en 
matèria de consum per garantir que els productes 
i serveis a disposició dels consumidors compleixin 
els requisits legalment establerts.

Establirem un sistema de responsabilitat 
objectiva i d’indemnitzacions que compensin 
econòmicament els perjudicis produïts, 
especialment en casos de manca de 
subministraments de serveis bàsics (aigua, gas, 
llum, telèfon, etc.).

Augmentarem la transparència en el sector 
financer.  Pel bé dels consumidors promourem 
l’eliminació de la “lletra petita” en els contractes 
amb el sistema bancari i assegurador.

Les nostres actuacions polítiques relacionades 
amb el consum tindran prioritàriament en compte 

les necessitats dels col·lectius de consumidors 
amb necessitats específiques (alimentàries en els 
celíacs, de seguretat en els nens, etc.)

Ampliarem la implantació de les Oficines 
Municipals i Comarcals d’Informació als 
Consumidors per fer més propera i senzilla la 
relació amb l’Administració.

Fomentarem la mediació i l’arbitratge com a 
sistema per resoldre conflictes, afavorint la 
incorporació de les organitzacions de consumidors 
en la resolució de conflictes i difonent el 
coneixement del sistema arbitral de consum entre 
la població i els agents econòmics.

Fomentarem el consum responsable d’acord amb 
criteris de sostenibilitat cultural, mediambiental i 
socioeconòmica.

 Les infraestructures tenen per a C’s una 
especial rellevància, ja que són uns dels pilars 
on descansa la vertebració, l’equilibri territorial, 
el dinamisme i la competitivitat de les activitats 
econòmiques.  Unes bones infraestructures 
aproximen la igualtat de rendes i d’oportunitats 
entre ciutadans independentment del seu lloc 
de residència i contribueixen a la millora de la 
qualitat de vida de les persones.
 Per això, C’s es compromet a resoldre els 
dèficits actuals i a millorar les infraestructures 

d’acord amb les necessitats presents i futures, 
apostant decididament pel transport públic i la 
racionalització del transport privat. A l’entorn 
de Barcelona, consolidarem i aprofundirem la 
integració metropolitana.

2.3 Transport i Infraestructures: 
Estenent ponts, obrint camins per al futur



Modificarem la llei del taxi del 2003 per impulsar 
una reconversió en el sector que millorant la 
regulació de la professió garanteixi la seva 
estabilitat i rendibilitat.

57. Xarxa ferroviària
En el marc del projecte europeu de FERRMED 
que pretén establir una línia ferroviària de 
mercaderies des d’Algesires fins a Escandinàvia, 
planificarem i construirem una línia ferroviària 
per al transport preferent de mercaderies i 
d’ample internacional entre Tarragona i la frontera 
francesa.

Igualment impulsarem el corredor internacional 
de la Catalunya central (Barcelona-Manresa-
Puigcerdà-Rotterdam) i el corredor internacional 
de ponent (Tortosa-Lleida-Vall d’Aran-Tolosa-
París).

Renovarem les línies de Barcelona-Manresa-
Lleida, Reus-Móra d’Ebre i Vic-Puigcerdà.

58. Xarxa viària
Finalitzarem el Quart Cinturó de Barcelona: 
Mataró-Granollers-Sabadell-Terrassa-Martorell.

Potenciarem el desdoblament de l’Eix Transversal 
Lleida-Manresa-Vic-Girona.

En el marc de l’enllaç de la Mediterrània amb el 
Cantàbric, conclourem la connexió Tarragona-
Montblanc, aprofitant l’AP-2 lliure de peatge.  Per 
completar-ne l’itinerari.

Potenciarem l’estudi, seguiment, publicació i 
eradicació dels punts negres presents a les 
carreteres catalanes.

Ens comprometem a invertir l’import recaptat amb 
sancions de trànsit a la millora de paviments, 
senyalització, pintura antilliscant i barreres de 
doble bionda que absorbeixin l’impacte dels 
motoristes i impedeixin que rebotin cap al centre 
de la calçada.

59. Ports i aeroports
Promourem l’establiment de noves rutes 
intercontinentals des de l’aeroport de Barcelona.

Defensarem la titularitat pública estatal sense 
perjudici de la participació d’altres administracions 
i la iniciativa privada en la seva gestió.

Ens comprometem a vetllar pel manteniment i 
la millora dels serveis de transport públic (trens i 
autobusos) en els aeroports catalans, de manera 
que aquests romanguin comunicats, mitjançant 
un transport públic suficient i de qualitat, amb 
les poblacions de referència (en particular, el 
Prat i Barcelona) durant tot l’horari d’obertura de 
l’aeroport.

60. Peatges i qualitat de les autopistes
Establirem el caràcter gratuït de les autopistes 
quan les anomalies en la xarxa viària 
convencional obliguin a circular-hi o quan no se´n 
garanteixi una determinada velocitat mitjana.

Instarem a les administracions competents 
a rescatar progressivament els peatges 
metropolitans.

Donarem suport perquè no es renovin 
automàticament les concessions vigents de 
peatges. També defensarem homogeneïtzar, en 
la mesura que això sigui possible, el preu / km del 
peatge a Catalunya i homologar-lo amb la resta 
d’Espanya.

61. Mobilitat
Eliminarem el límit de 80 km / a l’entorn de 
Barcelona i establirem límits de velocitat en funció 
de la situació viària de cada carretera, autovia o 
autopista.

Ampliarem els carrils BUS-VAO (Vehicles d’Alta 
Ocupació) a la zona metropolitana de Barcelona.

Facilitarem la mobilitat en bicicleta a tots els nuclis 
urbans, garantint una major seguretat del ciclista 
i un total respecte de les normes de circulació per 
part seva.

62. Logística
Donarem un decidit impuls al desenvolupament de 
la logística com a indústria tecnològica i de valor 
afegit.

Impulsarem que els aeroports, estacions AVE o 
ports siguin pols de desenvolupament econòmic i 
territorial.

63. Avaluació de les infraestructures i obres 
públiques
Establirem un sistema d’avaluació prèvia i 
continuada de les infraestructures i obres 
públiques amb paràmetres de rendibilitat social, 
seguretat i manteniment.
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 L’agricultura a Catalunya té grans dificultats a 
causa dels reptes que en el segle XXI planteja 
la globalització.  Les dimensions insuficients de 
les explotacions, la manca d’infraestructures, 
la manca de formació, innovació i investigació, 
els dèficits en comercialització i distribució, 
l’insuficient desenvolupament de les 
cooperatives i dels sectors productius i 
l’envelliment de la població rural són 
mancances i obstacles que cal superar-hi.
 Per a C’s és imprescindible establir i consolidar  
una agricultura actualitzada, competitiva i 
respectuosa amb el territori, que aporti valor 
afegit als productes mitjançant una producció 

de qualitat i una excel·lent transformació, una 
agricultura que també disminueixi la seva 
dependència hídrica.
 En el sector pesquer és necessari millorar les 
condicions de treball i impulsar la formació i la 
capacitació de les persones que hi treballen. 
Igualment cal diversificar les seves activitats per 
garantir unes rendes adequades.

2.4 Una agricultura moderna, competitiva i 
respectuosa amb el territori

64. Reestructuració del Departament 
d’Agricultura i Ramaderia
Reestructurar el Departament d’Agricultura i 
Ramaderia i els seus organismes dependents i 
associats, simplificant i fent de l’Institut Català de 
Crèdit Agrícola un organisme de veritable suport 
al sector per a situacions crítiques. Assegurarem 
un adequat finançament per a projectes agraris 
estratègics i innovadors.

65. Una xarxa comercial internacional
Impulsarem una estructura comercial que 
possibiliti l’accés de la nostra indústria agrícola 
als mercats mundials en què una agricultura 
mediterrània com la nostra pot expandir-se per les 
seves qualitats i valors.

66. Foment del sistema d’assegurances 
agràries
Fomentarem el sistema d’assegurances agràries 
com a mitjà per garantir rendes d’explotació, 
dotant-lo d’un pressupost suficient perquè el 
seu cost sigui assumible i adaptant les seves 
cobertures a la realitat de riscos de Catalunya.

67. Impuls ferm de la formació
Homologar la formació professional agrària en el 
sistema de formació del Departament d’Educació.  
Dotarem de més mitjans la formació professional 
i promourem la formació continuada dels 
professionals de l’agricultura.

68. Reparcel·lació de terres
Amb la finalitat d’aconseguir explotacions viables i 
més productives, facilitarem des de l’Administració 
la reparcel·lació de terres mitjançant eines com un 
sistema de permuta viable des del punt de vista 
impositiu.

69. Suport a les cooperatives agràries
El sector de cooperatives agràries mereix el 
nostre decidit suport pel seu especial paper en el 

sector agroalimentari català, per la seva capacitat 
per generar ocupació i per fixar la població en el 
territori.  Per això, ens comprometem a modificar 
la Llei de cooperatives per  adaptar-la a la realitat 
del cooperativisme agrari i a impulsar la fusió de 
cooperatives i la formació de cooperatives de 
segon grau i la seva modernització.

70. Principi de reciprocitat
Implantarem el principi de reciprocitat als 
productes alimentaris d’altres països pel que 
fa  als requisits normatius associats (seguretat 
alimentària, medi ambient, etc.).  L’objectiu és 
garantir al consumidor que adquireix un producte 
del mateix nivell de qualitat, evitar la competència 
deslleial i assegurar la competitivitat de la nostra 
producció.

71. Preu just per al camp
Establirem organismes interprofessionals que 
regulin les activitats de transformació de productes 
agraris, per garantir una justa distribució dels 
preus i uns preus justos per a l’agricultor

72. Gestió de l’aigua
És necessària la modernització d’infraestructures 
de regadiu perquè, atenent les necessitats de les 
comunitats de regants, pugui produir-se una millor 
utilització de l’aigua i el consegüent estalvi.

Fomentarem l’aprofitament de les aigües residuals 
per a usos agrícoles, previ informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) que garanteixin que 
estan exemptes de residus i que són aprofitables 
per a l’activitat agrícola.

73. Desenvolupament de les activitats 
marítimes i pesqueres
Impulsarem la recerca i el desenvolupament 
en les activitats marítimes i la regeneració dels 
recursos marítims, especialment en l’aqüicultura 
i el marisqueig, mitjançant la cooperació entre 



 En relació al medi ambient, la degradació 
del litoral de Catalunya no s’escapa de la 
degradació general de la resta del litoral 
espanyol, i molt especialment de l’arc 
mediterrani, fruit d’un desenvolupament 
descontrolat que les administracions de 
Catalunya no només no han corregit sinó que 
han afavorit .  Ens trobem, per tant, davant la 
necessitat d’establir una ordenació racional del 
territori.
 C’s vetllarà perquè el desenvolupament de 
la planificació territorial es faci respectant 
escrupolosament els plans territorials parcials 
sota condicions molt estrictes per a la seva 
modificació.
 Igualment està sent inadequada les política 
de gestió de residus que, lluny de controlar i 

mantenir el seu volum, segueixen incrementant-
se per sobre del 20% anual, per la qual cosa 
resulta imprescindible la disminució d’envasos i 
embalatges, la millora del sistema d’abocadors 
i incineradores i l’extensió de la recollida 
selectiva.
 C’s promourà la inversió i la recerca en 
energies renovables, l’eficiència energètica, les 
tecnologies de l’aigua i la gestió dels residus.  
Les mesures que estableix el protocol de Kyoto 
i la Directiva de comerç d’emissions a la Unió 
Europea fan necessari un canvi de model 
energètic a Catalunya i a la resta d’Espanya.

2.5 Una energia més eficient, un medi ambient més controlat
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l’Administració, els sectors productius i el món 
científic.

74. Denominació d’origen
Fomentarem mesures per millorar la identificació, 
la comercialització i per donar més valor als 
productes agrícoles i pesquers de les nostres 
terres i de les nostres costes.

75. Explotació responsable
C’s promocionarà l’agricultura ecològica i establirà 
més control sobre els transgènics.

Fomentarem l’explotació responsable dels 
recursos implantant plans específics de gestió 
per a la conservació i recuperació dels recursos 
pesquers i marisquers.

76. Més eficiència, més estalvi energètic i un 
ús responsable de l’aigua
Prioritzarem l’eficiència, l’estalvi i la millora dels 
processos productius com a base de la reducció 
del consum energètic de la nostra economia.

Promourem el canvi de processos productius, 
d’organització, de disseny i de materials amb la 
finalitat de millorar i allargar el període de vida 
dels productes finals.

Elaborarem plans específics de conscienciació i 
sensibilització social sobre l’estalvi i l’ús racional 
de l’energia elèctrica tant en l’àmbit domèstic com 
en l’industrial.

Impulsarem, d’una banda, l’estalvi energètic 
mitjançant la penalització del malbaratament o 
l’ús excessiu reflectit en les factures,  i de l’altra, 
facilitarem l’assessorament de l’Administració 
a les empreses per millorar la seva eficiència 
energètica.

Promourem hàbits comercials de menor producció 
de residus.

Promourem que les bosses de plàstic d’un sol ús 

siguin del tipus biodegradable i la reimplantació 
del sistema de dipòsit i de devolució d’envasos.

Potenciarem la inversió en tècniques 
d’optimització de l’ús d’aigua i la reducció de les 
quantioses pèrdues en les xarxes de distribució.  
Millorarem la qualitat de l’aigua que arriba a 
l’usuari residencial.

Promourem i facilitarem la reutilització de l’aigua 
en totes les depuradores per al reg de zones 
verdes, fonts ornamentals i neteja de carrers.

Vetllarem perquè els diferents plans 
d’interconnexió de les diferents conques 
hidrològiques internes de Catalunya es 
compleixin correctament, per tal de facilitar els 
transvasaments d’aigua necessaris i assegurar-ne 
el subministrament.

77. Residus
Vetllarem pel correcte compliment del Pla de 
Gestió de Residus Municipals de Catalunya, 
perquè el mapa de plantes de tractament obeeixi 
a l’autosuficiència de cada zona territorial i perquè 
la finalitat última del procés no sigui l’eliminació de 
residus, sinó la seva valorització al màxim.

17
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Fomentarem l’extensió de la recollida selectiva 
i millora de les infraestructures de tractament i 
reciclatge.

78. Disminuir la dependència energètica i 
millorar la qualitat del subministrament elèctric
Catalunya és deficitària energèticament. Per 
esmenar aquesta deficiència i encoratjar la 
productivitat de les empreses, considerem 
prioritari accelerar la construcció i posada en 
marxa de la nova línia de Molt Alta Tensió (MAT) 
de 400 kV, subterrània per minimitzar l’impacte 
ambiental

A Catalunya la dependència energètica de 
l’exterior és molt alta.  Corregir la nostra 
dependència precisa del desenvolupament 
d’energies renovables que ens permetin 
augmentar la nostra capacitat de generar energia i 
disminuir les importacions d’altres països.

Fomentarem les energies renovables fins a 
superar el 20% d’electricitat en 2020, però amb 
quotes i límits de retribució que evitin bombolles 
especulatives. Impulsarem no només que 
s’implantin megawatts, sinó que tinguin una 
indústria associada a Catalunya i a la resta 
d’Espanya.

Promourem el màxim aprofitament de l’energia 
geotèrmica de Catalunya.

Dins de les competències de les CCAA, 
vetllarem pel compliment dels plans de qualitat 
en el subministrament elèctric per als quals 
és imprescindible la millora, l’ampliació i la 
interconnexió distribuïda de les xarxes de 
transport i de distribució a Catalunya.

79. Energies renovables i preservació del 
territori
Reduirem les primes a les plantes d’energies 
renovables que es construeixin a partir d’ara 
i imposarem retallades a les plantes existents 
construïdes amb primes molt altes garantint, en tot 
cas, les inversions realitzades.

Energia solar: generalitzarem la instal·lació de 
plaques solars tèrmiques en edificis oficials i 
incentivarem la seva instal·lació en habitatges 
antics.

Reduirem les traves imposades per les 
companyies elèctriques per a la producció i venda 
d’energia de particulars.

Perseguirem el frau fotovoltaic i eliminarem la 
retribució a les plantes inscrites fora de termini.

Energia eòlica: en donarem suport decididament 
a la construcció de nous parcs, perquè és una de 
les energies renovables més competitives i amb 
menors costos.

Proposarem la creació de parcs eòlics marins 
allunyats de la costa, sempre fora de zones 
protegides o d’alt valor ambiental. Potenciarem el 
programa Zefir.

Biogàs: impulsarem l’aprofitament de les 
possibilitats de biogàs en els abocadors. 
Incrementarem la reducció d’impostos a 
combustibles.

En el pla institucional, crearem una 
Vicepresidència autonòmica d’Ordenació Territorial 
que coordini i supervisi l’activitat dels diferents 
departaments amb competències en la planificació 
i ordenació del territori.

Repassarem els Plans Directors Urbanístics, 
especialment el Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner per ampliar la protecció dels 
espais naturals i preservar-los de l’especulació 
urbanística.

Ampliarem les zones de reserves marines i 
parcs naturals augmentant la vigilància per evitar 
atemptats contra el patrimoni natural.

Promourem polítiques agrícoles sostenibles 
especialment en zones periurbanes i de protecció. 
La creació de Parcs Naturals no ha de suposar 
cap fre a l’explotació agrícola sostenible i 
integrada en el territori.

Promourem un pla territorial de connectors 
ecològics entre parcs naturals, PEIN 2000 per 
facilitar els passos de fauna entre ells i preservar 
la biodiversitat, originant així una xarxa de parcs 
naturals connectats entre si.

Crearem una xarxa de vies verdes que connectin 
les principals ciutats. Ampliarem recursos en el 
manteniment de les vies actuals i especialment 
dels camins de ronda costaners.
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Els serveis públics, garants de l’Estat de benestar, 
han de ser una de les veritables prioritats de 
la política catalana.  C’s es reafirma en la seva 
defensa de l’Estat del benestar com a garantia de 
la igualtat d’oportunitats.

L’educació és decisiva per al futur de tota societat 
i fonamental en la igualtat efectiva d’oportunitats.  
Resulta inacceptable, davant del malbaratament 
econòmic que genera el nacionalisme, que a 
Catalunya milers d’alumnes segueixin estudiant 
en barracons o que sigui una de les comunitats 
autònomes amb més fracàs escolar.

La salut és fonamental per al benestar de les 
persones.  Per això C’s vol un sistema sanitari 
que, a més del tractament de les malalties, 
s’ocupi de la prevenció, els hàbits saludables, la 
rehabilitació, l’assistència i la recerca.

Desplegarem actuacions polítiques de prevenció 
social dirigides als segments més vulnerables de 
la ciutadania i incidirem sobre les causes més 
habituals d’exclusió social.  Aquests problemes 

han de quedar fora de la disputa electoralista 
i demagògica donada la seva importància en 
la construcció d’una societat realment lliure i 
socialment cohesionada.

En un context global de crisi, l’accés a l’habitatge, 
ja de per si complicat per causa d’unes decisions 
polítiques inadequades, s’ha convertit en una 
utopia. Per millorar aquesta situació és necessari 
prendre mesures, no només que revisin la 
regulació en matèria hipotecària i de taxació, sinó 
també un nou model urbanístic més sostenible.  A 
més, ens comprometem fermament a potenciar la 
cultura del lloguer, que a Espanya es troba molt 
per sota de la mitjana europea.

Pel que fa a la seguretat ciutadana, C’s considera 
que és un servei públic imprescindible per a 
l’exercici lliure i efectiu de les llibertats públiques.  
Proposem un model de seguretat que s’articula 
al voltant de tres eixos bàsics: la prevenció de 
la inseguretat i criminalitat, la consolidació d’una 
percepció de seguretat i la repressió de les 
conductes criminals.

CAPÍTULO 3
PER UNA CATALUNYA DILIGENT 
AMB LES PERSONES

En els darrers anys s’ha imposat una pedagogia 
de la promoció automàtica i el facilisme que 
impregna les lleis educatives i ,concretament, la 
Llei d’Educació de Catalunya (LEC).  No hi ha 
dubte que aquesta pedagogia, al costat d’altres 
factors relacionats amb la implicació de les 
famílies, manca de mitjans, etc., és la principal 
responsable d’un fracàs escolar que es situa en 
el 30% de l’alumnat.  Any rere any els informes 
que avaluen els nivells de l’educació en els 
diferents països situen la Comunitat Autònoma 
de Catalunya per sota de la mitjana europea en 
els coneixements i competències adquirides, 
i per sobre, en les taxes d’abandonament 
escolar.

C’s aposta per una escola pública de qualitat, 
trilingüe i aconfessional on la cultura de l’esforç 
i el mèrit siguin els pilars del sistema educatiu 
i que tingui com a principals objectius buscar 
l’excel·lència educativa i afavorir la promoció 
social.

Defensem que català i castellà siguin llengües 
docents, és a dir, de vehicle i no simples 
objectes d’estudi, com és ara el castellà en 
la legislació catalana, incomplint de manera 
flagrant la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut del 2006 que considera que 
“les dues llengües han de ser no només 
objecte d’ensenyament, sinó també mitjà de 
comunicació en el conjunt del procés educatiu 
i és constitucionalment obligat que les dues 
llengües cooficials siguin reconegudes pels 
poders públics competents com vehiculars “.
 La cultura també juga un paper primordial en la 
igualtat d’oportunitats i per això C’s no només 
fomentarà la creació i difusió de continguts 
culturals, sinó que promourà totes les vies 
d’accés dels ciutadans a aquests continguts, 
incloent-hi les noves tecnologies.

3.1 Educació i cultura, bases per a un futur millor
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80.  Revisar la LEC i adaptar-la a la sentència 
del TC
Exigirem el canvi dels articles inconstitucionals 
de la LEC i la seva adequació a la sentència del 
TC sobre l’Estatut de 2006 amb la finalitat, com 
estableix la mateixa sentència, de “garantir el 
dret dels ciutadans a rebre, durant els estudis 
bàsics en els centres docents de Catalunya, 
ensenyament en català i en castellà “.  L’aplicació 
de la sentència restituirà així la igualtat de drets 
lingüístics en l’ensenyament.

81. Educació trilingüe unint alumnes i llengües 
a l’aula
A Catalunya, un bon coneixement de català, 
castellà i una llengua estrangera, preferentment 
l’anglès, és garantia d’igualtat d’oportunitats per 
a tots els ciutadans. El millor coneixement d’una 
llengua s’aconsegueix quan la llengua ensenyada 
és a més llengua d’ensenyament.  Per això, per 
a C’s és un objectiu establir que castellà i català 
siguin dues llengües d’ensenyament en les aules, 
afegint progressivament una llengua estrangera 
i amb una presència, en els diferents trams 
educatius, d’un 40% per a cada llengua oficial i 
d’un 20 % per a la llengua estrangera.

82. Acabar amb el fracàs escolar
Reforçarem l’autoritat dels docents i el valor 
de l’esforç en l’aprenentatge, així com el 
compliment de les normes de convivència dels 
centres.  Potenciarem el desenvolupament de les 
capacitats individuals.

Reforçarem de forma prioritària tots els aspectes 
de l’aprenentatge: la comprensió lectora, el 
raonament, el càlcul, l’expressió oral i escrita, 
l’expressió artística, les competències digitals i el 
tractament de la informació.

Reforçarem els programes de qualificació 
professional inicial per millorar la capacitació 
professional dels alumnes amb risc 
d’abandonament escolar.

Establirem un tutor personal que orienti als 
alumnes amb baix rendiment escolar en el seu 
procés educatiu individual.

Potenciarem l’esport com a recurs per a la millora 
d’hàbits i comportaments en els alumnes amb risc 
de fracàs escolar.

Incentivarem de manera especial la participació 
de les famílies amb fills amb problemes educatius 
i d’aprenentatge en el projecte educatiu, per 
abordar el problema amb més garantia d’èxit.

83. Més inversió i més qualitat
Augmentarem la inversió pública en educació 
fins a situar-nos en la mitjana europea, prioritzant 
l’escola pública per tal d’augmentar la seva 
qualitat i eliminar els barracons, exemple infame 
d’un ensenyament precari.

C’s promourà les accions oportunes per millorar 
la conciliació laboral amb la vida familiar tenint 
en compte les iniciatives de l’Associació per a la 
Racionalització dels Horaris Espanyols.

Ens comprometem a aconseguir una major 
implicació i suport de l’Administració per resoldre 
els problemes i dificultats d’escoles i instituts.

84. Llibres de text gratuïts
Vetllarem per mantenir estables els continguts 
en els llibres de text i establirem la reutilització 
dels llibres mitjançant un sistema de préstec per 
part dels centres educatius que garanteixi l’accés 
gratuït dels alumnes al material didàctic.

Com a complement als materials didàctics 
tradicionals donem suport a l’ús en suport 
electrònic.

85. Harmonització de continguts a tot Espanya
Ens comprometem a treballar per l’harmonització 
dels continguts educatius a tot Espanya per, 
sense perjudici de la participació de les CCAA en 
continguts particulars, garantir que un alumne rebi 
la mateixa formació bàsica independentment del 
lloc de residència, la qual cosa afavorirà així la 
lliure mobilitat dels alumnes i garantirà la igualtat 
efectiva dels estudiants en l’educació.

86. Educació infantil
Donarem a l’etapa de 0 a 3 anys abast universal i 
gratuït.

Per cobrir la creixent demanda social d’escoles 
bressol augmentarem progressivament l’oferta 
de les de titularitat pública a 50.000 places i 
promourem l’oferta privada i la concertació de 
places.

Fomentarem la construcció de centres 
multifuncionals que integrin l’atenció a la gent gran 
i l’educació infantil de nens en edat preescolar, 
afavorint així la comunicació intergeneracional.

87. Educació secundària
Establirem itineraris curriculars flexibles per 
atendre les necessitats tant dels joves que aspiren 
a la universitat com dels qui busquin una formació 
general.

Fomentarem l’autonomia econòmica de les 
escoles i instituts perquè la despesa educativa 
és molt més eficaç i eficient quan la gestionen 
els propis centres. S’obre la possibilitat d’obtenir 
més ingressos si es fomenten activitats culturals 
i educatives.  També permetrem adaptar les 
despeses a les noves necessitats d’uns centres 
educatius moderns oberts a la societat.

Establirem més controls per evitar que l’escola 
concertada seleccioni el seu alumnat.

Establirem mecanismes per incentivar 
l’excel·lència en el professorat.



Potenciarem mecanismes d’avaluació externa i 
sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu. En 
particular, establirem proves d’aptitud per a tots 
els estudiants de l’etapa obligatòria, fent públics 
els resultats mitjans dels centres i incentivant la 
seva millora.

Potenciarem les qualitats individuals de l’estudiant 
per desenvolupar el seu potencial humà i 
professional, mitjançant professionals qualificats 
a les escoles i instituts (psicòlegs-coaching) per 
evitar el fracàs escolar, captar l’excel·lència en 
l’alumne i poder guiar-lo cap a l’èxit.

88. Formació Professional
Reforçarem la diversificació de l’oferta i afavorirem 
l’entrada als cicles de FP de grau mitjà mitjançant 
cursos preparatoris i suports específics, per 
aconseguir recuperar bona part d’aquest 30% 
d’alumnes que abandonen prematurament el 
sistema educatiu.

Per tal d’assolir una FP que formi bons 
professionals que facin més competitives les 
nostres empreses, elaborarem i dotarem de 
finançament suficient un nou pla de formació 
professional a mig termini que millori les 
infraestructures, promovent i incrementant 
l’existència de centres especialitzats en 
l’impartiment exclusiu de la FP específica.  
Quedaran integrats els Programes qualificació 
professional inicial, la formació contínua i la 
reglada.

Afavorirem la creació de nous programes que 
vinculin de manera més eficaç el món acadèmic 
i el laboral, per atendre els interessos i les 
capacitats dels alumnes.

Incrementarem l’oferta de FP reglada a distància 
mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC), 
dotant els mitjans materials i humans adequats, 
facilitant al màxim la formació contínua dels 
ciutadans que per problemes familiars o laborals 
no puguin seguir cursos presencials.

89. Reordenació del mapa universitari
Afavorirem la reordenació del mapa universitari 
de Catalunya, orientant-lo a la construcció a 
llarg termini d’àrees temàtiques, diversificant la 
presència territorial de les universitats (de manera 
que una mateixa Universitat pot distribuir els 
seus centres en diverses localitats i comarques), 
potenciant les titulacions compartides entre 
diversos centres i afavorint l’especialització de 
cada universitat en una o diverses àrees de 
coneixement.  Això evitarà la proliferació estèril de 
facultats i escoles amb oferta innecessàriament 
duplicada.

Donarem suport a la reducció de les places 
universitàries de les carreres on minvi la demanda 
suficient.  Els reajustaments permetran una millor 
assignació de recursos.

Duplicarem la inversió en recerca per passar del 
1.48% PIB actual al 2,68% (percentatge dels 
EUA).

Adaptarem els continguts curriculars dels futurs 
llicenciats a les necessitats professionals de 
manera que es millori la seva ocupabilitat.

Encoratjarem la creació d’una Universitat 
Internacional pública de referència, orientada 
a l’excel·lència acadèmica i que ofereixi una 
formació d’especialització i postgrau en llengües 
internacionals com l’espanyol i l’anglès.

90. Batxillerat nocturn i a distància
Garantirem el nombre de places suficients 
perquè, ja sigui presencialment o bé a distància, 
mitjançant l’IOC i mitjançant les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), les persones 
puguin cursar el batxillerat nocturn, dràsticament 
reduït per la Generalitat en els últims anys, que els 
obri les portes de la universitat.

91. Mobilitat estudiantil i universitària
Impulsarem un programa d’intercanvi entre 
estudiants de secundària catalans i de la resta 
d’Espanya.

Fomentarem la mobilitat estudiantil universitària, 
amb majors dotacions de beques i la consolidació 
d’una xarxa de residències universitàries que 
permeti que els alumnes estudiïn sense dificultats 
en centres fora de la seva localitat.

Donarem suport als programes d’intercanvi 
universitari amb centres de la resta d’Espanya 
i d’Europa (programes Sèneca i Erasmus), 
amb especial èmfasi en la correcció dels 
desavantatges competitius de les universitats 
catalanes enfront de les d’altres regions com a 
destinació d’estudiants nacionals i internacionals.

92. Immigrants nouvinguts
Rebutgem els espais de benvinguda educativa 
per ser centres aliens al sistema escolar.  Per 
C’s la integració en el sistema educatiu s’ha de 
realitzar a través de les aules d’acollida sense que 
aquesta circumstància comporti un adoctrinament 
identitari.

93. Política cultural i d’equipaments culturals
Donarem suport a la creació cultural de qualitat 
sense discriminació lingüística o ideològica 
eliminant el clientelisme i introduint mecanismes 
de transparència i equitat per a evitar la 
dependència dels creadors del subsidi i la 
subvenció pública.

Augmentarem els descomptes per a aturats, joves 
i pensionistes en l’accés a ofertes culturals.

Evitarem la concentració de les ofertes culturals a 
les àrees metropolitanes.
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Consolidarem les xarxes de biblioteques, 
museus i teatres, així com la seva accessibilitat 
al públic. En aquest sentit, estendrem els horaris 
de les biblioteques públiques, singularment les 
universitàries (horaris més amplis i que incloguin 
festius, ampliant l’oferta d’obertura les 24 hores a 
època d’exàmens).

Elaborarem un nou Pla de foment de la 
lectura i promoció de la cultura que impliqui a 
l’Administració, l’ensenyament públic i privat i les 
xarxes d’equipaments culturals.  Contemplarà 
una biblioteca pública, dependent del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona amb seus a totes les 
línies de metro i FGC de Barcelona.

94. Atenció Primària
Augmentarem el protagonisme de l’Atenció 
Primària en el sistema sanitari i aplicarem 
mecanismes perquè en sigui la principal via 
d’entrada.  Amb això disminuirà la utilització 
innecessària o abusiva del servei d’Urgències.

95. Llistes d’espera
Establirem un temps màxim d’espera per accedir 
a les consultes d’especialistes i per a la realització 
d’intervencions quirúrgiques.  Un cop superat 
aquest temps, el Servei Català de la Salut (SCS) 
estarà obligat a oferir una solució alternativa als 
pacients.

També s’han de reduir de forma molt substancial 
els actuals temps d’espera per accedir a la 
consulta amb el metge de família i Comunitària.  
Proposarem la supressió de places de gestió, 
ocupades per facultatius o infermeres, i la seva 
transformació en places assistencials d’Atenció 
Primària com a mitjà d’incrementar les plantilles 
que presten l’atenció sanitària més propera a la 
població.

96. Salut mental
Implantarem el pla integral de salut mental per 
aconseguir la total equiparació dels serveis 
sanitaris i socials de salut mental i desenvolupar 
la coordinació de tots els serveis i tots els 
departaments en l’àmbit de la salut mental.

Implantarem el Programa de Seguiment 
Individualitzat (PSI), el Programa de Psicosi 
Incipient o el Programa d’Ajuda a l’Assistència 
Primària com exemple de programes necessaris 
per abordar adequadament la salut mental en el 
conjunt de comarques i poblacions de Catalunya.

97. Noves Malalties
Intolerància al gluten. Establirem un etiquetatge 
adequat dels productes sense gluten que 
afavoreixi la seva identificació i consum per part 
dels celíacs i publicarem una llista dels aliments 
aptes per a aquest tipus de malalts.

Fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.  
Establirem mesures per al tractament i millora de 
les persones que pateixen fibromiàlgia i síndrome 
de fatiga crònica.

Malalties rares.  Promourem la investigació 
de malalties rares (poc freqüents) i establirem 
accions que evitin el seu diagnòstic tardà i 
garanteixin una atenció adequada als pacients i 
als seus familiars.

Anorèxia i bulímia.  Millorarem l’atenció sanitària 
dels trastorns alimentaris, incidint de manera 
especial en l’àmbit educatiu.
98. Història clínica

 C’s defensa el sistema sanitari públic, universal 
i gratuït en l’assistència com un dels pilars 
de l’Estat social i de benestar espanyol.  No 
obstant això, el seu manteniment i continuïtat, 
especialment en èpoques de crisi econòmica, 
exigeix prendre mesures per garantir les seves 
prestacions i la seva gratuïtat. Proposarem 
elevar el percentatge del pressupost destinat 
a Sanitat fins equiparar-lo amb la mitjana dels 
països del nostre entorn per tal de proporcionar 
els mitjans econòmics necessaris per garantir 
les prestacions sanitàries i el seu actual nivell 
de gratuïtat.
 C’s ha demostrat especial sensibilitat i 
preocupació en relació a les noves malalties. 
C’s seguirà afavorint la recerca i establint 
mesures sanitàries, educatives i socials que 

garanteixin una atenció adequada als pacients i 
els seus familiars
 Considerem que amb les mesures d’estalvi 
i augment d’ingressos que proposem es 
garanteix la continuïtat i qualitat del sistema 
sanitari sense necessitat de recórrer al 
copagament.  De cap manera, la menor 
capacitat econòmica pot esdevenir una barrera 
o un obstacle que suposi un impediment o 
un retard en l’ús dels serveis sanitaris que es 
necessitin.

3.2 La Sanitat, una garantia per a tots els ciutadans
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Impulsarem la història clínica compartida com a 
millora de la coordinació entre els serveis, de la 
presa de decisions clíniques i del seu temps de 
resposta.

99. Foment de les tecnologies de la 
comunicació
Crearem un sistema d’informació únic i compartit, 
accessible al ciutadà i a tots els agents sanitaris.

Possibilitarem l’accés dels ciutadans a la consulta 
de la història clínica, la petició de consultes, la 
comunicació amb el personal sanitari, l’obtenció 
de prescripcions, etc.

Canviarem la targeta sanitària del SCS per fer-
la compatible amb la resta del sistema sanitari 
espanyol. Facilitarem d’aquesta manera l’atenció 
sanitària als catalans a la resta d’Espanya.

100. Controls de qualitat
Establirem una avaluació periòdica i objectiva 
de l’eficiència, l’atenció als malalts i la seva 
satisfacció mitjançant uns estàndards de qualitat 
obligatoris per a tot el sistema.

101. Racionalització de la despesa
Mitjançant el foment de les tecnologies de 
la informació en la sanitat reforçarem l’ús de 
genèrics que siguin igual d’eficaços que els 
medicaments de marca.

Implementarem la dispensació per dosis 
exactes pautades evitant comercialitzar una 
major quantitat d’unitats de producte de les que 
necessita el pacient.

Millorarem el control sobre el nombre de receptes 
per persona donat l’ enorme increment  de les 
prescripcions i de la demanda de medicaments.

En l’àmbit de l’Atenció Primària, els professionals 
mèdics i els d’infermeria seran responsables de la 
bona gestió de la sanitat.  Els metges, entre altres 
activitats, recepten, demanen proves, gestionen 
les altes i baixes i deriven a especialistes, mentre 
que els professionals de la infermeria gestionen 
l’atenció domiciliària i el seguiment dels pacients 
crònics, l’educació sanitària i les intervencions 
grupals i comunitàries .

Potenciar la coordinació entre els diferents 
nivells assistencials (atenció primària, atenció 
especialitzada i assistència hospitalària) i entre els 
diferents professionals implicats (fisioterapeutes, 
treballadors socials, treballadors ocupacionals, 
psicòlegs, tècnics sanitaris ...) en l’atenció a 
l’usuari del sistema sanitari.

Sensibilitzar els professionals sanitaris en 
l’àmbit hospitalari sobre la gestió de la despesa 
farmacèutica, proves complementàries, ingressos 
i altes hospitalàries, intervencions quirúrgiques, 
utilització del material sanitari i aplicació eficient 
dels plans de cures.

Desenvolupar un model sanitari que potenciï la 
investigació, la docència i l’assistència basada en 
l’evidència.

Igualment establir mesures d’educació dels 
pacients amb campanyes on s’expliqui que la 
sanitat es paga amb impostos dels ciutadans 
i els alts costos de determinats serveis.  
Generalitzarem les anomenades “factures a 
l’ombra” que informen al ciutadà del cost de la 
seva atenció en un centre de la sanitat pública.

Establirem desgravacions fiscals per a les quotes 
pagades a les mútues i assegurances mèdiques 
per a la cobertura d’assistència mèdica.

Excloure del finançament públic els medicaments 
nous que no aportin un benefici terapèutic evident 
i prou provat.

Donem suport a la consolidació d’una central de 
compres de medicaments entre tots els serveis 
de salut de les comunitats autònomes que pot 
estalviar fins a un 20% de la factura farmacèutica.

Que les contingències laborals siguin abonades 
per les mútues.

Que es revisin les tarifes que paguen les mútues 
per l’atenció que realitzen els serveis públics a qui 
ha patit accidents de trànsit.

Que es modifiquin els mecanismes de gestió de 
reemborsament als pacients de la Unió Europea.

102. Millora dels ingressos
Impostos finalistes.  En C’s volem destinar a la 
sanitat els impostos especials que graven l’alcohol 
i el tabac

Millora del finançament. En C’s som partidaris 
que el Consell de Política Fiscal i Financera pugui 
especificar un pressupost finalista per a Sanitat 
i que una part del pressupost s’hagi de dedicar 
obligatòriament a la Sanitat, ja que només així es 
farà una anàlisi real de la despesa sanitària.

Inclourem serveis sanitaris no gratuïts, com 
podologia, fixant com a quantitat a pagar a 
l’any una xifra accessible per a la majoria de la 
ciutadania.

103. Sistema farmacèutic
D’acord amb la UE fomentarem la liberalització 
del model farmacèutic, hi millorarem l’accés i 
defensarem el seu interès com a servei públic.

Proposem l’anomenat “model de mínims” i 
establirem en 150 metres la distància mínima 
entre farmàcies i un mínim de 700 habitants per 
farmàcia.  Això suposarà una millora i una major 
proximitat a l’usuari i també la creació de milers de 
llocs de treball.
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Promourem la integració de l’oficina de farmàcia 
en l’equip multidisciplinari del centre de salut i 
s’incentivarà el desenvolupament de l’Atenció 
Farmacèutica.

104. Suport a les famílies i conciliació de la 
vida laboral i familiar
Ampliarem les deduccions fiscals per fill a càrrec.

Multiplicarem les places de guarderia públiques i 
promocionarem l’oferta privada.

Ampliarem les subvencions econòmiques per a 
guarderies, flexibilitzarem els horaris de servei 
(ampliació del rang horari) i incentivarem la seva 
instal·lació en els llocs de treball.

Ampliarem el dret al servei social de respir per a 
persones que atenen familiars amb dependència 
i/o discapacitat, per millorar la seva vida personal, 
familiar i laboral.

105. Custòdia compartida
Redactarem una Llei per la igualtat de pares 
i mares, en la qual s’inclouran mesures que 
estableixin de manera real i efectiva la custòdia 
compartida en cas de ruptura familiar.

106. Atenció a la discapacitat
Agilitzarem la recepció de les ajuts per a 
l’adaptació o accessibilitat de l’habitatge de les 
persones amb discapacitat que actualment poden 
arribar a retardar-se fins a un any.

Ampliarem el programa d’ajuts d’atenció 
social a persones amb discapacitat (PUA) 
augmentant els ajuts econòmics necessaris per 
al desenvolupament de l’autonomia de persones 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

Aplicarem efectivament les directrius d’integració 
social del discapacitat establertes en la legislació: 
reserva del 2% dels llocs de treball en plantilles de 
més de 50 empleats.

107. Accessibilitat
Millorarem l’accessibilitat dels locals públics a 
minusvàlids i persones de mobilitat reduïda.

Donarem suport a la subvenció de les obres 
d’adaptació dels locals a aquestes circumstàncies.

Reduirem el llindar de superfície per a l’exigència 
d’accessibilitat (actualment 400 metres).

Accelerarem la millora de l’accessibilitat en 
els mitjans de transport públic directament 
gestionats per la Generalitat i en els de caràcter 
local o metropolità, suprimint les barreres 
arquitectòniques actualment existents.

Generalitzarem la instal·lació d’avisos sonors en 
tots els semàfors urbans per facilitar el trànsit 
autònom dels invidents.

Consolidarem el suport públic a la millora 
de l’accessibilitat de les noves tecnologies 
i potenciarem la creació d’ocupació per a 
minusvàlids per garantir sempre que sigui possible 
la seva inserció social.

108. Protecció i assistència a la infància
Proposem la revisió del sistema de protecció de 
menors desemparats (víctimes de maltractament, 
abús sexual, abandonament, etc,) i, en general, 
dels procediments relacionats amb la infància 
(adopció, acolliment familiar, acolliment 
residencial).

Implicarem activament l’Administració en la 
garantia dels drets de la infància i vigilància de la 
seva vulneració.

 Segons l’Idescat, gairebé el 17% de la 
població catalana es troba sota el llindar de la 
pobresa.  A més a més, hi ha sectors amb gran 
risc d’exclusió social, és a dir, que presenten 
serioses dificultats per accedir al món laboral, 
a un habitatge o que travessen determinades 
situacions personals, familiars, sanitàries o 
econòmiques que disminueixen la seva qualitat 
de vida i benestar social.

 Per a C’s el benestar social i la redistribució 
justa són un pilar fonamental per a la cohesió i 
la integració en una societat avançada.  

No és la llengua, com creu el nacionalisme, la 
que uneix i cohesiona una societat moderna 
i complexa, sinó una major llibertat, justícia, 
redistribució justa i benestar.

Per això en C’s prioritzem les actuacions 
polítiques que impedeixin l’exclusió social; s’ha 
d’afavorir l’accés al món laboral, especialment 
als aturats de llarga durada i als joves que no 
han trobat la seva primera feina, a un habitatge, 
donant suport a les famílies, els malalts 
dependents i crònics, a la tercera edat, etc.

3.3 Els Serveis Socials, la veritable política d’unió i cohesió social



Augmentarem el nombre de centres d’acollida i 
d’ajuts econòmics a famílies acollidores.

109. Atenció a la gent gran i dependents
Incrementarem els serveis de proximitat amb un 
augment de les hores /dia en el servei d’ajuda a 
domicili i els centres de dia.

Augmentarem les places de residències per a 
gent gran i/o dependents així com els habitatges 
tutelats per a gent gran.

Centres sociosanitaris de proximitat.  Potenciarem 
i promourem en coordinació amb els ajuntaments 
i amb el sector privat, la creació d’habitatges 
assistits en els barris que facilitin un mínim suport 
sanitari per a la gent gran i que els permeti, 
segons el seu grau de dependència, més mobilitat 
i autonomia, facilitant-los en la vida diària  la 
convivència i el contacte amb les seves famílies i 
amb persones alienes al món hospitalari.

Potenciarem la telemedicina, que mitjançant 
exploracions mèdiques a distància, a través de 
les telecomunicacions, permeti una millora i un 
manteniment de la seva salut.

Primar els serveis sobre els ajuts econòmics per 
impulsar l’ocupació.

Seguiment dels ajuts econòmics per al cuidador 
familiar.  Verificar si efectivament tenen cura dels 
familiars o persones contractades amb aquesta 
prestació.

Millorant els mecanismes d’inspecció, vetllarem 
rigorosament per la normativa sobre residències 
concertades.

110. Violència domèstica

Duplicarem els recursos destinats a 
infraestructures i dotacions per atendre els casos 
de dones maltractades (cases d’acollida, serveis 
socials, etc.).

Augmentarem el nombre de policies destinats als 
assumptes relacionats amb els maltractaments.

Incrementarem les cases d’acollida i pisos tutelats 
fins a aconseguir la ràtio d’una plaça per cada 
10.000 dones.
Diversificarem territorialment els recursos, fins 
ara excessivament concentrats en l’entorn de 
Barcelona (en un 80%).

Reorganitzarem la resposta institucional a les 
víctimes de violència domèstica, i millorarem 
els mecanismes de transparència, coordinació 
i inspecció pública dels centres d’assistència i 
acollida gestionats per associacions.

Incentivarem la R + D en els elements de 
prevenció i protecció com mòbils, polseres i altres 

elements que per la seva limitada eficàcia no 
estan donant la qualitat i seguretat necessàries.

111. Drogodependències
Crearem més places residencials per a tractament 
terapèutic d’adults drogodependents i per a 
adolescents amb consums problemàtics de 
drogues que es troben en situacions especials 
com a situació de crisi familiar o personal, amb 
patologia psiquiàtrica afegida, etc.

112. Suport al tercer sector social
Incentivarem la millora dels serveis socials 
mitjançant el suport creixent al tercer sector social, 
és a dir, a les entitats de la societat civil implicades 
en atendre a persones necessitades, tot això amb 
la finalitat de sumar esforços i impedir l’exclusió 
social.

113. Bancs de temps
Impulsarem les iniciatives cíviques basades en 
l’intercanvi de serveis informals entre ciutadans, 
com a manera de consolidar el teixit social i 
afavorir la integració de ciutadans expulsats del 
mercat laboral i o de consum (gent gran, mares, 
etc.).
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114. Modificació de la Llei Hipotecària
Canviarem la Llei Hipotecària perquè 
simultàniament al lliurament de l’habitatge quedi 
liquidat el préstec hipotecari.

115. Mercat de lloguer
Incentivarem la incorporació de l’habitatge 
desocupat en el mercat de lloguer millorant les 
garanties jurídiques dels arrendadors, tant en el 
cobrament del lloguer com en el manteniment de 
l’habitatge.

Establirem deduccions fiscals significatives (del 
20% o fins a 2000 euros, en funció de la renda) en 
el tram autonòmic de la declaració d’IRPF per als 
inquilins.

116. Habitatge protegit
En el marc de les reserves obligatòries d’habitatge 
que s’estableixen en els plans urbanístics, 
fomentarem un mercat d’habitatge protegit que no 
es podrà incorporar al mercat de renda lliure.

Establirem col·laboracions amb les corporacions 
locals per finançar l’adquisició d’estocs 
d’habitatges buits perquè siguin destinats a 
habitatges de protecció oficial de lloguer.

117. Rehabilitació
Potenciarem la rehabilitació d’habitatges basada 
en canvis estructurals i millores en l’eficiència 
energètica per tal de promoure també l’activitat 
econòmica.

Fomentarem actuacions integrals en nuclis antics 
per estimular l’activitat i l’estalvi de sòl.

118. Disponibilitat de sòl
Fomentarem la utilització racional del sòl d’acord 
amb les necessitats reals de la demanda en funció 
del creixement de la població , segons un model 
compacte d’acord amb les recomanacions de la 

Conferència de Rio.  A aquest efecte es fixarà per 
a cada municipi l’esponjament del sòl urbanitzable 
admissible en les revisions del seu planejament 
general, en funció de les projeccions de població 
i d’activitats, amb aplicació dels estàndards 
adequats al nostre nivell de desenvolupament 
per a la reserva obligatòria del sòl destinat a 
equipaments i dotacions, serveis tècnics, espais 
lliures i zones verdes.

119. Participació ciutadana en el planejament
Defensem la participació ciutadana en el debat 
i formulació dels documents de planejament i la 
transparència en els processos de requalificació 
del sòl, ja que la ciutat és de tots els ciutadans, no 
només dels propietaris dels terrenys.

120. Ciutats per viure
Defensem el manteniment i la distribució 
equilibrada de zones verdes a l’interior de les 
ciutats, garantint un mínim de 15 metres quadrats 
per habitant, tal i com recomana l’Organització 
Mundial de la Salut.

Ens oposem a qualsevol projecte urbanístic que 
incrementi significativament la densitat global als 
municipis superpoblats de l’àrea metropolitana 
de Barcelona.  Vetllarem perquè les reserves 
obligatòries del sòl destinat a equipaments i zones 
verdes es mantinguin en la proximitat de les àrees 
objecte de les actuacions urbanístiques.

121. Infraccions urbanístiques
Les administracions han de vetllar perquè els 
efectes de les infraccions en matèria urbanística 
no es redimeixin només mitjançant compensació 
econòmica, sinó que es procedeixi en tots els 
casos a la reposició de la situació anterior.

La crisi actual agreuja les dificultats d’accés a 
l’habitatge de molts ciutadans que ja les tenien 
per l’especulació i el consegüent augment 
de preus soferts en el període 2000-2007.  
Aquesta situació la pateixen especialment els 
sectors econòmicament més febles: els joves, 
la gent gran i les famílies amb menys recursos 
com les monoparentals o nombroses.
 Per a C’s és necessari prendre mesures per 
impedir que aquesta situació es perllongui 
o que en el futur es produeixi una dinàmica 
similar.  Una nova regulació hipotecària, una 
millor valoració i taxació dels actius immobiliaris 
per les entitats financeres i les empreses de 
taxació, i una política fiscal de foment del 

lloguer, han de ser les bases per combatre 
l’especulació en el mercat de l’habitatge.

C’s ha subscrit el “Manifest per una Nova 
Cultura del Territori” i fa seus els principis, 
criteris i prioritats que hi conté, juntament amb 
els valors de sostenibilitat ambiental, eficiència 
i equitat social.  Propugnem un urbanisme 
respectuós amb els recursos i els valors del 
territori, que garanteixi la preservació de sòl 
rústic al costat de les grans ciutats i afavoreixi 
la gestió sostenible. Aquesta circumstància 
conduirà a la reducció del preu del sòl i 
l’habitatge i dels costos del transport i d’altres 
serveis públics.

3.4 Compromesos amb la qualitat de vida: Habitatge i Urbanisme



122. El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i el Tribunal Suprem
C’s sosté que, perquè tots els ciutadans espanyols, 
siguin on siguin, mantinguin el mateix dret 
constitucional a la tutela judicial efectiva, s’ha 
de preservar al TS com el més alt tribunal de la 
jurisdicció ordinària, mantenint els recursos de 
cassació que li són atribuïts.

123. Consell General del Poder Judicial
C’s considera que un òrgan desconcentrat no ha 
de reproduir els mateixos vicis que l’òrgan del qual 
procedeixen les seves funcions.  Més enllà que 
pugui col·laborar en òrgans de coordinació amb 
el Govern i els seus departaments, especialment 
de Justícia i Interior, i que informi al Parlament 
de Catalunya de les seves activitats, aquell ni pot 
participar en la gestió del nou òrgan ni pot controlar 
el que és un òrgan de govern del tercer poder 
de l’Estat, la independència del qual ha de ser 
preservada, En aquest sentit, rebutgem la possibilitat 
de participació de la Generalitat en el nomenament 
ni selecció de jutges, així com les interferències de la 
Generalitat en l’àmbit del Ministeri Fiscal .

124. Personal de l’Administració de Justícia
Les plantilles de funcionaris que serveixen a 
l’oficina judicial, dependent de la Generalitat de 
Catalunya, han d’aproximar-se i ajustar-se a les 
ràtios i paràmetres de la UE, per adaptar-les a les 
necessitats derivades del nivell de població i nombre 
de procediments registrats.
125. Mitjans materials per justícia
Dotarem els mitjans necessaris per millorar la 
professionalitat de tots els funcionaris al servei de 

l’Administració de Justícia per augmentar la seva 
eficiència i assegurar l’eficàcia en els processos i les 
resolucions.

Establirem un sistema informàtic que permeti la 
connexió entre tots els òrgans judicials per facilitar la 
relació entre jutjats.

L’eficaç resultat del registre de multireincidents 
implantat en els jutjats de Catalunya exigeix la seva 
implantació a la resta de comunitats autònomes.

Establirem un sistema informàtic que permeti als 
ciutadans consultar l’estat del seu procediment 
judicial.

Establirem un pla de gestió de documents que 
garanteixi la correcta administració d’arxius en tots 
els jutjats de Catalunya.

126. Professionals, el SOJ, el SOM, torn d’ofici i 
justícia gratuïta
El Servei d’Orientació Jurídica prestat pels 
Col·legis d’Advocats catalans ha de continuar 
sent gestionat per aquestes corporacions de dret 
públic amb les mínimes interferències per part de 
les administracions, i obtenir mitjans econòmics 
i materials suficients per part de Generalitat, 
ajuntaments i diputacions.  S’ha de garantir la 
seva independència per donar als ciutadans 
la orientació jurídica que necessiten, i no són 
admissibles condicionaments per motius de política 
econòmica, penal o d’altre tipus que pugui dissenyar 
l’administració.

Per a C’s és fonamental la preservació del 
poder judicial com a pilar de l’Estat de Dret que 
garanteix als ciutadans dos drets fonamentals 
que estableix la Constitució: la tutela judicial 
efectiva i el dret de defensa.  El poder judicial 
ha d’estar realment constituït per jutges i 
tribunals independents i imparcials, garants 
d’una justícia igual per a tots, evitant pressions 
polítiques o de qualsevol ordre.

Per garantir aquesta independència considerem 
primordial el manteniment d’un únic poder 
judicial per a tota Espanya, amb una sola 
jurisdicció ordinària i que la seva cúspide 
sigui el Tribunal Suprem.  També exigeix una 
carrera judicial única i un cos de funcionaris 
únic on els membres siguin seleccionats per 
paràmetres objectius, basats en la competència 
i el mèrit.  Cal evitar que el mal funcionament 
del CGPJ, contaminat per la pressió política, 
es reprodueixi en el Consell de Justícia de 
Catalunya.

En cas que s’implanti finalment la Justícia 
de proximitat, aquesta ha de ser exercida 
per funcionaris de la carrera judicial aliens a 
nomenament de les administracions, sense 
perjudici que es puguin o s’hagin de potenciar 
sistemes complementaris per a la resolució 
de conflictes, mitjançant òrgans de arbitratge 
i mediació que puguin alleugerir el nombre de 
causes a l’Administració de Justícia.
 Pel que fa a la seguretat ciutadana, l’escassa 
eficàcia de les polítiques del Departament 
d’Interior ha augmentat la sensació d’indefensió 
en el si de la ciutadania de Catalunya. Establir 
un clima de seguretat exigeix més presència 
policial als carrers que impedeixi conductes 
incíviques i petits delictes que generen una 
gran sensació d’inseguretat.

La descoordinació entre els diferents cossos de 
seguretat i el replegament per motius polítics 
dels cossos de Policia Nacional i Guàrdia Civil 
han repercutit negativament en la protecció i 
seguretat dels ciutadans, així com en els seus 
drets i llibertats.

3.5 Una Justícia independent i uns ciutadans segurs
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El Servei de Mediació s’haurà de fomentar com a 
instrument de resolució de conflictes dotant-lo dels 
recursos necessaris.

Millorarem el torn d’ofici mitjançant la equiparació 
gradual de la retribució de la prestació del servei de 
torn d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta als criteris 
orientadors del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya. Ens oposarem a qualsevol modificació 
del sistema d’assistència jurídica gratuïta que suposi 
intervencionisme de l’administració sobre la tasca 
d’advocats i col·legis professionals.  Advoquem pel 
manteniment del sistema actual i ens oposarem a 
tot intent que l’assistència es presti per advocats 
expressament contractats per l’Administració amb 
la creació de més organismes administratius nous, 
així com a la concessió del servei a determinats 
despatxos.

127. Model policial a Catalunya
Accelerarem l’augment de la plantilla dels Mossos 
d’Esquadra, complementant els seus efectius amb 
la incorporació de nous agents provinents d’altres 
cossos mentre no s’assoleixi la plantilla necessària 
establerta al voltant dels 18.300 agents.

Revisarem els criteris, els terminis i l’abast del 
replegament dels cossos nacionals de seguretat 
(Policia Nacional i Guàrdia Civil).

Suprimirem qualsevol restricció que impedeixi la 
incorporació d’agents de la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil als Mossos d’Esquadra.

Dotarem els cossos de seguretat de tots els 
equips i els mitjans materials que necessitin per 
desenvolupar eficaçment la seva tasca.

Promourem una relació amb els cossos de seguretat 
basada en la confiança i el respecte a la tasca dels 
Mossos d’Esquadra, i vetllarem per al compliment 
del codi ètic europeu.

128. Integració i coordinació en el model 
nacional de seguretat
Impulsarem la racionalització de l’estructura de 
seguretat a Catalunya, distingint amb claredat les 
competències dels cossos nacionals (documentació, 
control de fronteres, crim organitzat i transautonòmic, 
terrorisme, etc.) i l’autonòmic (seguretat ciutadana 
i coordinació de les policies locals i urbanes de 
Catalunya).

Millorarem la coordinació, la transferència 
d’informació i la col·laboració entre cossos policials a 
través de la Junta de Seguretat.

Promourem una regulació més eficient i 
consensuada del marc legal dels professionals de la 
seguretat privada.  Endurir les sancions contra les 
pràctiques de l’intrusisme professional.  Establirem 
plans de formació per a la professionalització del 
sector i la regulació professional dels comandaments 
intermedis

129. Trànsit
Potenciarem la informació i la formació en l’àmbit 
escolar en coordinació amb la Policia Local en temes 
de prevenció i seguretat viària.

Elaborarem un pla de millora de punts negres així 
com trams de concentració d’accidents.

Destinarem el 5% de les inversions en 
infraestructures a millorar la seguretat i a campanyes 
de sensibilització.

Eliminarem el límit de velocitat de 80 km/h a les 
rondes i als accessos a Barcelona, substituint-lo per 
límits de velocitat variables en funció del trànsit i 
altres condicions viàries.

Elevarem la velocitat màxima autoritzada a 140 km/h 
en autopistes i autovies.

Substituirem els actuals guardarrails per altres de 
doble bionda.

130. Protecció civil
Dotarem el Centre de Coordinació Operativa 
de Catalunya (CECAT) i el sistema 112 de més 
professionals per afrontar les respostes a les 
emergències amb més eficàcia i rapidesa.

Dotarem el Cos de Bombers de més recursos 
humans i mitjans suficients perquè compleixin les 
seves funcions amb més seguretat i eficàcia.

Impulsarem la coordinació dels diferents cossos 
de bombers de Catalunya entre si i amb la resta 
de cossos de bombers de les altres comunitats 
autònomes.

Establirem el principi de jerarquia i comandament 
únic en les actuacions dels cossos de bombers de la 
Generalitat.

Impulsarem un pla integral de gestió forestal que 
tingui com a objectiu aconseguir un manteniment 
dels boscos que minimitzi els riscos d’incendi i, en 
cas de produir-se, en faciliti l’extinció i en dificulti la 
propagació.

Crearem un protocol de coordinació entre voluntaris 
forestals (ADF) i Protecció Civil.

Vetllarem perquè la repoblació de boscos i 
muntanyes cremats es realitzi amb espècies 
autòctones.  Impulsarem l’organització, formació i 
planificació de quadrilles que desenvolupin tasques 
de neteja i retirada de matèria orgànica durant 
l’any de boscos i muntanyes per prevenir incendis i 
obtenir recursos energètics (biomassa).

Unificarem criteris i millorarem la coordinació entre 
el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Agència 
Estatal de Meteorologia per evitar incoherències en 
pronòstics en situacions de risc.

També unificarem criteris i estratègies dels diferents 
plans de protecció civil a nivell local, autonòmic i 
nacional per a una millor coordinació.


