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CREAR,
GARANTIR I
COMPARTIR

1

Partit Demòcrata
Europeu Català
El passat mes de juliol naixia el
nostre partit amb la voluntat clara
de respondre a les noves demandes
ciutadanes i adaptar-se a l’actual
situació política per poder afrontar
els reptes del segle XXI.

Un partit amb una nova cultura
política, que té en la democràcia
interna i externa l’instrument de
participació i transformació de la
societat. Un partit que respon als
principis de transparència, retiment
de comptes, participació, meritocràcia
i cultura de l’esforç.
Un partit central i obert a les idees
i a la reflexió, com ho és la societat
catalana. On el contrast d’idees, el
pacte i l’acord són un valor. Un partit
per seguir fent bona política des de
la responsabilitat i al servei de les
persones.
Un partit que escolta i interpreta
els motius que s’amaguen darrera
la desconfiança de bona part de
la ciutadania que reclama canvis,
de totes aquelles persones que es
senten invisibles mentre el món es
transforma i no disposen d’eines
per adaptar-se a la globalització i
l’automatització, a la degradació

del medi ambient i a la crisi de les
institucions.
Des del nostre partit hem d’oferir
propostes a la societat que generin
expectatives d’un futur millor
basades en el progrés (econòmic i de
qualitat de vida), la igualtat (territorial
i social) i la sostenibilitat (de l’estat del
benestar i del medi ambient).
Ens hem de contraposar a aquells
que es limiten a donar titulars, que
aviven el populisme i la confrontació,
i que trenquen qualsevol possibilitat
de diàleg generant grups enfrontats i
trencant el lligam entre institucions i
societat tornant-les antagòniques.
Situem el ciutadà al centre del
debat polític, corresponsabilitzant-lo
i informant-lo sense paternalismes,
proveint-lo d’oportunitats i oferint-li
propostes atractives, però sobretot
realistes.
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StartCat
Volem aprofundir en pilars
bàsics de la nostra societat com
ara informar, escoltar, empatitzar,
progressar o respectar les
diferències.
Així, el 4 de febrer direcció i àmbits
del partit iniciàvem el primer cicle de
les StartCat per abordar obertament,
des de la societat i amb la societat,
quin és el país que volem i com fem
de Catalunya el millor país.
Hem escoltat més de 130 ponents
de diferents sectors i que viuen
realitats diverses en el nostre
país. Persones, totes expertes i
protagonistes, que potser no pensen
com nosaltres, però totes amb la
mateixa voluntat de sumar i amb
la convicció que des del diàleg i
compartint neixen les grans idees.
També ens hem anat presentant a
la societat. Gairebé 2000 persones
han assistit, han reflexionat i han
participat amb nosaltres.
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Aquest document sintetitza
les aportacions fetes al llarg
d’aquestes primeres sessions, que
només han estat possible gràcies a
la col·laboració de molta gent i que
expliquen quin model desitgem
bastir per encarar el repte
d’esdevenir el millor país possible
per a la ciutadania de Catalunya. I
n’haurem de fer moltes més, per
tractar temes crucials que encara
no han tingut el seu espai.
Això és només un començament,
que juntament amb moltes altres
iniciatives impulsades des del
Partit Demòcrata, reflecteix els
nostres valors i la nostra visió.
Un partit que vol viure el canvi
com una oportunitat. Perquè
precisament el somni de molta
gent és que el món canviï per tenir
un món millor.

Polítiques
per la vida
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La política és l’instrument més
noble de servei a les persones.
Tot el que fem i ens proposem fer
només té sentit si serveix per fer
realitat el millor país per a tothom.
Si parlar de política és parlar de
persones, parlar de polítiques ha de
voler dir parlar d’experiències, ha de
voler dir parlar dels moments més
determinants de la vida.
Què suposa crear una família; com
millorem les expectatives de futur
del país; com generem riquesa i les
oportunitats necessàries perquè
tothom pugui fer realitat el seu
projecte vital; com garantim que
entregarem a les noves generacions
una societat, un país i un entorn
millor i més sostenible del que

hem rebut; com compartim els
valors i l’expertesa de totes les
persones fins l’últim dia de la seva
vida; que aquells que la malaltia o
l’infortuni ha afectat la vida, reben
la cura, l’ajuda i les oportunitats
que es mereixen. En definitiva,
com fem possible un cicle de vida
per al complet desenvolupament
personal, professional i social de
cada persona.
Fer de la política solucions és
la nostra determinació i la nostra
responsabilitat. Fer de la política un
instrument sensible, efectiu i rigorós
és la nostra convicció.
El nostre compromís és crear,
garantir i compartir el millor país.
Una Catalunya per a tothom.
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Ecosistema
La confiança entre ciutadania
i institucions genera un marc
favorable per desenvolupar
polítiques públiques que fan
progressar la societat. Correspon
a l’administració garantir un
ecosistema incentivador per a
un país ric, cohesionat i segur.
Sense unes bones institucions no
hi ha garantia de benestar per al
conjunt de la ciutadania.
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L’Administració canalitza i reforça
els valors de la societat
Tenim una societat democràtica,
implicada, cívica i il·lusionada amb
uns objectius comuns, que vol
protagonitzar el procés de reforçar
i millorar les seves institucions.
Aquesta corresponsabilitat
ciutadana es basa en l’exercici dels
drets i deures de tothom, i amb una
administració dimensionada a les
tasques que ha d’exercir.

són els elements a potenciar per a
una millor gestió i bona governança;
alhora que s’ha de promoure la
participació activa de la ciutadania.

Amb l’objectiu de millorar
l’administració pública de forma
constant hem de garantir el retiment
de comptes, l’avaluació de l’impacte
de les polítiques i el compliment
dels objectius marcats. En definitiva,
implementar un model fonamentat
en la proximitat, la transparència,
l’excel·lència, l’eficàcia i donar
resposta a les necessitats ciutadanes.

Creiem en la col·laboració públicaprivada i pública-social al servei
d’una societat millor, en nom de la
qualitat i l’eficiència. La creació de
valor conjunt amb el sector privat i el
social que garanteix a l’administració
arribar allà on per si sola no pot.

La força emprenedora i
empresarial de la nostra societat
ha d’anar acompanyada d’una
administració pública dinamitzadora
de l’economia, de persones que
serveixen a les persones, on
els representants i treballadors
que garanteixen el seu bon
funcionament són un reflex de la
nostra societat i democràcia.
L’ètica, l’excel·lència i l’honestedat

Aquesta regeneració institucional
ha de permetre recuperar la
credibilitat de la gestió pública i una
professionalització de la figura dels
seus directius que promogui el talent.

La incorporació de clàusules
socials en la contractació pública que
fomentin l’ocupació de col·lectius
vulnerables, la conciliació laboral i
familiar i el respecte al medi ambient
ha de ser una palanca clau per la
transformació del teixit empresarial.
Creiem en una administració pública
innovadora i digital que s’adapti
i respongui amb agilitat als nous
reptes que sorgeixen al país i que no
defugi de debats necessaris com el
nombre de nivells a l’administració i la
utilització massiva de dades.
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Sense seguretat no hi ha llibertat.
Sense llibertat no hi ha democràcia.
La seguretat garanteix el progrés
econòmic i social. És inherent a l’estat
del benestar. Ha de ser efectiva, però
no invasiva. Ha de ser eficaç, però
proporcionada.
Davant els reptes globals i locals,
necessitem uns cossos de seguretat
i d’emergències que sempre
estiguin a punt. És essencial que hi
hagi flexibilitat i coordinació a nivell
operatiu i organitzatiu davant d’un
món que canvia, que té riscos i que és
complex.
La seguretat està íntimament
lligada a la vida quotidiana de les
persones. Per això, les polítiques han
de ser transparents i ser garantia de
proximitat, arrelament i coneixement
del territori a l’hora de donar servei i
resposta a les necessitats ciutadanes.
Apostem per la millora de la
coordinació entre el cos de Mossos
d’Esquadra i les policies locals tant en
els aspectes operatius i organitzatius
com en els formatius.
Necessitem atendre especialment
els col·lectius més vulnerables
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i treballar transversalment com
prevenim i com intervenim en casos
de violència masclista, violència dins la
llar i els delictes d’odi.
Cal invertir els recursos humans i
tecnològics necessaris per mantenir
un sistema de qualitat que garanteixi
la seguretat tant dels professionals
com de les víctimes. Integrar les noves
tecnologies en la seguretat ha de
donar pas a la formació d’especialistes
i la seva translació als diferents cossos.
La gestió de riscos, crisis i resiliències
s’ha d’incorporar a tots els nivells de
les polítiques de seguretat.
Volem destacar el paper de la
ciutadania com actor de la seguretat
i la incorporació de la societat civil a
les activitats de protecció civil a través
del voluntariat, doncs valorem una
seguretat no reactiva sinó preventiva.
La seguretat privada, que
considerem complementària i
subordinada de la seguretat pública,
haurà d’adaptar-se als actuals
requeriments dels serveis i l’evolució
de les noves tecnologies.

(Garantir)
Igualtat
Les persones neixen en un entorn
que les condiciona i les fa úniques.
Una de les grans responsabilitats
de la política és garantir la igualtat
d’oportunitats de la ciutadania
independentment del seu origen.
Crear el millor país és corregir
les desigualtats des del primer
dia. Donar vida és un regal que
no pot traduir-se en un fre pel
desenvolupament
personal i professional
de les dones.
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En el millor país la igualtat no és un
repte sinó una realitat
Les polítiques que tenen per
objectiu corregir la desigualtat entre
dones i homes han de buscar la
complicitat i la coresponsabilitat de
tota la societat. No ens podem limitar
a polítiques fetes per dones, i només
dirigides a les dones.
Defensem la llibertat de la dona a
viure la vida sense encotillaments de
discursos dogmàtics de què és bo i
què és dolent.
Els permisos de maternitat
i paternitat han de ser iguals i
intransferibles per afavorir una
distribució més equitativa de la cura
dels fills i així evitar penalitzar les
dones en l’àmbit laboral i personal.

Les feines d’atenció, fonamentals
en una societat, no poden recaure
exclusivament sobre les dones. És
imprescindible que eliminem tots
els elements de la legislació que
indueixen a l’especialització femenina
i els que contribueixen a mantenir
l’escletxa salarial per motius de
gènere.
L’administració ha de ser exemplar,
incloent la perspectiva de gènere
transversalment i de manera efectiva
en totes les polítiques públiques.
Alhora que també potenciem les
actuacions en l’esfera privada i en tots
els àmbits de la societat per acabar
amb xacres com la violència masclista
i l’explotació sexual.
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Polítiques predistributives: prevenir
L’augment de les desigualtats
socials és el gran repte de la
política moderna. Estem obligats a
donar-hi resposta, per justícia social
i per les implicacions que té pel
progrés de Catalunya.
L’Estat ha de tenir un paper
preventiu i actuar sobre les causes
estructurals que generen les
desigualtats. Així s’aconsegueix
més equitat des de l’origen,
invertint socialment de forma
anticipada. Volem un camp
de joc que estigui realment
anivellat i sigui meritocràtic,
lliure i inclusiu, que trenqui la
transmissió intergeneracional de la
desigualtat i la pobresa, i permeti
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el desenvolupament potencial de
cada persona.
Apostem per un model que
doni suport a les famílies en
les prestacions econòmiques
per fills a càrrec, l’accessibilitat
als serveis de criança i el lleure
educatiu, l’escolarització precoç i
la participació familiar en entorns
educadors i inclusius, a més de la
modernització dels permisos per
naixement, adopció i acolliment.
Cal combinar les polítiques
predistributives amb les
redistributives, per fer-les més
eficients i potenciar el seu impacte
anivellador.

(Garantir)
Ciutadans Lliures
La millor societat és aquella formada per
una ciutadania saludable, educada, cívica,
crítica, culta i informada, és a dir, amb
ciutadans lliures. La igualtat d’oportunitats
requereix invertir en els més joves que
seran responsables del futur de tots.
Tothom desitja pels seus fills un futur
millor de la mateixa manera
que tota societat desitja la major
prosperitat pels seus ciutadans.
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Per a l’èxit educatiu de tots
els alumnes
El nostre model educatiu
desenvolupa competències per
dotar d’eines a les persones que
els permetin afrontar els reptes
que els sorgiran al llarg de la vida.
Implica tot l’ecosistema educatiu
(família, escola, entitats del lleure,
administracions, etc.).
Si invertim en educació,
invertim en la societat: des de
l’escola bressol i al llarg de tota
la trajectòria vital. Amb unes
polítiques educatives que s’han de
basar en l’evidència.
Apostem per un sistema
educatiu que garanteixi la cohesió
i l’ascensor social, intensificant
l’equitat i l’excel·lència, que sigui la
base del progrés personal i social.
La nostra ha de ser una educació
inclusiva i personalitzada,
centrada en afavorir el progrés
de cada alumne des de la pròpia
singularitat, sigui intel·lectual,
emocional o socioeconòmica.
Necessitem aprofundir en
l’autonomia i l’avaluació dels
centres educatius per singularitzarlos i que puguin respondre de

manera eficient als problemes i les
demandes de cada context. Amb
una atenció preferent als centres de
major complexitat com a garantia
d’equitat.
Catalunya ha de garantir la
igualtat d’oportunitats en la tria
de projecte educatiu per part de
les famílies, amb un finançament
suficient de l’escola pública i de
l’escola concertada.
Cal potenciar el lideratge
pedagògic dels equips directius per
assolir l’èxit educatiu de tots els
alumnes.
Dotar de les millors eines al
professorat forma part de l’èxit del
sistema i és essencial avançar en la
millora de la seva formació.
Un sistema educatiu que sigui
capaç de donar resposta a les
generacions natives digitals,
que fomenti les vocacions
tecnològiques i que contribueixi en
àmbits estratègics per a qualsevol
societat com ara la promoció de la
salut, incentivant l’activitat física i
els bons hàbits alimentaris.
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L’esport, batec de país
L’esport és talent, és esforç, és
ajudar-se uns als altres, és respecte, és
treball en equip, és superació, és saber
guanyar i saber perdre, és inclusió, és
superació i és cohesió. Són les qualitats
que com a societat hem de potenciar i
que són inherents a l’esport.

Hem de disposar d’un marc
normatiu adaptat a aquesta realitat
i que n’incentivi el seu creixement.
Apostem pel tercer sector esportiu,
així com els clubs, les federacions i els
esportius doncs són elements claus
per al futur de l’esport del nostre país.

L’esport fa créixer una societat
més sana. Contribueix a eradicar el
sedentarisme, prevenir problemes de
salut física i mental, i promou els bons
hàbits. No podem ni volem renunciarhi. Hem de potenciar la seva presència
en tots els espais de la vida.

Volem que les persones amb
diferents capacitats tinguin les
mateixes oportunitats de
gaudir-ne. L’esport és un bon mètode
per millorar les capacitats del cos i de
la ment, per poder ser més autònoms i
independents.

L’esport vertebra el teixit associatiu
del país i el territori, participa en
l’economia productiva i genera
ocupació, i és aparador de Catalunya al
món a través d’uns grans ambaixadors.
Els grans esdeveniments esportius
ens situen en el context internacional.

És necessària una gran aposta de
país per l’esport i l’activitat física en la
seva globalitat: la seva dimensió social,
la creació de valors, la repercussió
sobre la salut, el voluntariat, així com
la seva aportació al progrés del país,
i la professionalització i excel·lència
dels nostres esportistes.
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La cultura, motor de llibertat
La cultura permet construir una
ciutadania de qualitat, dotada amb
el necessari esperit crític, oberta,
creativa i solidària.
L’accés a la cultura és
imprescindible per assolir la
necessària cohesió social. És
instrument d’arrelament i l’eina
per entendre la diversitat. Per
això la considerem un veritable
pilar de l’estat del benestar
que ha de situar la persona al
centre de les polítiques culturals
amb vocació d’actuar sobre un
terreny preexistent i ric; que el
complementen, no el substitueixen.
La pedagogia és clau per crear
una oferta que acabi generant
més i nova demanda, on una millor
coordinació entre ensenyament i
cultura és clau. Així s’aprofundeix
en intervencions dedicades a
l’accessibilitat i la creació de nous
públics.

Creiem en la cultura que educa,
que reforça la nostra identitat, que
preserva el patrimoni, alimenta
la tradició i fomenta la creativitat.
La cultura ens arrela, i gràcies a
aquestes arrels ens universalitza i
ens projecta al món.
L’herència és una condició sine
qua non per poder excel·lir amb
aportacions úniques, generar
ocupació i riquesa, innovar i
incentivar un turisme sostenible.
Volem un sistema cultural
construït entre tots: els creadors
i els artistes, el públic, els editors,
els autors i els lectors, i també els
gestors públics i privats.
L’èxit cultural català ha de ser
garantir que des de qualsevol punt
dels país puguin aflorar expressions
culturals amb vocació universal.

19

Preeminència del català i protecció
de l’occità
Apostem per la preeminència
del català com a llengua pròpia
del país, refermada per un estatut
de territorialitat amb mesures que
compensin l’encara no normalitat
plena de la llengua en totes les
funcions.

que afavoreix la gestió integradora
de la diversitat cultural a les aules.
Cohesió i participació social,
laboral i cultural en igualtat de
condicions demana continuar
l’extensió del coneixement del
català en la població adulta.

Defensem el plurilingüisme
al sistema educatiu, entès com
un tractament integrat de les
llengües a partir de la centralitat
del català i la garantia de la
immersió lingüística, amb l’objectiu
de potenciar les competències
lingüístiques dels alumnes, una
de les claus de l’èxit educatiu que
contribueix a la comunicació entre
persones en un món globalitzat i

S’ha de mantenir la protecció de
l’occità per garantir-ne el futur, el
qual ha de prevaldre a la Val d’Aran
on ha de tenir el mateix tractament
que el català a Catalunya.
Alhora hem de garantir, amb
efectes oficials, els drets lingüístics
individuals dels parlants en llengua
castellana, patrimoni que conforma la
diversitat lingüística del nostre país.

Mecenatge, participació ciutadania
en la societat
Catalunya ha de disposar d’una
legislació del mecenatge i patrocini
ambiciosa que permeti l’aportació
de recursos voluntaris des del
món privat a les causes d’interès
general.
És necessari generar un marc
fiscal que incentivi empreses i
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particulars a finançar projectes
i iniciatives, des de la recerca
i el medi ambient a la defensa
dels drets humans, des de les
arts i la promoció de la cultura
a l’assistència social, i des de
la promoció de l’esport a la
cooperació i la promoció de la
igualtat de gènere.

(Crear)
Ocupació
i riquesa
Fer realitat les il·lusions i les
esperances de tota persona és fer
realitat un projecte de vida,
i un element clau per fer-ho possible
és tenir una feina digna. Generar
ocupació és progrés personal i
riquesa pel país. Una ocupació de
qualitat i estable en
una economia innovadora
i de futur. Un model
d’economia productiva que
genera benestar
i ocupació. Que ve de
lluny i que va lluny.
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Catalunya, protagonista
de la 4a revolució industrial
És imprescindible acordar
les prioritats per potenciar la
indústria del nostre país, i garantir
una economia més resilient i
generadora de millor ocupació.
Hem d’aprofitar que disposem
de bases pel creixement sòlides i
una economia diversificada amb
empreses petites, mitjanes i grans,
competitives i a tot el territori.
Creiem que el futur de la
indústria passa per la digitalització.
Les infraestructures estratègiques
seran, cada vegada més, les
tecnològiques. Per això cal

aprofundir en el desenvolupament
d’un ecosistema de recerca i
innovació en tecnologies digitals
avançades. I disposar d’una fiscalitat
justa que no sigui un fre per a
l’activitat econòmica del país
Participar globalment a
la 4a revolució industrial és
cabdal per situar Catalunya al
capdavant dels països generadors
d’oportunitats. Per estar actius
globalment cal continuar atraient
inversió estrangera, combinant
les capacitats del nostre teixit
empresarial amb un marc jurídic i
econòmic sòlid i estable.

Cercle virtuós: empresa exportadora,
innovadora i productiva
Per a moltes empreses catalanes
el món és el seu mercat on
competeixen en valor afegit i
innovació, generant ocupació a casa.
L’agenda antiglobalització
amenaça, amb mesures
proteccionistes i guerres
comercials, la integració mundial.
L’obertura, que sempre ha format

part dels trets culturals catalans,
també ha estat generadora de
riquesa.
Cal vetllar però perquè aquesta
riquesa sigui compartida per tota la
societat. Assegurar que el comerç
internacional garanteix la protecció
del consumidor i del productor
coneixent la traçabilitat, i que
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blinda els estàndards de protecció
a la salut, el medi ambient i la
biodiversitat i les condicions
laborals dels treballadors.
No podem oblidar que per
guanyar eficiència i competitivitat

és clau una millor gestió de les
infraestructures, tant de la xarxa
ferroviària (apostant definitivament
pel transport de mercaderies) com
d’una gestió individualitzada dels
nostres ports i aeroports amb uns
controls duaners àgils.

Més i millor ocupació
L’activitat productiva s’ha
d’orientar cap al coneixement. És
l’actiu principal de les empreses
catalanes dins d’un mercat global
per generar ocupació de qualitat.
Catalunya ha de generar, retenir
i atreure talent. La formació
a les empreses és clau per la
requalificació dels treballadors
en un entorn canviant. Cal
prestigiar encara més la formació
professional i que aquesta es faci
amb col·laboració amb empreses i
universitats.
L’eliminació d’obstacles, sovint
invisibles, ens ha de permetre
aprofitar el talent femení de la
generació de dones més ben
formada de la història. Creiem en
la importància de fer visible el
seu talent en tots els nivells i tots
els camps professionals i socials
(empreses, organitzacions sindicals,
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política, comunicació, cultura,
esports, etc.).
L’ocupació ha de tornar a ser
font de progrés social i lluita
contra la desigualtat. Per això,
és urgent incrementar el salari
mínim, incentivar fiscalment
la contractació, tractar més
favorablement les rendes del
treball, penalitzar el frau, i
prioritzar l’estabilitat laboral
amb mesures com la “motxilla
austríaca”.
Apostem per la implementació
d’una reforma horària per una
organització del temps que millori
el benestar social i redueixi la
desigualtat entre homes i dones.
Aquest canvi juntament amb
l’autogestió dels horaris per part
dels treballadors han d’estar al
servei de la conciliació, la qualitat
de vida i la productivitat.

País innovador
Cal que preservem el nostre
sistema universitari i de recerca
de qualitat, fruit d’una gran
visió estratègica. I potenciem la
transferència d’aquest coneixement
cap a les empreses, particularment
a les pimes, per donar solucions a
les necessitats de la societat, crear
valor afegit i fomentar l’activitat
emprenedora de científics, tècnics i
“inventors”.
A la vegada, cal incentivar la
cultura de patentar a través de la
connexió entre els científics i escoles
de negoci, i l’adhesió a la Patent
Única Europea per reduir-ne els

costos; en especial benefici de les
pimes i les empreses innovadores.
S’ha d’impulsar l’accés de
l’empresa catalana a la innovació
i noves tecnologia, alhora que
s’incentiva fiscalment la R+D+I i la
reinversió productiva, i es garanteix
un marc tributari clar i estable.
En definitiva, reprendre
l’atractiu de Catalunya com a terra
d’oportunitats on s’afavoreixin
aquelles iniciatives que generen
riquesa i llocs de treball de valor
afegit amb impactes positius a nivell
social i econòmic.

País emprenedor
L’esperit emprenedor, la cultura
de treball i l’esforç s’ha de promoure
des de l’escola. I que aquest canvi
arribi a la societat per normalitzar
la inversió privada en emprenedoria
i la eradicació d’estigmes socials
relacionats amb l’èxit i el fracàs.
Emprendre és un mèrit en sí mateix
i cal reconèixer-ho.
L’administració ha de seguir el
camí en l’eliminació barreres per
iniciar una activitat. La tributació

dels autònoms s’ha d’ajustar a la
facturació alhora que s’incrementa
la seva protecció i segones
oportunitats.
Trobar l’equilibri entre una bona
regulació i la innovació en l’àmbit
de l’economia col·laborativa ha
de potenciar que esdevingui font
d’ocupació i riquesa sense competir
deslleialment amb els sectors
tradicionals.
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(Compartir)
País de Futur
Créixer és prendre consciència i pensar
més enllà d’un mateix. Actuar amb
responsabilitat és essencial per garantir
un futur millor. La cohesió territorial, el
respecte per l’entorn, la sostenibilitat
i la lluita contra el canvi climàtic són
obligacions inqüestionables que han
d’interpel·lar la consciència
de cada persona i estar al centre
del debat de la nostra societat.
Tenim una responsabilitat
amb nosaltres mateixos,
però sobretot amb
les generacions futures.
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La cohesió territorial és garantia
de futur
Som un país divers i ric, on
cada element del territori fa la
seva aportació al conjunt que ens
defineix com a nació. Catalunya
ha de garantir als seus ciutadans
poder desenvolupar el seu projecte
vital des de qualsevol poble o
ciutat del país.
Estem compromesos amb
l’equitat territorial i amb poder
disposar de serveis públics de
qualitat, d’accedir a la cultura i l’oci,
i de tenir oportunitats de generar
negoci arreu del territori; on els ens
locals són clau per tenir en compte
les particularitats i necessitats de
cada lloc.
Som punters en la indústria
química i en el sector turístic al
Camp de Tarragona; en el sector
agroalimentari a les comarques
de Lleida; combinem la projecció
industrial de les comarques
de Girona amb el turisme de
qualitat de la seva Costa Brava o
l’enoturisme basat en la fortalesa
econòmica del sector vitivinícola
al Penedès i Priorat. Disposem de

paisatges tan diversos com els
l’Ebre, el Pirineu i la Val d’Aran, que
sustenten el seu potencial turístic i
agroalimentari.
Tenim la indubtable capacitat
d’atracció mundial de la nostra
capital, Barcelona, i la seva gran
regió metropolitana conformada
per una primera corona de ciutats
com L’Hospitalet i Badalona i
comarques com les del Baix
Llobregat i els Vallès, i una segona
corona de capitals com Vilanova,
Vilafranca, Igualada, Manresa,
Granollers i Mataró, projectada cap
a Berga i Vic, que la multiplica i la
dota de capacitat per desenvolupar
i acollir inversions de sectors
econòmics capdavanters.
Hem de garantir un territori
plenament comunicat,
internament i externament, amb
les infraestructures físiques i
digitals adequades perquè els
nostres professionals i les nostres
empreses puguin competir en els
mercats nacionals i internacionals.
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Projectar el primer sector
El 90% del territori de Catalunya
és un gran espai natural on hi viu el
10% de la població.
Els sectors agrari, ramader,
pesquer, agroalimentari i forestal
generen la majoria de l’ocupació a
les zones rurals, i són fonamentals
per garantir l’arrelamenti evitar
el despoblament, a més d’actors
anticíclics en èpoques de dificultats
econòmica.
Situem la innovació, la inversió i
la formació al centre de la creació
de valor i qualitat per assegurar
la viabilitat de les explotacions, el
relleu generacional i la dignificació
dels professionals del primer sector
Necessitem mesures que facilitin
l’accés a la comercialització dels
productes i la protecció davant de
la inestabilitat dels preus, així com
una major agilitat administrativa i
visualització social.
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L’aposta per la marca Catalunya
com a segell de productes de
qualitat marca el camí per seguir
sent un país de referència.
El sector primari ha de ser
considerat un sector estratègic. No
només pel que fa a la producció
d’aliments; també per la seva
contribució a la sostenibilitat i a la
conservació del paisatge. Permet
que es puguin desenvolupar
altres activitats econòmiques
com les turístiques i de lleure
i desenvolupar noves fonts de
riquesa i ocupació al territori.
La correcta gestió de l’aigua i el
sòl han de permetre que el llegat
dels nostres pares no es malmeti i
arribi als nostre fills amb viabilitat
econòmica, social i ambiental.

Creixement econòmic i sostenibilitat
han d’anar de la mà
Estem plenament compromesos
amb les estratègies mundials en la
lluita contra el canvi climàtic; un
dels majors reptes globals que hem
d’afrontar localment.
Cal implementar estratègies de
mitigació i prevenir noves formes de
desigualtat i pobresa que es generin
per alteracions ambientals.
A través de la digitalització i la
innovació hem de replantejar la
nostra economia productiva, per
posar l’accent en el valor afegit com
a clau de la nostra competitivitat i
fomentar bons llocs de treball.

Volem acompanyar les empreses
a fer la transició cap a l’economia
circular (reutilitzar, reparar,
remanufacturar i reciclar) i que
disposin d’una fiscalitat que premiï
les actuacions en benefici de
tots. D’aquesta manera es genera
prosperitat a partir dels recursos
existents.
La protecció del medi ambient ha
de ser part integral de les polítiques
públiques i valorar-la conjuntament
amb l’impacte econòmic i social en
la presa de decisions.

Un model energètic competitiu
i sostenible, i 100% d’origen renovable
L’energia és un factor clau tant
per la competitivitat de la nostra
economia com per a la sostenibilitat
ambiental del país. Reconeixem el
seu accés com un dret fonamental
de la ciutadania.
El nostre model energètic es
basa en el foment de les energies
renovables i del vehicle elèctric, així
com en la rehabilitació energètica

dels edificis i el desenvolupament
de l’autoconsum fotovoltaic.
Amb el necessari consens
territorial i la participació ciutadana,
és en si mateix un sector econòmic
amb capacitat de crear llocs
d’ocupació de qualitat, d’aportar
valor afegit i de millorar la nostra
competitivitat. I on cal garantir-ne la
seguretat jurídica de les inversions.
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Els reptes del món són també
els reptes de Catalunya
Som europeistes i volem viure
en una Unió més forta i integrada
que respecti els equilibris entre els
diferents països que la formen i
que segueixi contribuint al respecte
per la democràcia, la diversitat i el
progrés social i econòmic al món.
Una Europa amb un rol més
actiu de les seves institucions que
completi l’harmonització fiscal,
peça clau en lluitar contra l’elusió
fiscal, que defensi la competència i
els consumidors, i que asseguri els
principis de l’estat del benestar.

La crisi migratòria i de refugiats
està sent el fracàs més gran de
la Unió. Cal un debat en matèria
de fluxos migratoris allunyat
de posicions populistes, on es
plantegin quins són els millors
mecanismes d’integració, es
reconegui la riquesa de la diversitat
i es valori la capacitat d’absorció.
Creiem en una Catalunya motor
dels canvis que necessita el projecte
europeu. I estem absolutament
compromesos amb l’adopció de
l’Agenda 2030 per cooperar amb la
comunitat internacional en donar
resposta als reptes globals.

Diplomàcia, desenvolupament i defensa
Volem ser presents a les grans
organitzacions internacionals com
les Nacions Unides i l’OTAN.
Creiem en un model de defensa
en favor de la promoció de la pau i
la ciberseguretat, que sigui garantia
del control del nostre territori i la
nostra seguretat amb una força
de defensa de caràcter voluntari i
professional.
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La política de seguretat i defensa
no és opcional. Necessitem una
política pròpia que sigui capaç
d’harmonitzar els valors propis de
la nostra societat, com a element
bàsic de cooperació amb els altres
estats i del nostre compromís amb
els interessos del nostre entorn.

(Compartir) País
per les Persones
Estimar i compartir són senyals
d’humanitat. No hi ha res més humà
que tenir cura d’aquells que més
ho necessiten. Arribar a l’edat de
jubilació és culminar
una part de la vida, però també és
acumular una experiència, saviesa
i valor que són indispensables pel
progrés. Dignificar també vol dir
compartir una àmplia
i forta xarxa social que
garanteixi les cures, çajudes i
atencions oportunes
a qui més ho necessita.
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Una societat inclusiva
Treballem per una societat més
inclusiva fonamentada amb els
principis de la dignitat, la capacitat,
la qualitat de vida i l’autonomia.
Potenciar membres actius de la
societat al quals donar respostes
individualitzades i tractaments cada
vegada més integrals que afavoreixi

el ple desenvolupament personal,
professional i social de tothom i al
llarg de tota la seva vida.
La prevenció de la malaltia, la
protecció i la promoció de salut i
la millora de la qualitat de vida i el
benestar de la persona han de ser
l’eix principal de tot el sistema.

Model sanitari d’èxit
Hem construït un model d’èxit
basat en un sistema sanitari
públic universal, de qualitat i amb
diversitat de proveïdors tant públics,
com privats com del tercer sector.
Disposem d’uns professionals
sanitaris compromesos com a eix
del sistema. Hem de promoure
la seva participació en la gestió
dels centres i vetllar pel seu futur,
minimitzant la precarietat laboral
dels més joves i fomentant la
formació continuada de tot el
col·lectiu.
És necessari millorar el
finançament i assegurar la
sostenibilitat del sistema sanitari
prioritzant l’ús dels recursos de la
manera més eficient. Hem de

basar-nos en la transparència,
l’autonomia de gestió i el retiment
de comptes.
Cal apostar per la millor recerca
i la més avançada innovació
biomèdica, per tal que esdevinguin
assistència de qualitat, i incorporar
la tecnologia més avançada al
servei de les polítiques públiques.
Cal implementar un model
tecnològic i de sistemes
d’informació on professionals i
ciutadans dinamitzin l’anàlisi que
identifiqui patrons de prevenció
i predicció personalitzades, que
millori també la comunicació i
coordinació entre diferents xarxes
per superar l’actual fragmentació.
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Les persones al centre
de les polítiques
L’atenció a les persones ha de ser
integral i integrada, considerant
conjuntament les seves necessitats
sanitàries i socials. Per això, és
necessària una estructura conjunta
en l’àmbit de la planificació, la
fixació d’objectius i l’avaluació de
les prestacions.
Uns serveis socials i sanitaris de
proximitat i universalitzats arreu
del territori. Que potenciïn l’atenció
domiciliària i en comunitat, per
poder gaudir de més qualitat.
La col·laboració amb entitats és
indispensable en aquest punt.
S’han de crear entorns físics
i socials que facilitin aquesta
atenció tenint en compte que la
realitat personal de cada individu
és diferent, i per tant, requereix
d’unes respostes adaptades.
Cal disposar de carteres de
serveis àmplies i flexibles, amb
capacitat d’ajustar-se i incentivar la
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figura del referent de les persones,
el referent del cas.
Tan important és curar com
cuidar, acompanyant la persona i la
seva família en tots els moments
vitals. L’atenció ha de ser més
propera i més humana, millorant
la participació del pacient a través
de l’autonomia, la informació i la
coresponsabilitat.
Apostem, doncs, per un gran
acord de país per l’atenció
integrada centrada en la
persona, que superi els actuals
compartiments estancs, que vagi
més enllà dels sistemes socials i
sanitaris, i que defineixi un model
específic per a Catalunya amb la
voluntat d’atendre les persones en
la seva globalitat.
Volem un major equilibri
entre els drets i els deures dels
ciutadans perquè siguin subjectes
coresponsables i actius de la pròpia
salut i benestar.

Envelliment en positiu
Apostem per un model
d’envelliment actiu i saludable, que
promogui l’autonomia personal
necessària per desenvolupar una
vida independent, bo i garantint la
dignitat de la persona.
L’allargament de la vida ha
d’anar acompanyat d’oportunitats
continuades de salut, participació,
seguretat, formació i avaluació
dels serveis. És necessari combatre
els estereotips i l’abordatge de les
desigualtats.
L’augment de l’esperança de
vida i el consegüent envelliment
de la població, la cronificació de

determinades malalties i la seva
complexitat han de reorientar
les nostres polítiques per donar
resposta a aquests nous reptes.
Al mateix temps, és necessari
garantir unes pensions dignes, que
assegurin uns ingressos estables
per un col·lectiu cada vegada més
nombrós, i permetin una millor
compatibilització amb el treball.
Cal acordar les reformes
necessàries que garanteixin per a
les generacions d’avui i de demà
pensions sostenibles i suficients.
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