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197. UNA CATALUNYA VERDA

SUBSTITUCIÓ
612. Esmena de Substitució al paràgraf 197 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.142)
Substituir tot el paràgraf per...
Por una Catalun~a de Autoconsumo con Energi´as, Eficientes, Limpias, Continua y Perdurable
ADDICIÓ
613. Esmena de Addició al paràgraf 197 presentada per CORNELLA(E.O.549)
Afegir al final un nou paràgraf
CIUTATS INCLUSIVES EN L’ESPAI PÚBLIC
Catalunya ha d’estar format per ciutats basades amb un model d’interrelació que s’estableixi a partir
d’espais de relació i fonamentat en un model de relacions socials, econòmiques i culturals inclusives que
ofereixin oportunitats d’igualtat per a tothom, dones, gent gran, infancia, persones amb diversitat
funcional entre d’altres.
En l’espai públic tant en el creixement urbà com la mobilitat interurbana amb la xarxa de transports
públics i en el disseny d’espais públics amigables que permetin desplaçar-se a peu, relacionar-se amb
seguretat en places i carrers prioritzant els vianants per davant del vehicle rodat i donant més prioritat a
modes de transport actius i sostenibles com la bicicleta, reduint l’impacte de la contaminació.
També incorporant una mirada inclusiva des de la diversitat funcional ampliant noves necessitats que
facin accessible l’espai públic per a determinades discapacitats i donar resposta a noves demandes que
faciliten la informació als vianants i ciutadania per exemple amb el comerç de proximitat i de barri, amb
senyalètica universal vertical i horitzontal, amb elements de disseny visual innovadors que facilitin la
identificació de comerços i serveis públics com són els pictogrames ( imatges visuals que identifiquen un
equipament o servei públic com per exemple una biblioteca amb el dibuix d’un llibre, una piscina amb la
imatge d’unes onades i una figura nedant, i pictogrames als comerços que permeten amb un dibuix
identificar establiments comercials com una fleca, peixateria, botiga de barri de queviures, etc.) que
poden donar resposta també a noves necessitats si tenen una connexió amb xarxes d’internet que pugui
complementar la informació que es veu directament amb la creació de noves oportunitats i aplicacions
mòbils que donen un millor servei tant de localització com informació d’interès públic d’activitats, temps i
climatologia,com informació comercial d’oferta i promocions a la ciutadania que actualment estan
desenvolupant les ciutats Smart, vinculant la intel·ligència i les dades a la inclusió.
Apostem per una Catalunya on hi hagi una xarxa de ciutats inclusives intel·ligents que permetin a tota la
ciutadania assolir al màxim les necessitats bàsiques i personals al llarg de la vida en l’alimentació, la salut,
l’atenció a l’infant amb conciliació familiar, en l’educació, el treball, l’habitatge, l’accés al lleure, la cultura
i l’esport en un entorn social saludable i sostenible, reduint al màxim les desigualtats socials, generant
noves oportunitats que puguin evitar al màxim la lacre de la pobresa, el fracàs escolar i la manca
d’habitatge.
Cal incorporar nous recursos a nivell municipal dins un nou equilibri territorial federalista que impulsi una
actualització de les competències locals (educació, ocupació, salut, habitatge, entre altres) i nou talent
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humà amb capacitat d’aportar solucions creatives, intel·ligents i socials promovent l’intercanvi entre
territoris i el suport entre els municipis des de les estructures administratives que desenvolupen la
coordinació local i amb criteris d’eficiència econòmica i ecològica que maximitzin beneficis i redueixin
costos, incorporant noves metodologies i incorporant la visió i experiències locals en el disseny de les
polítiques públiques amb un marc supramunicipal.
Amb l’ús de la intel·ligència digital i innovació en projectes socials que permetin poder criar-se en un
entorn familiar saludable, educació i accés als estudis superiors i l’habitatge i poder continuar accedint a
aquestes oportunitats, drets i llibertats de desenvolupament individual i col·lectiu en les ciutats, tant de
procedència i naixement com de residència, estudis i treball en altres ciutats al llarg de la vida amb
respecte als valors democràtics dels drets humans i drets dels en el respecte infants i de l’entorn social i
natural, en termes d’igualtat i fraternitat amb solidaritat i cooperació intergeneracional i territorial.
POLÍTICA EDUCATIVA INCLUSIVA
Quan a les polítiques locals, a nivell educatiu per a que es compleixi la Convenció dels Drets dels Infants
en el dret a l’educació cal més suport a les aules en horari escolar i fora de l’horari escolar en espais com
l’acollida, el menjador i les extraescolars i altres espais de lleure com els Casals d’estiu, colònies i
campaments que donin una resposta a la demanda de suport específic individual que requereix alumnat
amb necessitats educatives especials. I aquest suport a l’educació inclusiva s’ha de coordinar també amb
les associacions de familíes a les escoles, esplais de lleure, associacions de veïns i altres entitats culturals i
esportives que ofereixen activitats per a infants i joves.
També cal oferir formació específica als professionals que treballen amb infants amb necessitats
educatives especials i amb situacions de vulnerabilitat o risc d’estar en una situación social vulnerable en
els espais educatius dins l’escola i fora de l’escola.
POLÍTICA DE SALUT PÚBLIC INCLUSIVA
Quant a la política de salut pública, s’ha de permetre un acompanyament terapèutic individual i universal
dins el mercat de treball i en els estudis de secundaria i universitaris per a joves amb siutació diversitat
funcional i social que els permeti assolir l’èxit educatiu i professional i que es coordinin amb la família que
ofereixi suport i/o amb els joves objectiu i els tutors en els estudis a partir de secundaria i universitat i
tutors en pràctiques d’empresa i contractació de llicenciats/des o graduats.
Quant a la infància l’atenció terapèutica és imprescindible per a les famílies amb infants amb diversitat
funcional i social per adquirir més competències socials i aprenentatges cognitius que que en la infància i
posteriorment en l’adolescència els integrin més i els permeti assolir el seu potencial de
desenvolupament humà en el sistema educatiu i a nivell social.
El fet que les famílies hagin de suportar el cost de la teràpia i el seguiment en altres intervencions de salut
d’acompanyament a la família i seguiment clínic del fill/a provoca dificultats en la conciliació familiar i
professional i uns costos familiars elevats que la majoria de vegades superen les despeses tant dels costos
d’estudi com de salut que tenen les famílies, sense tenir en compte altres despeses extraordinàries que es
puguin produir com activitats d’estimulació personal a nivell extraescolar com la natació, esports,
equinoteràpia per assolir un major desenvolupament cognitiu personal.
És necessari també un major reconeixement de les famílies amb fills amb necessitats educatives especials,
no només un certificat de discapacitat, sinó de la funció de suport que realitzen com una inversió en
despeses per a assolir més autonomia i un millor desenvolupament funcional i cognitiu, tant en materials
de joguines, llibres de consulta per a famílies com llibres per a fills/es, formació específica, activitats
esportives, de psicomotricitat, musicoterapia, etc. que es podrien desgravar o promocionar com activitats
i serveis d’inclusió.
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POLÍTICA DE JOVENTUT INCLUSIVA – HABITATGE PER A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL
Per als joves que vulguin emancipar-se i joves amb diversitat funcional i social diversa (situacions de
vulnerabilitat social o risc, necessitats educatives especials, fracàs escolar, salut mental, etc.) cal oferir
habitatge amb suports econòmic i social que els acompanyi en el procés d’emancipació i tenint en compte
que el mercat laboral no ofereix estabilitat ni prou incentius econòmics, els ajuts per a joves a l’habitatge
s’han de vincular als ajuts a l’estudi i projectes d’autoocupació per a poder emancipar-se social i
econòmicament.
Els habitatges han de ser sostenibles i eficients energèticament i generar espais de relació entre joves, a
més de permetre un acompanyament específic sigui psicològic, social o familiar amb projectes de
cooperativisme, residències estudiantils i altres fórmules com l’ús de carpes, tendes de camping,
construcció de domus (cases fetes amb terra i rafia), adobe (fang i aigua), fusta, etc. com a projectes
d’innovació social i construcció en els que hi hagi espais individuals i espais comunitaris ( sales de
reunions, menjador, cuina, bugaderia, jardí, hort, etc.) que també poden ser espais de treball col·lectiu i
en equip que facilitin als joves treballar amb altres col·lectius. El cost i la sostenibilitat han de ser claus en
els materials i aquests projectes d’innovacio així com l’accés a xarxes d’internet. Aquests habitatges si es
vinculen a l’estudi o un treball poden ser temporals i vinculats a determinats projectes i s’hauria de
promoure l’intercanvi d’aquest tipus d’habitatges per a joves estudiant secundaria entre diferents
municipis, províncies i diferents comunitats autònomes.
A més llarg termini s’han d’investigar solucions econòmiques que permetin un lloguer social als joves en
habitatges amb una contractació i periodicitat més llarga en la seva promoció personal dins d’una
projecte d’emancipació que incorpori ofertes de treball i faciliti la mobilitat i poder estendre aquesta
política d’habitatge a altres col·lectius que ho necessitin com gent gran, famílies, etc.

198. 10. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

SUBSTITUCIÓ
614. Esmena de Substitució al paràgraf 198 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.143)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Municipios conjuntamente con las Federaciones fomentaran la EFICIENCIA CLIMA´TICA Y EL MEDIO
AMBIENTE.
Los Socialistas implantaremos el Autoconsumo como referente econo´mico y social al conjunto de los
Municipios como garantes de bienestar y seguridad social entre todos los ciudadanos.
199. La transició ecològica ha d’estar en el cor del nou projecte polític del socialisme català, perquè donar
resposta a la crisi ecològica és urgent, però també una oportunitat per a Catalunya. Al segle XXI, els i les
socialistes hem d’abordar els reptes ambientals de forma indissoluble als reptes socials i, per això, el
socialisme de futur és l’ecologia social. En aquest sentit, compartim els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i els aplicarem en la definició de les nostres
polítiques públiques.

SUBSTITUCIÓ
615. Esmena de Substitució al paràgraf 199 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.144)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas consideramos que la transicio´n ambiental debe ser gestionada por los Municipios con
proyectos poli´ticos sociales, dando una respuesta urgente a la crisis ambiental, solucionando los
4
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problemas ambientales de forma firme a las dificultades sociales de los Municipios, colaborando con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
ADDICIÓ
616. Esmena de Addició al paràgraf 199 presentada per AMPOSTA(E.O.1225), ST.CARLES DE LA RAPITA
(E.O.1227), AMETLLA DE MAR (E.O.1231), TIVENYS (E.O.1235), MORA EBRE (E.O.1239), ST.JAUME
ENVEJA (E.O.1243), ROQUETES (E.O.1255), FLIX (E.O.1262)
Afegir al final un nou paràgraf
El nostre compromís enfront de la emergència climàtica ens obliga a accelerar la transició ecològica de
l’economia que inclou programes per incentivar la creació de llocs de treball i la diversificació del teixit
productiu en els sectors i comarques més vulnerables, de cara a garantir un camí de prosperitat
compartida. Ens comprometem a una transició ecològica justa en tots els sectors productius i en especial
en l’agricultura, ramaderia i pesca.
Els socialistes apostem per un model de creixement basat en l’economia circular, que mantingui l'activitat
tradicional primària (agrícola, ganadera i pesca) i l'agroindústria que se'n deriva. Donarem suport a la
indústria agroalimentària i ajuts als productes ecològics i als regs de suport, per garantir les produccions
vulnerables al canvi climàtic. I també s'ha d'impulsar l'oferta turística, com a motor econòmic. També
apostem per un model basat en la industrialització, relacionada en les energies renovables. La transició
energètica serà un factor determinant per generar ocupació.
Amb caràcter immediat, impulsarem la llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica amb el màxim de
consens social i polític, sense renunciar al nostre objectiu que es aconseguir al 2030 un percentatge
d’electricitat produïda amb energies renovables del 74%,per arribar al 2050 al 90%
Integrarem la preservació de la nostra rica biodiversitat, terrestre i marina en totes les polítiques
sectorials, mitjançant estratègies específiques de lluita contra la desertització, protecció d’aiguamolls,
connectivitat i restauració ecològica
Una nova governança de l’aigua es imprescindible. Reorientarem la política de l’aigua fomentant la
participació social i institucional, per anticipar i mitigar els efectes del canvi climàtic, garantint les
exigències ambientals establertes en la normativa Europea. Augmentarem la seguretat hídrica de totes les
Conques. Dintre aquesta política integral que afecta tots els àmbits d'actuació, actuarem per executar les
obres d’urgència que calen al Delta per facilitar la seva adaptació al canvi climàtic i treballarem
estretament amb la taula de consens del Delta per afrontar definitivament els problemes de regressió, de
manca de sediments i de subsidència, i consensuar amb la Generalitat un cabal ecològic del riu el més
generós possible respecte de les necessitats ambientals del delta.
200. Construir un món més just, més equitatiu i més pròsper és inseparable dels enormes desafiaments
ambientals. Els socialistes i els progressistes tenim la tasca de tornar a definir el concepte de progrés,
modernitat i solidaritat, a la llum dels reptes planetaris del segle XXI. Una nova integració de la
solidaritat, la modernitat i l’ecologia és necessària i imprescindible per renovar el socialisme.

SUBSTITUCIÓ
617. Esmena de Substitució al paràgraf 200 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.145)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas desde los Municipios contribuira´n a un mundo ma´s justo, ma´s equitativo y ma´s
pro´spero, es inseparable de los enormes desafi´os ambientales. Los Municipios favorecera´n el progreso,
la innovacio´n y la solidaridad entre los ciudadanos, tenemos la ocupacio´n del concepto de progreso,
5
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modernidad y solidaridad, a la luz de los retos universales del siglo XXI. Una integracio´n de la solidaridad,
la modernidad y la ecologi´a es necesaria e imprescindible para actualizar el socialismo.
ADDICIÓ
618. Esmena de Addició al paràgraf 200 presentada per MATARO(E.O.429)
Afegir al final del paràgraf
sempre d’ acord amb els ODS 2030 explicats anteriorment
619. Esmena de Addició al paràgraf 200 presentada per HOSPITALET EST(E.O.722)
Afegir entre l'ecologia de la línia 4 i és de la línia 4
el benestar animal.
201. Estem al davant d'una crisi global. És la conseqüència d’un model de desenvolupament que exigeix que
la terra resisteixi més enllà dels seus límits. Hem buscat un creixement econòmic sense tenir prou en
compte les seves externalitats i les seves conseqüències negatives i irreversibles sobre el medi ambient.
Els efectes del canvi climàtic són cada cop més perceptibles i no en podem ser mers espectadors.

SUBSTITUCIÓ
620. Esmena de Substitució al paràgraf 201 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.146)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas potenciaremos los Municipios como medio ante la crisis global, desarrollando un
crecimiento econo´mico que establezca seguridad ambiental y fomentar un desarrollo equilibrado donde
el cambio clima´tico como la necesidad urgente de un modelo clima´tico eficiente y limpio.
202. La crisi, que no és només una crisi cíclica, ens obliga a pensar de manera diferent els valors del
creixement, incorporant els límits planetaris com a garantia d’un progrés durador i just i definint l’accés
a l’aigua i a l’energia com a serveis d’interès general.

SUBSTITUCIÓ
621. Esmena de Substitució al paràgraf 202 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.147)
Substituir tot el paràgraf per...
El Socialismos como garante del fortalecimiento constante de los diferentes valores de crecimiento en los
Municipios garantizara el progreso justo y duradero con una energi´a eficiente, limpia y continua, al
servicio de todos los ciudadanos y del intere´s general.
ADDICIÓ
622. Esmena de Addició al paràgraf 202 presentada per GIRONA(E.O.891)
Afegir al final del paràgraf
L'aigua es considera un dret humà i és per això que apostem per la gestió pública directa, participativa i
democràtica.
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203. La nostra prosperitat ha de fonamentar-se en un model econòmic diferent: més conscient, respectuós i
eficient en l’ús dels recursos, més prudent en la generació d’externalitats negatives i amb un decidit
impuls de l’economia circular i d’una transició energètica justa i mediambientalment sostenible.

SUBSTITUCIÓ
623. Esmena de Substitució al paràgraf 203 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.148)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialista con la incorporacio´n de una energi´a eficiente, limpia y continua facilitara prosperidad,
unos modelos econo´micos conscientes, respetuosos y eficientes en el uso de los recursos y con un
decidido impulso de la economi´a circular y de una transicio´n energe´tica justa y medioambientalmente
sostenible en todos los Municipios.
ADDICIÓ
624. Esmena de Addició al paràgraf 203 presentada per HOSPITALET NORD(E.O.411)
Afegir al final un nou paràgraf
Aquest canvi de model econòmic més sostenible, també inclou altres formes i principis de creació d’ activitat
econòmica. Prenent els principis de la economia social i solidaria, hem de fusionar-los amb els principis de la
responsabilitat social empresarial. El PSC aposta per un model econòmic que fomenti models empresarials
que es relacionin d’ un altra manera amb la societat i amb el seu entorn més pròxim, respectant el medi
ambient, democratitzant les decisions dins de la organització, apostant per la conciliació laboral dels seus
treballadors i amb un codi ètic que marqui les seves negociacions amb clients i proveïdors.
El Turisme és un dels sectors principals de creació de llocs de treball i riquesa del nostre país, i l’ hem de
mantenir i potenciar. Però en cap cas pot ser un sector on la seva avantatge competitiva respecte a altres
destinacions sigui el preu, traduït en precarietat laboral. El PSC aposta per un turisme de qualitat,
entenent qualitat no només pels turistes, sinó també pels treballadors del sector, per això, vetllarà pel
compliment dels convenis laborals dels col·lectius més vulnerables (exemple de les cambreres de pis) i
promourà un segell de qualitat laboral que distingeixi les empreses del sector que vetllen per la qualitat
dels llocs de treball que generen.
625. Esmena de Addició al paràgraf 203 presentada per HOSPITALET EST(E.O.723)
Afegir entre econòmic de la línia 1 i diferent de la línia 1
i productiu
626. Esmena de Addició al paràgraf 203 presentada per HOSPITALET EST(E.O.725)
Afegir entre sostenible de la línia 3 i sostenible de la línia 3
i del benestar animal.
204. És hora de reconèixer l'emergència climàtica. Catalunya no és diferent de la resta del planeta. La lluita
contra el canvi climàtic i les polítiques d’adaptació han de ser un eix central en les polítiques del PSC,
tenint en compte també que el canvi climàtic és motor de transformació dels models econòmics i
productius, capaç de generar nous àmbits d'activitat compatibles amb la sostenibilitat econòmica, social
i ambiental.

SUPRESSIÓ
627. Esmena de Supressió al paràgraf 204 presentada per VILADECANS(E.O.691)
Suprimir Catalunya no és diferent de la resta del planeta a la línia 1
7
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SUBSTITUCIÓ
628. Esmena de Substitució al paràgraf 204 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.149)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialista facilitaremos la actuacio´n con energi´as eficientes, limpias y continua son las garanti´as de
la lucha contra el cambio clima´tico, donde los socialistas debemos ser en los Municipios los garantes en
la transformacio´n de los modelos econo´micos y productivos, preparados de generar nuevos a´mbitos de
actividad concurrentes con la sostenibilidad econo´mica, social y ambiental, los servicios pu´blicos
Municipales tendra´ los medios para fortalecer la incorporacio´n de actividades productivas sociales,
ambientales y a favor del cambio clima´tico. El modelo econo´mico sera´ justo cuando la riqueza sea ma´s
equivalente entre los ciudadanos y el repartimiento sea de intere´s general garantizando los principios de
justicia social.
ADDICIÓ
629. Esmena de Addició al paràgraf 204 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.778)
Afegir al final un nou paràgraf
A nivell institucional, el PSC serà promotor i garant de les polítiques ambientals necessàries per combatre
l’emergència climàtica amb compromís en la promoció, seguiment i compliment de les mesures a tots els
nivells territorials.
630. Esmena de Addició al paràgraf 204 presentada per NOU BARRIS(E.O.877)
Afegir al final del paràgraf
Quan parlem d'economia circular, existeixi una absència de reflexió en materia de gestió dels individus,
sobretot en entorn professional. No obstant això, si el nostre project econòmic té l'objectiu d'afavorir
modes de producció i de consum més responsables, sembla evident que no es pot continuar ignoran la
dimensió humana d'aquesta transició i el que implica en termes de transformació de la gestió dels
individus. Per tant, caldrá desenvolupar mòduls de formació destinat a responsables de RH i dels
managers per tal d'integrar a la gestió dels recursos humans de les empreses, els principis de l'economia
circular.
631. Esmena de Addició al paràgraf 204 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.777)
Afegir entre planeta de la línia 1 i La lluita de la línia 1
Aquesta situació és conseqüència directa del nostre sistema extractivista i consumista, que prioritza el
benefici econòmic a mantenir la vida. A tot això les polítiques desenvolupades per la Generalitat de
Catalunya i els grups de l'oposició al llarg de la història en molts casos han ajudat a fer aquest problema
molt més gran. El temps ens ha demostrat les nefastes conseqüències pel clima i la vida, per no haver
posat la mirada verda al centre de les nostres polítiques.
És per això que el PSC fa una aposta decidida sobre
205. Ens comprometem a treballar en l'horitzó de la total descarbonització l’any 2050, impulsant un nou
acord verd (Green New Deal) a Catalunya, d’acord amb Espanya i la Unió Europea, amb finançament
suficient per garantir la creació d'ocupació i una transició justa en els sectors i territoris més vulnerables
davant els canvis necessaris en les formes de producció i consum.

SUBSTITUCIÓ
632. Esmena de Substitució al paràgraf 205 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.150)
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Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas en los Municipios sera´n los impulsores de una energi´a eficiente, limpia y continu´a para
descarbonizar los sectores afectados, con la incorporacio´n de nuevos empleos en los sectores y territorio
afectados garantizando la totalidad de su produccio´n y un consumo eficiente sin contaminacio´n en los
espacios naturales.
ADDICIÓ
633. Esmena de Addició al paràgraf 205 presentada per TERRASSA(E.O.109)
Afegir al final del paràgraf
Alhora, per garantir aquest finançament, urgeix impulsar una reforma fiscal verda integral, progressiva i
inclusiva, que no carregui els costos de la transició energètica sobre les capes amb menys renda
disponible de la societat. Aquesta reforma ha de resultar un element cabdal i catalitzador de la transició
energètica, alterant patrons de comportament de producció i consum i a la vegada gravant l’impacte
ambiental a la vegada que incentivi el desenvolupament tecnològic
634. Esmena de Addició al paràgraf 205 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.779)
Afegir al final un nou paràgraf
Alhora, per garantir aquest finançament, urgeix impulsar una reforma fiscal verda integral, progressiva i
inclusiva, que no carregui els costos de la transició energètica sobre les capes amb menys renda
disponible de la societat. Aquesta reforma ha de resultar un element cabdal i catalitzador de la transició
energètica, alterant patrons de comportament de producció i consum i a la vegada gravant l’impacte
ambiental a la vegada que incentivi el desenvolupament tecnològic.
635. Esmena de Addició al paràgraf 205 presentada per VILADECANS(E.O.698)
Afegir al final del paràgraf
Ens comprometem a complir l'acord de Paris i assolir l'objectiu de neutralitat de carboni, a tot
tardar l'any 2050. Per arribar-hi, és necessària una transició justa, protegint als sectors i persones
més vulnerables, i fomentant les polítiques de reducció d'emissions directes de CO2 així com les
destinades a preservar i millorar els embornals naturals (principalment boscos i sol).
206. Avançarem, com a part de l'Estratègia Catalana d'Economia Circular, en l'aprovació de la Llei de plàstics
d'un sol ús, amb l'objectiu més ampli d'augmentar la reutilització i el reciclatge de tota mena de residus,
per arribar al residu zero en l'horitzó 2050.

SUBSTITUCIÓ
636. Esmena de Substitució al paràgraf 206 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.151)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas en los Municipios participaran conjuntamente con las Federaciones en la regulacio´n de la
Economi´a Circular, con concepto de eficiencia de los materiales por su durabilidad, su reparabilidad con
el objetivo de desarrollar la total reutilizacio´n y el reciclaje de todo tipo de residuos y su incorporacio´n al
mercado, podra´ ser efectuado con una energi´a meca´nica sime´trica y poder alcanzar al residuo cero.
637. Esmena de Substitució al paràgraf 206 presentada per MATARO(E.O.431)
Substituir des de circular a la línia 1 fins al final, per...
En l’aprovació de la Llei d’envasos d’un sol ús, amb l’objectiu més ampli d’augmentar la reducció, la
reutilització i el reciclatge de tota mena de residus, amb la participació del sector productiu, comercial i la
ciutadania, per a arribar al residu zero en l’horitzó 2050
9
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ADDICIÓ
638. Esmena de Addició al paràgraf 206 presentada per GIRONA(E.O.890)
Afegir al final del paràgraf
Promoure també l'economia circular com a eina de reducció de residus industrials, eina de competitivitat
de l'economia catalana i creació de llocs de treball.
639. Esmena de Addició al paràgraf 206 presentada per CABRERA-CABRILS(E.O.727)
Afegir entre augmentar de la línia 2 i la reutilització de la línia 2
la reducció
640. Esmena de Addició al paràgraf 206 presentada per CABRERA-CABRILS(E.O.728)
Afegir entre residus, de la línia 2 i per arribar de la línia 3
amb la participació del sector productiu, comercial i la ciutadania,
641. Esmena de Addició al paràgraf 206 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.780)
Afegir entre residus, de la línia 2 i per de la línia 3
amb una regulació integral i eficaç sobre els diferents tipus de residus,
642. Esmena de Addició al paràgraf 206 presentada per ESPARREGUERA(E.O.460)
Afegir entre residus, de la línia 2 i per arribar de la línia 3
un major control d’abocadors il·legals, aturar l’ampliació dels principals abocadors que són perjudicials
per a la ciutadania i el medi ambient
207. Basarem la transició energètica a Catalunya en la maximització de l'ús de les fonts energètiques
renovables, en el foment de l'estalvi i en un ús eficient mitjançant l'aplicació de les millors tecnologies
energètiques disponibles. En aquesta qüestió, les ciutats tindran un paper de lideratge i la ciutadania, un
paper protagonista, a partir també de l’impuls de la producció energètica amb suport públic.

SUBSTITUCIÓ
643. Esmena de Substitució al paràgraf 207 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.152)
Substituir tot el paràgraf per...
Con los Socialistas la transicio´n energe´tica estara´ basada en la incorporacio´n de energi´a eficiente,
limpia y continua, fortaleciendo su huso social, con aplicaciones de mejores tecnologi´as en los sistemas
productivos. Los Municipios tendra´n un papel de liderazgo, con la colaboracio´n de la ciudadani´a, un
papel protagonista, a partir tambie´n del impulso de la produccio´n energe´tica con apoyo pu´blico. La
energi´a meca´nica sime´trica generada es situ y consumida donde se genera favorece la lucha contra el
cambio clima´tico y el no depender de sistemas externos para el suministro.
644. Esmena de Substitució al paràgraf 207 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.781)
Substituir des de en a la línia 2 fins a foment de a la línia 2 por...
basat en un sistema de producció distribuït, tot fomentant
ADDICIÓ
645. Esmena de Addició al paràgraf 207 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.304)
Afegir al final un nou paràgraf
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Crearem un fons econòmic per a incentivar la instal·lació de plaques solars a tots els edificis institucionals,
empreses i particulars, creant un nínxol d’ocupació. Tant mateix realitzarem una formació ad hoc
orientada a persones desocupades que els certifiqui com a tècnics per a la instal·lació i el seu
manteniment. Amb aquestes dues mesures millorarem la competitivitat de les empreses del territori, la
despesa de les llars i les cotitzacions a la Seguretat Social.
646. Esmena de Addició al paràgraf 207 presentada per MANRESA(E.O.330)
Afegir entre les ciutats de la línia 3 i tindran de la línia 3
i els pobles
647. Esmena de Addició al paràgraf 207 presentada per MEDI AMBIENT(E.O.215)
Afegir entre disponibles de la línia 3 i En aquesta qüestió de la línia 3
Il'aposta per la mobilitat elèctrica.
208. L'energia nuclear no és una alternativa de futur. Ens proposem desenvolupar el màxim potencial de les
energies renovables. Aquesta és una prioritat de país que, a més de contribuir a la lluita contra el canvi
climàtic i reduir els riscos associats a la dependència energètica, contribueix a crear un teixit empresarial
generador de desenvolupament i ocupació.

SUPRESSIÓ
648. Esmena de Supressió al paràgraf 208 presentada per OLOT - GARROTXA(E.O.61)
Suprimir L'energia nuclear no és una alternativa de futur a la línia 1
SUBSTITUCIÓ
649. Esmena de Substitució al paràgraf 208 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.153)
Substituir tot el paràgraf per...
Desde los Socialistas la incorporacio´n de una energi´a eficiente, limpia y continua con la seguridad de
suministro de potencia de energi´a necesaria para garantizar el abastecimiento continu´o en todos los
Municipios y contribuir a la lucha contra el cambio clima´tico y contribuyendo a crear un tejido
empresarial generador de desarrollo, empleo y una economi´a circular. La incorporacio´n de los
Alternadores lineales alternativo de energi´a meca´nica sime´trica de equilibrio meca´nico, facilitara la
produccio´n industrial y un valor an~adido a toda su produccio´n y con la potencia necesaria en todo el
municipio sin ningu´n riesgo de falta de energi´a y fortaleciendo al conjunto empresarial por su
adaptacio´n a cada sector segu´n las necesidades para su desarrollo y la seguridad de empleo.
ADDICIÓ
650. Esmena de Addició al paràgraf 208 presentada per OLOT - GARROTXA(E.O.62)
Afegir al final un nou paràgraf
L'energia nuclear ha de ser un complement essencial d’aquesta política perquè, no emet diòxid de
carboni, no és intermitent, és segura, ocupa poc territori, és la més barata i és la que resol millor els
problemes de residus.
Els socialistes hauríem d’analitzar i reconsiderar el paper que l’energia nuclear ha de jugar en la producció
d’energia i en la solució del canvi climàtic, a la llum de les dades.
651. Esmena de Addició al paràgraf 208 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.305)
Afegir al final un nou paràgraf
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Fomentarem l’ús i els ajuts pel transport públic com a recurs menys contaminant i potenciar el sector
ferroviari tant pels desplaçaments diaris com pels turístics.
652. Esmena de Addició al paràgraf 208 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.782)
Afegir al final un nou paràgraf
L'explotació dels combustibles fòssils i la mineria nuclear no són alternatives de futur. Hem d'aprofitar al
màxim els recursos ja existents, desenvolupant al màxim el potencial de les energies renovables i
aprofitant els reactors de nova generació per reduir l'activitat dels residus que, malauradament, ja hem
generat. Aquestes son prioritats de país que, a més de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i reduir
els riscos associats a la dependència energètica, contribueix a crear un teixit empresarial generador de
desenvolupament i ocupació.
653. Esmena de Addició al paràgraf 208 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.783)
Afegir al final un nou paràgraf
És per això que hem de garantir que els professionals que instal·lin aquest tipus d'instal·lacions tinguin
una formació de qualitat. És per això que impulsarem el "Carnet d'instal·lador en energies renovables", i
únicament els instal·ladors que disposin aquest "carnet", amb l'especialització corresponent (solar
tèrmica, eòlica, autoconsum, geotèrmia...) podran muntar aquest tipus d'instal·lacions. És per això que
revisarem i modernitzarem els graus formatius de grau superior existents per tal de garantir la qualitat del
sector.
654. Esmena de Addició al paràgraf 208 presentada per GIRONA(E.O.887)
Afegir al final del paràgraf
Apostem pel pla de tancament de les nuclears i ens comprometem com a socialistes a donar suport i
treballar pel tancament definitiu de les centrals nuclears el 2035.
209. L’energia és un recurs de primera necessitat per a la vida de les persones. No pot ser només una
mercaderia ni una font de desigualtat social. El canvi de model energètic és una qüestió d’ecologia, però
també de democràcia i benestar. Defensem un model més democràtic i participatiu.

SUBSTITUCIÓ
655. Esmena de Substitució al paràgraf 209 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.786)
Substituir tot el paràgraf per...
El canvi de model energètic és una qüestió d’ecologia però també de democràcia i benestar. Quan les
administracions, majoritàriament els ajuntaments, es fan càrrec de les factures impagades de famílies o
opten per programes de bonus socials, estem caient en una solució momentània que suposa un espoli de
recursos públics que van a mans privades sense solucionar el problema real. Les transferències directes a
llars plantegen dubtes sobre l’equitat i l’ús eficaç dels diners públics. En cap cas, l’energia pot ser una
mercaderia ni una font de desigualtat social. És per això que per a aconseguir-ho, és necessari configurar
un nou marc institucional i productiu sota un control democràtic i on la ciutadania pugui dir la seva.
656. Esmena de Substitució al paràgraf 209 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.154)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialista impulsaremos la incorporacio´n de una energi´a eficiente, limpia y continua, sin necesidad
de intermediarios financieros ni de energi´a de un oligopolio, como recurso de primera necesidad para la
vida de las personas en los Municipios. Sera una tecnologi´a totalmente de igualdad social. El cambio de
modelo energe´tico es tambie´n de democracia y bienestar. Desde los Municipios defenderemos un
modelo ma´s democra´tico y participativo.
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ADDICIÓ
657. Esmena de Addició al paràgraf 209 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.784)
Afegir al final un nou paràgraf
L’energia igual que l’aigua és un bé que es produeix a partir dels recursos naturals i els socialistes hem de
defensar que aquests són propietat del conjunt de la ciutadania. Per tant, la seva gestió i els seus
beneficis no poden recaure en mans privades. El cost de l’energia i l’aigua pels ciutadans ha de significar el
mínim per poder cobrir la seva producció i distribució en tant és un bé comú propietat de tots i totes i no
un negoci per explotar. La gestió d’aquests serveis en mans privades suposa increments en el preu final
del servei. Aquets serveis són bàsics per a la vida i el benestar de les persones i és per això que l’estat ha
de gestionar-los com a representant de tots els ciutadans. L’Estat solament podrà externalitzar d’aquest
les parts del servei que consideri, sempre i quan no repercuteixin negativament en el preu, la qualitat, la
seguretat, el medi ambient o qualsevol altre aspecte de l’explotació.
210. La reforma de la regulació del sector elèctric també és una prioritat urgent que ha de permetre fer
transparents els costos del sistema i l’avenç cap a un mix renovable. En el context actual és inevitable un
nou marc legislatiu i fiscal per afavorir que es traslladi al preu de l'electricitat la reducció progressiva del
cost de les energies renovables i es garanteixi la rendibilitat adequada i el ple desenvolupament de
l'expansió d’aquestes.

SUBSTITUCIÓ
658. Esmena de Substitució al paràgraf 210 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.155)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas promoveremos la regulacio´n de sector energe´tico en los Municipios que permitira´ el
Autoconsumo evitando los oligopolios tanto de suministro como comerciales, reduciendo en su totalidad
una vez amortizado la instalacio´n de generacio´n ele´ctrica a su coste cero, garantizando su rentabilidad y
los ciudadanos pudiendo desarrollar una vida digna y confortable. Los gobiernos no tendra´n que realizar
inversiones en grandes infraestructura para el abastecimiento de la energi´a a cada ciudadano, se
dependera´ de su energi´a eficiente, limpia y continu´a las 24 horas.
ADDICIÓ
659. Esmena de Addició al paràgraf 210 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.785)
Afegir al final del paràgraf
i l'avenç cap a un mix renovable de generació distribuïda.
211. Crearem una Agència Catalana de l’Energia, amb l’objectiu d’actualitzar l'estratègia energètica que
aprofundeix en els programes d'eficiència, la incorporació d'instal·lacions renovables, la millora del
subministrament energètic, la contribució ambiental de la política energètica catalana i la participació
en el desenvolupament de nous projectes energètics. I impulsarem l’Estratègia Catalana per a la
Renovació Energètica dels Edificis, prioritzant l'accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i
habitatges amb aprofitament d’energia renovable.

SUBSTITUCIÓ
660. Esmena de Substitució al paràgraf 211 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.787)
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Substituir tot el paràgraf per...
Es per això que en primera instancia reconvertirem l’existent l’Institut Català de l’Energia en l’Agència
Catalana de l’Energia, amb l’objectiu dotar-la de noves funcions, actualitzar les existents i definir les
prioritats, i noves línies de finançament. Entre les funcions que aquesta serà actualitzar l'estratègia
energètica que aprofundeix en els programes d'eficiència, la incorporació d'instal·lacions renovables, la
millora del subministrament energètic, treballar en la construcció d’un model energètic basat en les
comunitats energètiques locals, la contribució ambiental de la política energètica catalana i la participació
en el desenvolupament de nous projectes energètics. I impulsarem l’Estratègia Catalana per a la
Renovació Energètica dels Edificis, prioritzant l'accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges
amb aprofitament d’energia renovable. Tanmateix aquesta haurà d'elaborar i impulsar acords marcs per
tal que les entitats municipals puguin adherir-se a acords per al subministrament elèctric per als
equipaments públics i per la instal·lació d'energies renovables en equipaments públics.
661. Esmena de Substitució al paràgraf 211 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.156)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas desde los Municipios se regulara´n y ordenara´ la incorporacio´n del Autoconsumo de una
energi´a eficiente y limpia garantizando el suministro, contribuyendo al entorno ambiental y a la
incorporacio´n de nuevos proyectos innovadores para su desarrollo en todos los sectores de los
Municipios.
ADDICIÓ
662. Esmena de Addició al paràgraf 211 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.788)
Afegir al final un nou paràgraf
Tanmateix amb un mercat elèctric dominat per un oligopoli privat, no és creïble que puguem escometre
els objectius plantejats. És per això, que també crearem una empresa pública elèctrica catalana, aquesta
serà, un agent essencial a l'hora d'emprendre aquesta transformació. Així, aquesta empresa exercirà un
rol actiu en la instal·lació d'energies renovables en equipaments públics, empenyerà cap a la
transformació del mercat elèctric i farà possible que complim els objectius fixats. Donada la importància
d'aquestes finalitats, també s'ocuparà d'implementar una factura de la llum més baixa i de garantir que
ningú sofreixi pobresa energètica. Al mateix temps, treballarà de manera coordinada amb les empreses
públiques municipals o metropolitanes que s'han creat o que es puguin crear per a la comercialització i la
gestió de la seva pròpia energia.
663. Esmena de Addició al paràgraf 211 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.789)
Afegir al final un nou paràgraf
De la mateixa manera que persones particulars es poden erigir com a productors d’energia i fins i tot
organitzar-se en comunitats energètiques, proposem incentivar i donar suport des de les administracions
a aquest tipus de comunitats, com a primer pas per la sobirania energètica i per la conversió de la xarxa
elèctrica cap a una Smart Grid . És per això que hem de promoure l'autoconsum col·lectiu i les
instal·lacions d'autoconsum pròximes a través de xarxa.
Aquest últim, les instal·lacions pròximes a través de xarxa poden jugar un paper clau en la lluita contra la
pobresa energètica, i les administracions públiques i els espais públics, que han d'estar al servei de la
ciutadania hi juguen un paper clau. Hem de ser capaços de dissenyar instal·lacions d'autoconsum solar
que puguin derivar l'energia produïda a la ciutadania que ho necessiti. Per aconseguir-ho l'Agència
Catalana de l'Energia ha de treballar per la modificació del marc normatiu existent perquè sigui possible
(passar de % quota de producció de fixes a flexibles), i ajudar als ajuntaments a fer-ho possible.
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212. La contaminació de l’aire, derivada de la mobilitat i el transport i amb conseqüències sobre la salut de
les persones, d’acord amb l’evidència científica, és un repte al qual hem de fer front de manera decidida
i endreçada des dels poders públics.

SUBSTITUCIÓ
664. Esmena de Substitució al paràgraf 212 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.157)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas con una energi´a eficiente, limpia y continua en los Municipios podra´n realizar el control
del aire, el transporte sin consecuencia en la salud de las personas y con la participacio´n de las personas
en las decisiones ambientales en los Municipios. El suministro de carga para el abastecimiento de la
movilidad podra´ ser instalado en los lugares de ma´s necesidad de carga sin afectar los espacios
naturales.
ADDICIÓ
665. Esmena de Addició al paràgraf 212 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1071)
Afegir al final un nou paràgraf
A Catalunya i ates que algun dels seus ports reben gran quantitat de creuers de luxe, hem d'optar per
mesures que equilibrin el creixement econòmic però també la salut dels ciutadans que habiten dins de les
zones de contaminació d'aquestsports, entre altres mesures intentant estandaritzar l'ús de combustibles
menys contaminants en aquest tipus d'embarcacions
666. Esmena de Addició al paràgraf 212 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.790)
Afegir entre el transport de la línia 1 i i amb conseqüències de la línia 1
i l’industria
213. Com a socialistes, ens comprometem amb la Mobilitat Neta i continuem cercant el compromís de totes
les administracions i els sectors econòmics i socials en aquest sentit.

SUBSTITUCIÓ
667. Esmena de Substitució al paràgraf 213 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.158)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas desde los Municipios nos comprometemos con la Movilidad Limpia y con el compromiso de
todas las administraciones y los sectores econo´micos y sociales en este sentido. Las administraciones
locales tendra´n la obligacio´n de abastecer a la personas vulnerables y de inclusio´n social su necesidades
energe´ticas.
ADDICIÓ
668. Esmena de Addició al paràgraf 213 presentada per MATARO(E.O.435)
Afegir entre Neta de la línia 1 i i de la línia 1
sostenible i no discriminatòria envers les classes populars
214. Promourem la renovació del parc de vehicles, impulsant la indústria orientada a produir vehicles nets i
revisant en profunditat el model de mobilitat i transport, avançant cap a una veritable política de
mobilitat sostenible als nostres pobles i les nostres ciutats (zones de baixes emissions i zones urbanes
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d’atmosfera protegida, peatonalització de les ciutats, promoció del transport públic i disminució del
trànsit privat, gestió sostenible dels aparcaments).

SUBSTITUCIÓ
669. Esmena de Substitució al paràgraf 214 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.159)
Substituir tot el paràgraf per...
La incorporacio´n de una energi´a eficiente, limpia y continua, los Socialistas impulsaremos la renovacio´n
del parque de vehi´culos, impulsando la industria orientada a producir vehi´culos ele´ctricos y revisando
en profundidad el modelo de movilidad y transporte, avanzando hacia una verdadera poli´tica de
movilidad sostenible en nuestros Municipios.La conexio´n de los Alternadores lineales alternativo de
energi´a meca´nica sime´trica de equilibrio meca´nico, como Autoconsumo energe´tico en los edificios
facilitara la carga de todos los vehi´culos con una energi´a eficiente, limpia y continua en todo minuto
necesario para su uso con un coste cero. Todos los medios de transporte pu´blico sera´n ele´ctricos
facilitando la movilidad del transporte totalmente pu´blico.
ADDICIÓ
670. Esmena de Addició al paràgraf 214 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.196)
Afegir al final del paràgraf
Avançar cap a un model més sostenible que comporti un major ús del tren com a mitjà per transportar
mercaderies.
671. Esmena de Addició al paràgraf 214 presentada per MATARO(E.O.437)
Afegir al final del paràgraf
distribució de mercaderies d’última milla en mobilitat sostenible
672. Esmena de Addició al paràgraf 214 presentada per MATARO(E.O.438)
Afegir al final del paràgraf
La lluita contra la contaminació del sòl i de les aigües amb polítiques de control ambiental en les activitats
econòmiques així com la descontaminació de zones històricament afectades de forma extensiva degut al
desenvolupament agrícola, com per exemple, els nitrats o de forma intensiva, degut a activitats
industrials com per exemple, hidrocarburs o organoclorats
673. Esmena de Addició al paràgraf 214 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.791)
Afegir al final un nou paràgraf
No hem de permetre que les indústries que més contaminen ho segueixin fent en les quantitats actuals,
és per això que hem de treballar per la reducció i compensació de les emissions que les indústries
arrelades en el nostre país. És per això que es treballarà conjuntament el sector industrial i públic per fer
possible que l'any 2050, o abans, hagin convertit els seus processos productius per tal de ser de zero
emissions.
674. Esmena de Addició al paràgraf 214 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.792)
Afegir al final un nou paràgraf
Com a socialistes i ecologistes, ens hem d'oposar a l’ampliació de les infraestructures més contaminants
del nostre país, com és el Port, l'aeroport o la C-32, sempre i quan aquestes ampliacions no garanteixin el
màxim respecte per l’ecosistema i la biodiversitat. S'han de buscar alternatives més ecologistes i més
respectuosos amb el medi que ens envolta.
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675. Esmena de Addició al paràgraf 214 presentada per CABRERA-CABRILS(E.O.729)
Afegir al final un nou paràgraf
La lluita contra la contaminació del sòl i de les aigues amb polítiques de control ambiental en les activitats
econòmiques així com la descontaminació de zones historicament afectades de forma extensiva degut al
desenvolupament agrícola, com per exemple, els nitrats o de forma intensiva, degut a activitats
industrials com per exemple, hidrocarburs o organoclorats.
676. Esmena de Addició al paràgraf 214 presentada per GIRONA(E.O.888)
Afegir al final del paràgraf
Apostem per la limitació de l'ús del vehicle privat dins les poblacions i també per la promoció d'una xarxa
de transport públic net i eficient.
215. Per una política real de modernització de les infraestructures del país. La prosperitat de Catalunya
també depèn de les seves infraestructures, en la mesura que aquestes tenen una incidència real en la
productivitat, la qualitat i l’eficiència del nostre sistema econòmic.

SUBSTITUCIÓ
677. Esmena de Substitució al paràgraf 215 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.160)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas desde los Municipios iniciara´n la modernizacio´n de las infraestructuras del Municipio,
favoreciendo la productividad, la calidad y la eficiencia de nuestro
sistema econo´mico. El futuro de los ciudadanos no tendra´ que depender de infraestructura de
suministro porque todo el suministro sera´ de autoconsumo.
216. Seguim mantenint necessitats no satisfetes en matèria de ferrocarril, carreteres, ports i aeroports, si ens
comparem amb altres regions europees similars, i tenint en compte que en les actuals ja s’observa un
nivell de congestió que pot frenar el potencial de creixement de l’economia catalana, ens comprometem
a:

SUBSTITUCIÓ
678. Esmena de Substitució al paràgraf 216 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.161)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas en los Municipios conjuntamente con las Federaciones fortaleceremos los sectores
Ferroviarios, Puertos, Aeropuertos y Carreteras para potenciar el crecimiento econo´mico. El suministro
ele´ctrico sera´ garantizado con la energi´a meca´nica sime´trica en todos los medios de transporte, sin la
necesidad inversiones en redes de suministro.
217. - crear un consorci ADIF-Generalitat que permeti fixar objectius concrets en l’àmbit ferroviari i
l’assignació dels recursos necessaris que seran cogestionats.

SUBSTITUCIÓ
679. Esmena de Substitució al paràgraf 217 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.162)
Substituir tot el paràgraf per...
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Los Socialistas desde las Federaciones fijaremos los objetivos de incorporacio´n de energi´a eficiente,
limpia y continua en todo el sector Ferroviario. Los puntos de abastecimiento sera´n en acuerdo con la
Generalitat y las empresas de los respectivos consorcios.
680. Esmena de Substitució al paràgraf 217 presentada per MEDI AMBIENT(E.O.212)
Substituir Generalitat a la línia 1 per...
Crear un consorci ADIF-Generalitat ... canviar Generalitat per IFERCAT.
218. - revisar el Pla d’infraestructures Ferroviàries de Catalunya, per integrar tots els operadors i les
modalitats ferroviàries (Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya-FGC, Renfe i Tramvia) i
elaborar un pla d’inversions creïble i necessari per millorar-les.

SUBSTITUCIÓ
681. Esmena de Substitució al paràgraf 218 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.163)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas desde los Municipios y Federaciones elaboraremos los planes de inversio´n energe´tica
eficiente y limpia en Metro, Ferrocarriles de la Generalidad de Catalun~a-FGC, Renfe y Tranvi´a. Con la
energi´a meca´nica sime´trica que genera energi´a eficiente, limpia y continua no son necesaria
inversiones de infraestructuras de suministro ele´ctrico.
219. - vetllar perquè l’execució del Corredor Mediterrani sigui una realitat i no es demorin les inversions
compromeses.

SUBSTITUCIÓ
682. Esmena de Substitució al paràgraf 219 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.164)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Socialistas desde las Federaciones planificaremos la ejecucio´n del Corredor Mediterra´neo aportando
la energi´a eficiente, limpia y continua para su funcionamiento.
ADDICIÓ
683. Esmena de Addició al paràgraf 219 presentada per IGUALADA(E.O.1297)
Afegir al final un nou paràgraf
Consolidarem l'autobús com a servei de transport públic de proximitat, potenciant els corredors de
serveis exprés, impulsant serveis de transport a la demanda que donin cobertura a l'àmbit rural o
periurbà per accedir als serveis públics i millorant els sistemes d'informació al viatger a les xarxes
interurbanes més enllà de l'àrea metropolitana.
220. - treballar perquè, tal com preveu l’Estatut, els aeroports i els ports tinguin plena autonomia de gestió i
puguin definir, amb la participació de les administracions i institucions més properes, les seves
estratègies als interessos del territori.

SUBSTITUCIÓ
684. Esmena de Substitució al paràgraf 220 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.165)
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Substituir tot el paràgraf per...
Las Federaciones con plena autonomi´a de gestio´n y puedan definir, con la participacio´n de las
administraciones Municipales, sus estrategias a los intereses del territorio.
ADDICIÓ
685. Esmena de Addició al paràgraf 220 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.794)
Afegir al final del paràgraf
, tot això, entenent els sectors navals i aeris com a forts generadors d’impacte ambiental.
221. L’estret lligam entre les persones i els espais naturals. Com a país petit, l’aprofitament del territori i els
seus recursos naturals ha estat una constant que ha anat modelant el territori. Tanmateix, la ràpida
transformació dels darrers decennis ha posat en perill l’equilibri territorial i el nostre patrimoni natural.
La conservació d’aquest patrimoni i la biodiversitat és un benefici per a tothom.

SUBSTITUCIÓ
686. Esmena de Substitució al paràgraf 221 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.166)
Substituir tot el paràgraf per...
Con la inclusio´n de la energi´a eficiente y limpia en todos los Municipios y la participacio´n de las
Federaciones, el vi´nculo de las personas y los espacios naturales facilitara el equilibrio territorial y el
espacio natural con la conservacio´n del patrimonio y la biodiversidad en beneficio de todos.
222. Impulsarem una Llei de biodiversitat i patrimoni natural a Catalunya, que estableixi una estratègia global
de conservació i un ús sostenible de la diversitat biològica, similar a les existents en la major part dels
països europeus.

SUBSTITUCIÓ
687. Esmena de Substitució al paràgraf 222 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.167)
Substituir tot el paràgraf per...
Las Federaciones con los Municipios impulsaremos una Ley de biodiversidad y patrimonio natural en
Catalun~a, que establezca una estrategia global de conservacio´n y un uso sostenible de la diversidad
biolo´gica, similar a las existentes en la mayor parte de los pai´ses europeos. Con la energi´a meca´nica
sime´trica los patrimonios naturales, su uso y su sostenibilidad y conservacio´n podra´n ser realizados por
la Generalitat directamente.
ADDICIÓ
688. Esmena de Addició al paràgraf 222 presentada per REUS(E.O.250)
Afegir al final del paràgraf
Re-naturalitzar les ciutats amb horts urbans, zones verdes que afavoreixen la biodiversitat urbana.
689. Esmena de Addició al paràgraf 222 presentada per MEDI AMBIENT(E.O.211)
Afegir al final un nou paràgraf
2.Considerem la protecció i defensa animal un bé per si mateix, i per tant, necessari i enriquidor en
l’evolució ètica i moral de la societat. En conseqüència, promourem la defensa dels drets dels animals
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reafirmant, tal com es declara en la legislació catalana, la consideració dels animals com a éssers vius
dotats de sensibilitat.
223. Farem una atenció preferent al medi rural i als reptes ambientals que requereixen un suport públic per
incentivar la producció sostenible en el sector primari, reduint l'ús de substàncies químiques en
l'agricultura i incrementant el control públic sobre el consum de l'aigua.

SUPRESSIÓ
690. Esmena de Supressió al paràgraf 223 presentada per LLEIDA(E.O.355)
Suprimir i incrementant el control públic sobre el consum de l'aigua a la línia 3
SUBSTITUCIÓ
691. Esmena de Substitució al paràgraf 223 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.168)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Municipios conjuntamente con las Federaciones, haremos que el medio rural y ambiental con la
produccio´n sostenible en el sector primario como la ganaderi´a, la agricultura, la pesca, lo forestal y la
mineri´a suprimiendo el uso de sustancias qui´micas en la agricultura e incrementando el control
Municipal sobre la utilizacio´n del agua. Todos los ciudadanos vivan donde vivan dispondra´n de agua y
luz, proporcionado por una energi´a meca´nica sime´trica totalmente eficiente, limpia y continua como
Autoconsumo.
ADDICIÓ
692. Esmena de Addició al paràgraf 223 presentada per LLEIDA(E.O.356)
Afegir al final un nou paràgraf
El PSC impulsarà una política hídrica a Catalunya seguint l'enfocament dels "ecoesquemes" de la futura
PAC i promourà en la seva actuació legislativa i de govern la gestió integral i eficient de les demandes i de
tots els recursos hídrics disponibles, amb un major control públic sobre el consum d'aigua, així com la
reducció de l'ús de substàncies químiques en l'agricultura. Aquestes iniciatives han de permetre als
agricultors,ramaders i silvicultors fer la transició cap a formes de producció més sostenibles, mantenint la
rendibilitat de les seves explotacions. De la mateixa manera es promourà l'aprofitament sostenible de les
pastures ramaderes extensives, en el marc d'una estratègia nacional de prevenció contra els incendis
forestals.
224. Col·laborarem amb el govern d’Espanya per donar suport a l'enfocament sobre els eco esquemes en la
futura PAC, fet que permetrà obtenir majors ingressos a la nostra pagesia i ramaderia, alhora que
ajudarà a preservar de manera més efectiva la nostra biodiversitat.

SUBSTITUCIÓ
693. Esmena de Substitució al paràgraf 224 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.169)
Substituir tot el paràgraf per...
Las Federaciones con los Municipios colaboraremos para apoyar el enfoque sobre los eco esquemas en la
futura PAC, lo que permitira´ obtener mayores ingresos a nuestra agricultura y ganaderi´a, a la vez que
ayudara´ a preservar de manera ma´s efectiva la nuestra biodiversidad. La garanti´a de luz y agua al sector
agri´cola y ganadero lo que les permitira´ garantizar la biodiversidad y una economi´a estable.
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225. Promourem el consum d'aliments produïts amb criteris ecològics i de proximitat.

SUBSTITUCIÓ
694. Esmena de Substitució al paràgraf 225 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.170)
Substituir tot el paràgraf per...
Los Municipios y las Federaciones propondremos el consumo de alimentos producidos con criterios
ecolo´gicos y de proximidad.
ADDICIÓ
695. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.186)
Afegir al final un nou paràgraf
Volem reconèixer l’emergència climàtica i ens volem comprometre a fer del transport públic de Catalunya
un espai ecològic. Per això, canviarem el sistema de targetes de paper del transport públic per una
alternativa més sostenible amb el medi ambient.
696. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per REUS(E.O.251)
Afegir al final del paràgraf
A preus justos pels productors.
697. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per MEDI AMBIENT(E.O.209)
Afegir al final un nou paràgraf
1.Catalunya és un dels territoris de l'estat Espanyol amb més població vivint a la costa: una mitjana de
10000 habitants per kilòmetre en 580 Km de costa. Aquesta elevada densitat poblacional fa que els
ecosistemes marins de la costa catalana es trobin sotmesos a innombrables factors d'estrès: elevades
tasses d'edificació, modificacions de la línia de costa, alteracions de les aportacions sedimentaries... Tots
aquests factors poden influir en els serveis que proporcionen els ecosistemes marins: aliments (pesca),
depuració d'aigües residuals (cicle de nutrients), depuració de l'aire (producció d'oxigen), esbarjo (turisme
costaner i de creuers), producció d'energia (eòliques marines)... Per tot això, proposem aprofundir en l'ús
sostenible dels ecosistemes marins de la costa catalana amb els diferents agents implicats tant en el
coneixement (científics i tècnics) com en l'aprofitament d'aquests ecosistemes (pescadors, autoritats
portuàries, operadors turístics, associacions professionals, grups ecologistes...).
698. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.306)
Afegir al final del paràgraf
Tant mateix generarem mesures afavoridores i d’incentivació per a la gent que recicli.
699. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per MATARO(E.O.439)
Afegir al final un nou paràgraf
Gestió Sostenible del Litoral.
Cal reconèixer que els problemes derivats de la deficient gestió del litoral en les últimes dècades reclamen
solucions dirigides a recuperar una dinàmica litoral sostenible que, de forma natural, asseguri un bon
funcionament de les aportacions naturals de sorra al mar.
Hi ha factors naturals que afecten de manera important les platges Maresmenques, com és l’elevació del
nivell del mar causat per el Canvi Climàtic global, o les típiques llevantades d’hivern, que modificarien els
perfils de forma temporal, si, en el retorn de sorres que es produiria amb les corrents de forma natural,
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aquestes no quedessin aturades amb el topall que exerceixen les múltiples infraestructures com son els
ports esportius. La previsió és que les llevantades es produeixin amb més intensitat a causa de
l'escalfament del clima, creant una erosió més pronunciada.
Per tant, sigui com a conseqüència de la ma de l’home o per causes naturals, estem davant de la
necessitat d’elaborar un Projecte Integral del Litoral de regeneració de les nostres platges, que compti
amb la col·laboració dels diversos agents que viuen, treballen, fan ús i en són coneixedors del territori,
introduint racionalitat en la conservació del nostre sistema costaner.
Al mateix temps que hem reflexionar sobre la manifesta diferència d’interessos dels ports esportius en
l’incompliment de la clàusula del conveni de traspàs de sorres, als dels nostres municipis afectats per la
pèrdua de sorres, i de la conveniència o no de mantenir el desequilibri que existeix en el nostre litoral
amb una elevada ràtio de instal·lacions de ports esportius a cada km de costa.
Malauradament hi ha sectors que, com a conseqüència de les successives actuacions urbanístiques
(eliminació de les rieres, construcció de ports, etc), no admet un pla d´acció realista encaminat a restaurar
una dinàmica litoral satisfactòria i, per tant, les solucions hauran de venir a través d´intervencions
d´enginyeria respectuoses amb el medi.”
700. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per MATARO(E.O.440)
Afegir al final un nou paràgraf
Gestió dels Recursos Hídrics
Els socialistes entenem l’aigua no només com un recurs natural sinó com un dret, derivat del dret
fonamental a la vida. Aquesta concepció de l’aigua com un dret universal per tothom ha de tenir
implicacions i conseqüències, que cal desgranar en cada apartat del cicle integral del l’aigua:
- Dret universal a l’accés a l’aigua per a ús domèstic
- Dret universal al sanejament.
- Dret a la informació respecte el cicle integral de l’aigua.
Cal construir un nou acord en matèria d’abastiment i sanejament per assegurar un subministrament
d’aigua en quantitat suficient i de qualitat i una bona gestió de tot el cicle de l’aigua. A l’Agència Catalana
de l’Aigua, s’ha impulsat una política de retallada pel boc gros, deixant de prestar molts dels serveis que
prestava fins ara, transferint d’aquesta manera el dèficit a les administracions locals i proveïdors, els quals
queden en una situació de feblesa extrema.
L’argument del dèficit no permet avançar en termes de llarg termini i s’acaben assumint hipoteques. Cal
sempre avaluar els pros i contres en la privatització de distribució en alta o en baixa. Es considera
prioritari gestionar l’obtenció i la millor utilització dels recursos hídrics, aconseguint una millor assignació
del recurs natural, transmetent el consum responsable i fomentant l’estalvi d’aigua. Cal aportar
tecnologia i innovació en la gestió, rebutjant la utilització d’aigua d’alt valor afegit per a usos que no el
requereixen. Cal augmentar els esforços per a la conservació, protecció i restauració dels recursos, per tal
d'assegurar un subministrament normal al futur, fins i tot en situacions d'emergència.
L’interès per la protecció dels recursos hídrics alternatius (pluvials, reutilització, freàtiques) neix a partir
del coneixement de la seva limitació, en qualitat i quantitat, i de la importància creixent de la
problemàtica ambiental. La modernització de regadius és prioritària, impulsant la construcció de noves
infraestructures de reg millorant l’eficiència en l’ús de l’aigua i el seu estalvi.
Pels socialistes cal fer més transparent el cicle integral de l’aigua per part del ciutadà i adequar-la al
tractament de dret i no de servei. Cal canviar el tractament de client (ciutadà)- proveïdor (empresa
subministradora) a una relació ciutadà-administració.
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701. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.795)
Afegir al final del paràgraf
Apostant per un comerç de proximitat i amb la disminució d’intermediaris i tractaments dels aliment.
Creiem que s’ha de fomentar la transició agrària tradicional a ecològica, de invertir més recursos per a
que la pagesia transformi les seves finques en producció ecològica i que els joves pagesos iniciïn les seves
explotacions agràries amb producció únicament ecològica.
702. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per CABRERA-CABRILS(E.O.730)
Afegir al final un nou paràgraf
Gestió Sostenible dels Boscos
En les últimes dècades hem abandonat l'explotació, gestió i cura dels béns naturals que ens envolten. En
pocs anys hem vist disminuir dràsticament zones de conreu, ramats i la gestió forestal. Amb la crisi dels
darrers anys però, hem pogut observar com molts dels camps erms abandonats han reeixit com a zones
de conreu, per a l'auto abastiment, però també com a sortida a la manca de feina i en resposta a una cada
vegada major consciència per al consum de productes de temporada i proximitat.
Probablement les possibilitats de la biomassa siguin les mes desconegudes. Si considerem que cada any,
pel cap baix, hi ha un procés acumulatiu de 5 Tn/Ha, per la pròpia salut del boscos i per eliminar el risc
d'incendis, dels nostres boscos podrien alimentar energèticament la major part de les nostres
infraestructures municipals amb calderes/estufes de Biomassa. Un pla comarcal i/o supracomarcal, podria
posar en valor bona part del nostre territori, tot lligat als nous conceptes de Renta Mínima i/o Treball
Garantit.
703. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per CABRERA-CABRILS(E.O.731)
Afegir al final un nou paràgraf
Gestió Sostenible del Litoral.
Cal reconèixer que els problemes derivats de la deficient gestió del litoral en les últimes dècades reclamen
solucions dirigides a recuperar una dinàmica litoral sostenible que, de forma natural, asseguri un bon
funcionament de les aportacions naturals de sorra al mar.
Hi ha factors naturals que afecten de manera important les platges Maresmenques, com és l'elevació del
nivell del mar causat per el Canvi Climàtic global, o les típiques llevantades d'hivern, que modificarien els
perfils de forma temporal, si, en el retorn de sorres que es produiria amb les corrents de forma natural,
aquestes no quedessin aturades amb el topall que exerceixen les múltiples infraestructures com son els
ports esportius. La previsió és que les llevantades es produeixin amb més intensitat a causa de
l'escalfament del clima, creant una erosió més pronunciada.
Per tant, sigui com a conseqüència de la ma de l'home o per causes naturals, estem davant de la
necessitat d'elaborar un Projecte Integral del Litoral de regeneració de les nostres platges, que compti
amb la col·laboració dels diversos agents que viuen, treballen, fan ús i en són coneixedors del territori,
introduint racionalitat en la conservació del nostre sistema costaner.
Al mateix temps que hem reflexionar sobre la manifesta diferència d'interessos dels ports esportius en
l'incompliment de la clàusula del conveni de traspàs de sorres, als dels nostres municipis afectats per la
pèrdua de sorres, i de la conveniència o no de mantenir el desequilibri que existeix en el nostre litoral
amb una elevada ràtio de instal·lacions de ports esportius a cada km de costa.
Malauradament hi ha sectors que, com a conseqüència de les successives actuacions urbanístiques
(eliminació de les rieres, construcció de ports, etc), no admet un pla d´acció realista encaminat a restaurar
una dinàmica litoral satisfactòria i, per tant, les solucions hauran de venir a través d´intervencions
d´enginyeria respectuoses amb el medi.
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704. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per CABRERA-CABRILS(E.O.732)
Afegir al final un nou paràgraf
Gestió dels Recursos Hídrics
Els socialistes entenem l'aigua no només com un recurs natural sinó com un dret, derivat del dret
fonamental a la vida. Aquesta concepció de l'aigua com un dret universal per tothom ha de tenir
implicacions i conseqüències, que cal desgranar en cada apartat del cicle integral del l'aigua:
-Dret universal a l'accés a l'aigua per a ús domèstic
-Dret universal al sanejament.
- Dret a la informació respecte el cicle integral de l'aigua.
Cal construir un nou acord en matèria d'abastiment i sanejament per assegurar un subministrament
d'aigua en quantitat suficient i de qualitat i una bona gestió de tot el cicle de l'aigua. A l'Agència Catalana
de l'Aigua, s'ha impulsat una política de retallada pel boc gros, deixant de prestar molts dels serveis que
prestava fins ara, transferint d'aquesta manera el dèficit a les administracions locals i proveïdors, els quals
queden en una situació de feblesa extrema.
L'argument del dèficit no permet avançar en termes de llarg termini i s'acaben assumint hipoteques. Cal
sempre avaluar els pros i contres en la privatització de distribució en alta o en baixa. Es considera
prioritari gestionar l'obtenció i la millor utilització dels recursos hídrics, aconseguint una millor assignació
del recurs natural, transmetent el consum responsable i fomentant l'estalvi d'aigua. Cal aportar tecnologia
i innovació en la gestió, rebutjant la utilització d'aigua d'alt valor afegit per a usos que no el requereixen.
Cal augmentar els esforços per a la conservació, protecció i restauració dels recursos, per tal d'assegurar
un subministrament normal al futur, fins i tot en situacions d'emergència.
L'interès per la protecció dels recursos hídrics alternatius (pluvials, reutilització, freàtiques) neix a partir
del coneixement de la seva limitació, en qualitat i quantitat, i de la importància creixent de la
problemàtica ambiental. La modernització de regadius és prioritària, impulsant la construcció de noves
infraestructures de reg millorant l'eficiència en l'ús de l'aigua i el seu estalvi.
Pels socialistes cal fer més transparent el cicle integral de l'aigua per part del ciutadà i adequar-la al
tractament de dret i no de servei. Cal canviar el tractament de client (ciutadà)- proveïdor (empresa
subministradora) a una relació ciutadà-administració.
705. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per HOSPITALET EST(E.O.726)
Afegir al final un nou paràgraf
Desenvoluparem els reglaments del decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Protecció dels Animals, per avançar en la protecció i garantia del benestar dels nostres
animals.
706. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per VILADECANS(E.O.692)
Afegir al final del paràgraf
i encara més especialment aquells que provenen de fonts de l’economia social i solidària
707. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per NOU BARRIS(E.O.878)
Afegir al final del paràgraf
Promourem el consum d'aliments produïts amb criteris ecològics i de proximitat.
Impulsarem la implantació d'economats cooperatius ecològics, per a facilitar
el consum de productes ecològics a un cost raonable, fent costat a productors
pròxims que respecten la biodiversitat, els cicles naturals i el treball digne
24

PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 4C
Una Catalunya verda

708. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per GIRONA(E.O.892)
Afegir al final un nou paràgraf
Revisar el pla de la conca fluvial de Catalunya per garantir un cabal ecològic dels nostres rius que segueixi
les oscil·lacions naturals del clima, i que realment en garantexi el manteniment de l'ecologia fluvial i la
biodiversitat.
709. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per GIRONA(E.O.893)
Afegir al final un nou paràgraf
Estem a favor de garantir el compliment del cabal ecològic establert i que respecti l'ecologia natural del
riu Ter, i posar les mesures d'estalvi d'aigua i el funcionament de les desalinitzadores que permetin en un
termini breu de temps acabar amb el trasvassament d'aigua d'aquest riu cap a les comarques de
Barcelona.
710. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per GIRONA(E.O.894)
Afegir al final un nou paràgraf
Proposta de sanejament, neteja i gestió dels boscos.
De tots es sabut que l’arribada de l’estiu es simptomatologia de calor i que en el bosc es converteix massa
sovint en foc. Referent als boscos que ens envolten i els propers al nostre entorn quotidià, el problema es
enormement greu. Any rere any tenim els nostres boscos cremant i cada cop amb conseqüències mes
irreparables. La mà dels humans, moltes vegades demostrable, intervé en els incendis, i l’estat de la
massa forestal en quant a les zones més properes i visitades pel ciutadans, es troba en un estat d’abandó
molt preocupant, que fa que els incendis es propaguin a gran velocitat, destruint zones habitades i espais
d’especial protecció i valor incalculable pel manteniment del clima, i el més greu, cobrant vides humanes.
Per tal d’actuar de manera eficaç i incidir per revertir aquest greuge, s'han de dedicar els recursos
necessaris per la neteja i el condicionament dels boscos per fer-los més sostenibles i forts als focs, i actuar
en l’ajuda de la lluita natural de les zones boscoses als incendis i evitar la destrucció del sistema forestal
del territori autonòmic i nacional.
De la brossa, les branques, troncs d’arbres trencats i tcaiguts per les darreres tempestes, es podria
potenciar la indústria emergent dedicada a la producció de material compactat per produir calefacció.
També, i especialment important seria contribuir a la creació de nous llocs de treballs, derivats de
l’activitat de la neteja, sanejament i gestió dels boscos.
711. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per AMPOSTA(E.O.1221), ST.CARLES DE LA RAPITA
(E.O.1226), AMETLLA DE MAR (E.O.1230), TIVENYS (E.O.1234), MORA EBRE (E.O.1238), ST.JAUME
ENVEJA (E.O.1242), ROQUETES (E.O.1254), FLIX (E.O.1261)
Afegir al final un nou paràgraf
Catalunya és una de les Comunitats Autònomes on es produeixen més abandonaments d’animals de
companyia. Més de 22.000 animals (entre gossos i gats) és van recollir per associacions, refugis i
protectores durant l’any 2018. Es una xifra que tot i ser preocupant, s’ha quedat estancada des de 2015.
Des del PSC hem de defensar que s’apliquin mesures per garantir el benestar animal i revertir aquestes
xifres d’abandonament. Per això cal conscienciar a la població i considerar als animals que conviuen en les
persones com “animals de família” perquè són essers vius amb drets i necessitats, amb l’objectiu de
regular una inserció estable entre els animals de família i la societat.
Per altra banda, és necessari reduir i controlar la quantitat de casos d’abandonament i maltractament
animal que provoca una excessiva aglomeració en refugis i protectores que, malauradament, és troben
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amb una important mancança de recursos per poder abastir tanta quantitat d’animals. És important
dotar-nos de mecanismes necessaris per executar polítiques eficients que frenin aquesta situació.
S’ha de transmetre i conscienciar a la societat de la importància de l’esterilització, per evitar camades no
desitjades que acaben en qualsevol contenidor o amb el sacrifici massiu de tota la camada. De la
obligatorietat del microxip, com a mesura clau per poder retornar als propietaris els animals recollits.
L’objectiu del benestar animal va dirigit a minimitzar l’excessiva quantitat d’abandonament animal, amb
una aposta més global per la defensa i promoció dels drets dels animals de família.
Per això, volem marcar uns objectius clars en matèria de benestar animal:
• Afavorir i promoure l’adopció. Establir impostos en la compra d’animals considerats de raça o pedigrí,
controlant també la seva venta en llocs reglamentaris, per tal d’evitar criadors clandestins on els animals
són sotmesos a condicions de crueltat, tancats en mínimes gàbies i en condicions higièniques lamentables
per utilitzar-los únicament amb una finalitat econòmica, sense tenir en compte el seu benestar.
• La prohibició de que una persona condemnada per maltractament animal pugui adoptar-ne.
• Controlar les instal·lacions de nuclis zoològics i gosseres esportives mitjançant el seu registre obligatori
per comprovar, si escau, si es compleixen amb els mínims de benestar animal i sanitat que marca la Llei.
• Aplicar un control sobre les colònies de gats urbanes i rurals amb el mètode CES (CapturaEsterilització-Solta) que implica capturar als gats d’una colònia, esterilitzar-los i tornar-los al seu territori
amb una marca a l’orella per identificar-los com estèrils. Dotar de recursos per a que les protectores de
les poblacions puguin controlar, alimentar i netejar les zones de colònies, delimitant així el seu espai.
• Incloure als animals en els Plans d’Emergència. Crear un protocol de protecció animal en situacions de
catàstrofes naturals. En casos d’evacuacions, quan el propietari es vulgui emportar a l’animal, facilitar la
tasca utilitzant recursos perquè l’animal pugui ser evacuat junt al seu propietari, per això s’ha de comptar
amb un cens per a mobilitzar aquests recursos tenint en compte els animals de la zona que s’ha
d’evacuar.
712. Esmena de Addició al paràgraf 225 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.1031)
Afegir al final un nou paràgraf
X. El canvi de model energètic: una qüestió d’ecologia però també de democràcia i benestar.
L’energia és un recurs de primera necessitat per la vida de les persones, i afecta directament a la sobirania
d’un país. El control del sector elèctric i el superàvit d’energia és importantíssim per ser completament
independents dels moviments especulatius i les empreses elèctriques. La producció energètica sostenible
no depèn només de les fonts sinó també del model de producció i consum. La interdependència entre els
productors i consumidors i la combinació de diferents fonts distribuïdes en xarxa redueixen la
dependència i la vulnerabilitat del sistema energètic. L’energia no pot ser una mercaderia ni una font de
desigualtat social. El canvi de model energètic és una qüestió d’ecologia però també de democràcia i
benestar. Quan les administracions, majoritàriament els ajuntaments, es fan càrrec de les factures
impagades de famílies o opten per programes de bonus socials, estem caient en una solució momentània
que suposa un espoli de recursos públics que van a mans privades sense solucionar el problema real. Les
transferències directes a llars plantegen dubtes sobre l’equitat i l’ús eficaç dels diners públics.
De la mateixa manera que persones particulars es poden erigir com a productors d’energia i fins i tot
organitzar-se en cooperatives, proposem sistemes de producció energètica amb suport públic. No és
utòpic pensar que els ajuntaments produeixin l’energia necessària pels seus serveis viaris i l’excedent
necessari per, en una primera fase, fer-se càrrec de l’energia de les llars que ho necessitin, i més endavant
com a productor comercial a escala local. La despesa energètica dels ajuntaments és una de les seves
grans febleses i un dels capítols més grans en els seus pressupostos. S’han d’aprofitar totes les fortaleses i
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oportunitats de les administracions locals, entre les quals la principals són la disponibilitat d’espais i els
possibles sector aliats. Promovem la micro-generació en edificis públics o en comunitats de veïns. La
ràpida amortització del propi sistema garanteix la viabilitat d’aquest paradigma. Els beneficis ambientals
son obvis. Son els beneficis econòmics i socials en termes d’estalvi i de reducció de desigualtat, el millor
arguments a favor de la municipalització de la producció energètica. La despesa de fons públics per part
dels ajuntaments s’invertiria en beneficis socials, per a tothom, i no en tapar necessitats que al final
beneficien a interessos privats.
226. 11. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, AVENÇ TECNOLÒGIC I
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
227. L'actual context econòmic està completament condicionat per la revolució tecnològica i digital que vivim
al nostre temps. Un avanç disruptiu en l'evolució de la nostra societat, coneguda com la quarta revolució
industrial, que està determinant ja les noves relacions econòmiques a escala global. La intel·ligència
artificial, la impressió 3D, l’aparició de nous materials i la producció i ús massiu de dades, entre d’altres,
ens fan replantejar la manera de viure, consumir i, conseqüentment, produir.
228. El desenvolupament, cada vegada més ràpid, de la Xina com a potència econòmica i tecnològica, fa que
no sigui únicament una "gran fàbrica" mundial, sinó un actor cada vegada més innovador i capaç d'oferir
qualitat i coneixement. Aquesta circumstància fa que els països occidentals, tradicionalment dominants
en aquests aspectes crítics, ens haguem de plantejar el nostre nou paper. La guerra comercial amb els
EUA s'emmarca en aquest context, però també el creixent sentiment de proteccionisme econòmic en
diversos països d'Occident, que tenen reflex en circumstàncies com el Brexit i encoratgen populismes
nacionalistes de diverses característiques.

ADDICIÓ
713. Esmena de Addició al paràgraf 228 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.199), JOVENTUT
SOCIALISTA DE CATALUNYA (E.O.793)
Afegir al final un nou paràgraf
Implantació de mesures de retenció de talent i blindatge del concepte “How to do” com màxima
representació del talent (Evitar la pèrdua de idees innovadores afavorint l’esperit emprenedor)
714. Esmena de Addició al paràgraf 228 presentada per COMPETITIVITAT I EMPRESA(E.O.202)
Afegir entre paper de la línia 4 i . La guerra de la línia 4
, en un nou escenari on el Pacífic ha passat a ser el nou centre geo-econòmic
229. Finalment, la urgència per frenar el canvi climàtic i transicionar cap a esquemes energètics més
sostenibles converteixen en verda la nova economia que apareix en aquesta última etapa de la revolució
tecnològica, que ara estem iniciant.

SUPRESSIÓ
715. Esmena de Supressió al paràgraf 229 presentada per VILADECANS(E.O.693)
Suprimir tot el paràgraf
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230. Tots aquests factors se sumen als importants reptes socials que afrontem en el nostre temps com a
conseqüència de l'evolució de les nostres pròpies societats, com són el de gènere i els canvis
demogràfics.
231. Catalunya no s’escapa d’aquesta època d’incerteses i canvis. És per això que, més que mai, hem de
liderar aquest camí cap al model productiu més adequat pel nou estil de vida que va apareixent. Un
model productiu que millori la vida de la majoria i que, a la vegada, doni oportunitats a tots els nostres
sectors econòmics rellevants.
232. La Comissió Europea té una política de desenvolupament regional (RIS3) potent i ben orientada que és
un bon model a seguir. Tanmateix, la translació a Catalunya d'aquesta política no s'ha fet amb el rigor
necessari, premiant de vegades projectes que no responen als criteris requerits en detriment d'altres
projectes més seriosos. El resultat és que els fons europeus assignats a Catalunya no s’han utilitzat de
manera rellevant avui dia i els que s’han assignat podien haver generat molts millors resultats que els
que s'han produït a la pràctica.
233. El nostre objectiu és revisar la nostra estratègia per endegar una política real i eficaç d’impuls a la
innovació enfocada a àmbits d’oportunitat. En aquest sentit, els nous paradigmes de disrupció
tecnològica no només afecten la digitalització, sinó que el ritme de la innovació tecnològica creix en tots
els camps exponencialment. En el marc d’aquesta estratègia serà clau coordinar, en l’àmbit català, els
projectes locals d’especialització (PECT) i la formació -tant de polítics i tècnics públics com de les
empreses de suport a les administracions públiques locals (consultores)-, i connectar els ecosistemes
locals catalans amb d’altres d’arreu del món amb especialitzacions semblants i complementàries.
234. Per fer realitat un canvi de model productiu més just i sostenible, endegarem les següents accions:

ADDICIÓ
716. Esmena de Addició al paràgraf 234 presentada per COMPETITIVITAT I EMPRESA(E.O.203)
Afegir entre accions de la línia 1 i : de la línia 1
, que inclouen necessàriament les perspectives urbans i rurals en el seu planejament
235. - Orientar les polítiques d’innovació d’ACCIÓ (R+D, finançament, infraestructures, compra pública
innovadora, acompanyament i internacionalització) cap a missions estratègiques transformadores del
model productiu: habitatge, mobilitat, equilibri territorial, vida saludable i economia de les cures.

SUBSTITUCIÓ
717. Esmena de Substitució al paràgraf 235 presentada per COMPETITIVITAT I EMPRESA(E.O.204)
Substituir des de d'ACCIÓ a la línia 1 fins a d'ACCIÓ a la línia 1 por...
de la Generalitat de Catalunya
718. Esmena de Substitució al paràgraf 235 presentada per COMPETITIVITAT I EMPRESA(E.O.206)
Substituir des de habitatge a la línia 3 fins a cures a la línia 3 por...
transformació de les ciutats, de les indústries i de la nostra relació amb el planeta
ADDICIÓ
719. Esmena de Addició al paràgraf 235 presentada per COMPETITIVITAT I EMPRESA(E.O.205)
Afegir entre estratègiques de la línia 2 i transformadores de la línia 2
socials i ambientals,
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236. - Ordenar, coordinar i connectar els ecosistemes i les especialitzacions intel·ligents (RIS3), tant els
sectorials com els territorials, entre ells i a escala europea i global.

ADDICIÓ
720. Esmena de Addició al paràgraf 236 presentada per COMPETITIVITAT I EMPRESA(E.O.208)
Afegir al final del paràgraf
Cada economia local ha de ser capaç i tenir els recursos suficients per a definir i portar a terme una
estratègia pròpia de desenvolupament econòmic. S'impulsarà especialment el finançament, la formació i
la connexió de persones i organitzacions clau de les comarques rurals amb els recursos, persones i
organitzacions dels ecosistemes urbans.
237. - Impulsar la inversió d'impacte, apostant pel colideratge publico-privat d’un mercat de capital risc
orientat a generar beneficis econòmics, socials i ambientals.

ADDICIÓ
721. Esmena de Addició al paràgraf 237 presentada per COMPETITIVITAT I EMPRESA(E.O.207)
Afegir un nou paràgraf al principi
Com ja fa des de fa molts anys l'Economia social i solidària, volem ampliar a tot el teixit productiu la
consciència del seu impacte en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la
seva voluntat de contribuir a augmentar-lo.
238. - Situar Barcelona com a ciutat referent del nou paradigma d’estil de vida, digital, verd i responsable.
Enfocarem la construcció de la ciutat als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, empenyent la
seva influència a la resta de ciutats de Catalunya, Espanya i el món.

SUBSTITUCIÓ
722. Esmena de Substitució al paràgraf 238 presentada per HOSPITALET EST(E.O.724)
Substituir des de Situar a la línia 1 fins a ciutat a la línia 1 por...
Situar les grans ciutats de Catalunya, especialment les de l'àrea metropolitana, com a ciutats
723. Esmena de Substitució al paràgraf 238 presentada per COMPETITIVITAT I EMPRESA(E.O.210)
Substituir des de als a la línia 2 fins a als a la línia 2 por...
cap al lideratge d'aquest nou estil de vida urbà, en línia amb els
ADDICIÓ
724. Esmena de Addició al paràgraf 238 presentada per TERRASSA(E.O.110)
Afegir al final del paràgraf
Promourem el desenvolupament de les Agendes urbanes 2030 per aliniar-se amb els ODS a totes les
ciutats i al conjunt del territori de Catalunya
239. - Promoure pactes sectorials per a la transició digital i sostenible, a partir del disseny conjunt amb cada
sector madur de Catalunya (set especialitzacions de la RIS3CAT) d’un pacte per una transició realista i
d’oportunitat cap al nou model productiu digital, verd i responsable. Aquest pacte inclourà una revisió
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legislativa i fiscal, inversions en infraestructures i equipament, formació, R+D i l’obertura del procés
d’innovació.
240. - Crear programes de suport a l’emprenedoria i la innovació industrials, en el marc de les estructures
públiques ja existents de suport als emprenedors, que incloguin línies específiques de recursos financers
d’acord amb les característiques pròpies del sector i afavoreixin també l’atracció d’inversió privada.

ADDICIÓ
725. Esmena de Addició al paràgraf 240 presentada per BADALONA(E.O.502)
Afegir al final del paràgraf
Refermant el nostre especial compromís de suport a les empreses d'economia social.
241. - Coinvertir en projectes de suport al creixement industrial de petites empreses en fases inicials tenint
en compte que, com ja ha passat en el sector de la tecnologia digital (start-ups), l’efecte de la inversió
pública és multiplicador per la via de facilitar l’atracció de diners privats i ajudar a desenvolupar el
sector.

ADDICIÓ
726. Esmena de Addició al paràgraf 241 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.307)
Afegir al final un nou paràgraf
Desenvoluparem programes de suport a l’economia de les idees, prestant serveis de suport avançats per
al desenvolupament de “start ups” en base tecnològica o no, amb impacte econòmic i social positiu.
727. Esmena de Addició al paràgraf 241 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.308)
Afegir al final un nou paràgraf
Crearem serveis exclusivament especialitzats en la fase que existeix entre la situació d’atur i
l’acompanyament a la creació d’una empresa. Aquest servei d’incubació serà bàsic per a pal·liar els
efectes d’una desacceleració econòmica que estem començant a veure.
728. Esmena de Addició al paràgraf 241 presentada per EIXAMPLE(E.O.954)
Afegir al final del paràgraf
Promoure l'atracció de talent digital, mitjançant programes específics de finançament i la creació d'un
ecosistema d'innovació i emprenedoria per a joves.
729. Esmena de Addició al paràgraf 241 presentada per EIXAMPLE(E.O.955)
Afegir al final del paràgraf
Proposar un model regulador base per a la transformació digital, que asseguri l'equitat, justícia, protecció
de dades i igualtat d'oportunitats.
730. Esmena de Addició al paràgraf 241 presentada per AMPOSTA(E.O.1215), FLIX (E.O.1216), MORA EBRE
(E.O.1251), ROQUETES (E.O.1252), ST.JAUME ENVEJA (E.O.1256), ST.CARLES DE LA RAPITA (E.O.1257),
AMETLLA DE MAR (E.O.1258), TIVENYS (E.O.1259)
Afegir al final un nou paràgraf
Canvi d’ús de les Nuclears: noves activitats energètiques i nous llocs de treball
Catalunya, amb dos reactors a Ascó i un altre a Vandellòs, és un dels territoris amb més percentatge
d’energia nuclear d’Europa. El Parlament de Catalunya s’ha manifestat en diverses ocasions els darrers
anys en nombroses iniciatives aprovades per àmplies majories, a favor de cessar en l’ús de l’urani per
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generar energia elèctrica en acabar la vida útil situada en els 40 anys. La Llei de Canvi Climàtic de 2017 ha
estat la primera norma amb rang de llei a Espanya que s’ha pronunciat en el mateix sentit
Durant anys encara, a les nuclears catalanes es desenvoluparà activitat de producció energètica i a
continuació s’afegiran anys de desmantellament i, per tant, un nou període de nous llocs de treball
Però més enllà encara, Catalunya, en el nou escenari d’Energia 100 % renovable per al 2050, necessitarà
zones de producció massiva d’energia elèctrica i d’emmagatzematge perquè no totes les necessitats
podran ser satisfetes amb producció distribuïda. A més, les infrastructures de transport de l’electricitat ja
existents són un actiu que no podem malbaratar com a país
Els socialistes reiterem que les zones productores d’energia que han de canviar, tinguin el suport de les
Administracions per compensar el que suposaria una greu afectació amb pèrdua d’activitat econòmica i
de centenars llocs de treball. El Govern socialista de Pedro Sànchez ha estat el primer de la història que ha
reconegut i està posant en marxa aquesta acció compensatòria als territoris amb centrals de carbó.
Apostem, doncs, perquè La Ribera d’Ebre i el Baix Camp continuïn jugant un paper important en el nou
mix energètic. Això ha de suposar noves activitats relacionades amb l’energia que ja ara s’han de
començar a planificar entre les Administracions i els propis territoris.
En aquest sentit, hem de preveure que l’actual renovable, molt majoritàriament discontinua ( solar i
eòlica ), haurà de complementar-se amb noves formes de generació d’energia de la que puguem disposar
de forma continuada per assegurar la fiabilitat del sistema.
Aquestes, que encara no són al mercat i que tindran un alt valor afegit a mig termini, poden i han de ser
objecte de promoció a les zones actualment amb nuclears. Així, la termosolar, la hidràulica simple, la
hidràulica de bombeig i l’emmagatzematge en bateries o en Hidrogen que seran imprescindibles en el nou
context renovable, han de començar a planificar-se als territoris de les Terres de l’Ebre i del Baix Camp.
Apostem per la conjunció d’esforços entre Administracions, Universitats i iniciativa privada que haurà
d’impulsar i liderar el Govern de la Generalitat amb els instruments de cooperació adients i radicats al
territori. Caldrà també posar ja en marxa l’adequació de la Formació Professional adient perquè els joves
d’aquests territoris disposin de la formació adient per aquestes noves professions.
Aquesta planificació, tants cops reivindicada pel PSC i altres grups d’esquerra al Parlament, aprovada en
diverses ocasions i sempre desatesa pels Governs de Mas, i Torra, es fa avui ja imprescindible.
El Baix Camp i les comarques de les Terres de l’Ebre, bona part d’elles en un despoblament galopant , no
poden a més, viure sota l’amenaça de perdre una de les poques activitats - la de generació i transport
d’energia – que ha contribuït al progrés del conjunt de Catalunya.
242. Per continuar avançant en la consolidació d’aquest model econòmic i productiu, alhora que donem un
nou impuls a l’Estat del Benestar amb corresponsabilitat entre les competències i el seu finançament, és
necessari garantir recursos suficients, i fer-ho a partir de l’establiment d’una fiscalitat justa progressiva i
equitativa i de la reforma del model de finançament al conjunt d’Espanya.

SUPRESSIÓ
731. Esmena de Supressió al paràgraf 242 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.342)
Suprimir tot el paràgraf
ADDICIÓ
732. Esmena de Addició al paràgraf 242 presentada per COMPETITIVITAT I EMPRESA(E.O.256)
Afegir un nou paràgraf al principi
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Pel contingut dels paràgrafs a continuació (242 a 246), demanem que siguin inclosos entre els paràgrafs
34 i 35, corresponents a la ponència de Programa i a la comissió Unida en la Diversitat i Bon Govern.
243. La nostra proposta de política fiscal es regeix pels principis de redistribució de la riquesa, justícia social i
reconeixement de l’esforç de la ciutadania i té com a objectius: contribuir a repartir de forma justa les
càrregues impositives i reduir les desigualtats, reactivar l’economia i la creació d’ocupació i garantir
l’accessibilitat i la qualitat dels serveis públics.

SUPRESSIÓ
733. Esmena de Supressió al paràgraf 243 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.343)
Suprimir tot el paràgraf
244. Proposem una reforma fiscal equitativa basada en una gestió eficaç i justa de les polítiques d’ingressos
amb major progressivitat, una reordenació de la despesa pública eficient i la persecució del frau i l’elusió
fiscal, convertint aquesta darrera en una conducta socialment i culturalment reprovable a més de
judicialment punible.

SUPRESSIÓ
734. Esmena de Supressió al paràgraf 244 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.344)
Suprimir tot el paràgraf
ADDICIÓ
735. Esmena de Addició al paràgraf 244 presentada per ST.BOI DE LLOBREGAT(E.O.763)
Afegir al final del paràgraf
A més de la persecució del frau i l'elusió fiscal, hem d'acabar amb l'economia submergida, un greu
problema en el nostre país que no només afecta en la recaptació fiscal sinó en el sosteniment de l'Estat de
Benestar.
245. Alhora, la qüestió específica del finançament és també un objectiu polític prioritari en la construcció
d’un estat federal. Reivindiquem la vigència de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a base per fer
evolucionar el sistema de finançament autonòmic cap a una veritable hisenda federal, que faci realitat el
ple reconeixement de les Comunitats Autònomes com a autèntiques entitats de govern, tot superant
l’enfocament de descentralització de la despesa que ha estat el dominant fins ara.

SUPRESSIÓ
736. Esmena de Supressió al paràgraf 245 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.345)
Suprimir tot el paràgraf
ADDICIÓ
737. Esmena de Addició al paràgraf 245 presentada per MATARO(E.O.442)
Afegir al final un nou paràgraf
Proposem un nou model de finançament local, reformar la Llei d’Hisendes Locals i assegurar el
finançament de les competències transferides als municipis.
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738. Esmena de Addició al paràgraf 245 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.522)
Afegir al final un nou paràgraf
Un Pacte Fiscal Federal que incrementi els recursos per afrontar les competències que ens són pròpies;
garanteixi el mateix tracte davant d’esforços fiscals similars; garanteixi els principis d’ordinalitat,
suficiència, justícia, solidaritat, convergència territorial, corresponsabilitat fiscal i lleialtat institucional; i
creï el Consorci Tributari de Catalunya previst a l’article 2.4.2 de l’Estatut d’autonomia, entre l’AEAT i la
Generalitat, per compartir la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos que paguem.
246. Treballarem per un nou model de finançament que comparteixi de forma justa i equitativa els ingressos
tributaris que es generen en el conjunt d’Espanya, mantenint un nivell elevat d’autonomia i
responsabilitat dels diferents nivells de govern davant la ciutadania i reforçant el concepte de
governança federal a partir dels principis de coordinació, lleialtat i corresponsabilitat.

SUPRESSIÓ
739. Esmena de Supressió al paràgraf 246 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.346)
Suprimir tot el paràgraf
ADDICIÓ
740. Esmena de Addició al paràgraf 246 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.187)
Afegir al final un nou paràgraf
Volem col·laborar en el desenvolupament tecnològic, és per això que volem ser el primer partit polític que
reconegui els E-Sports (Esports Electrònics) com un esport oficial, i també crearem un pla per impulsarlos. Volem que Barcelona es converteixi en el referent espanyol i Europeu dels E-sports.
741. Esmena de Addició al paràgraf 246 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.180)
Afegir al final del paràgraf
Ens comprometem amb una Economia Social, de les persones, solidària, i transformadora, al servei d'un
nou món més just, democràtic i sostenible basada en principis de democràcia, justícia social, solidaritat,
diversitat i accesibilitat; valors que trobem en les empreses i organitzacions d'economia social que els
combinen amb viabilitat, eficiència, creació de valor social i beneficis econòmics.
---

Esmena de Addició al paràgraf 246 presentada per CIUTAT VELLA (sense aplicatiu d’esmenes)
Afegir al final un nou paràgraf
Proponemos crear una comisión independiente, impulsada por el gobierno del Estado y/o por el
parlamento español, formada por especialistas en Hacienda Pública, académicos, profesores
universitarios, técnicos de Hacienda y miembros de la sociedad civil, para que elaboren, a nivel de todo el
Estado, unas BALANZAS FISCALES proponiendo criterios de compensación entre las autonomías más
prósperas y las más modestas ( España despoblada), con criterios progresistas, en sintonia con régimenes
similares europeos.

742. Esmena de Addició al paràgraf 246 presentada per CORNELLA(E.O.550)
Afegir al final un nou paràgraf
Model de creixement
El model de creixement després de la crisi sota el lideratge del partit popular ha suposat que els salaris
han estat devaluats en un 30% fruit del debilitament de la força equilibradora de la negociació col·lectiva.
33

PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 4C
Una Catalunya verda

A més, el salari mínim interprofessional es troba per sota del llindar de pobresa a Catalunya, sense
continuar amb la seva equiparació cap el salari mig europeu que va impulsar el darrer govern socialista. La
manca d’inversions en les polítiques actives d’ocupació, amb una retallada del 50%, ha suposat deixar
sense acompanyament a moltes persones desocupades en el procés de recerca activa de feina. S’ha
abandonat a les persones desocupades deixant-les sense eines com la protecció o la cobertura de les
prestacions que en aquests moments arriben tot just a la meitat de les persones inscrites com a
demandants de feina. Per tot això constatem que creixen les desigualtats entre els que viuen amb un bon
nivell de rendes i els que no tenen garantits els seus drets bàsics. La pobresa és no sols una situació que
impedeix unes condicions de vida dignes. És per damunt de tot, el resultat d’ un model desigual que
converteix la societat en més dual: les persones que viuen bé o molt bé i les que no arriben a les mínimes
condicions de dignitat.
El mercat laboral
Refer l’equilibri entre empresaris i treballadors reforçant l’extensió i l’impacte d’una negociació col·lectiva
més justa. Això no serà possible sense la derogació de la reforma laboral. Tornar a una contractació que
garanteixi el principi de la causalitat, a un treball indefinit, un contracte indefinit; a un treball temporal ,
un contracte temporal. Assolir una protecció de la salut i de les condicions laborals que garanteixin la
baixada dels nivells de sinistralitat laboral i les bones condicions de treball per preservar la salut en el
treball. Aplicar unes noves polítiques actives d’ocupació ben dotades econòmicament que suposin un
acompanyament efectiu (orientació, motivació i formació) a les persones que més dificultats tenen per
tornar al mercat laboral. Ampliar la dotació de les polítiques actives.
Treballar per una integració laboral sana dels joves al culminar la seva formació inicial a partir d’una
actuació coordinada entre els serveis socials, el sistema educatiu i els dispositius ocupacionals. Tot amb
l’objectiu de reduir les barreres invisibles com el desconeixement del mercat de treball i la connexió amb
les empreses. Un Pla de Garantia Juvenil d’acord amb les necessitats dels joves i les possibilitats del
sistema econòmic. Reformar l’actual programa operatiu de la Garantia Juvenil Europea a Catalunya i a
Espanya. Calen nous programes per afavorir la igualtat entre homes i dones en el mercat de treball, en
accés a la contractació, en el salari, i en els nivells de responsabilitat. Un Pla per la Igualtat entre Home i
Dona en el mercat de Treball Uns sistemes d’intermediació transparent que permetin accedir en igualtat
de condicions a totes les persones a les ofertes laborals i que és tuteli per les administracions la no
discriminació per motius d’ètnia, de gènere, d’edat o qualsevol altre condició que no sigui estrictament
laboral. Canvi de polítiques econòmiques i de devaluació salarial, per una política salarial diferent iniciant
des d’un salari mínim de 1000 €, que garanteixi la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores;
això fomentarà la demanda, que a la vegada crearà ocupació. Calen polítiques de reactivació econòmica i
creació d’ocupació a través de l’estimulació de la demanda i no del seguiment del dèficit o a curt termini.
És necessari una societat ben formada que permeti la incorporació immediata del seu jovent al mercat
laboral aportant, força, sàvia nova i reduir l’edat de jubilació. L’equilibri entre experiència i joventut és
necessari i clau perquè les empreses puguin mantenir a seva competitivitat dins el mercat.
247. 12. L’EQUILIBRI TERRITORIAL PER UNA CATALUNYA COHESIONADA
248. L'equilibri demogràfic i la cohesió territorial han estat sempre una assignatura pendent a Catalunya que
no ha trobat les mesures adequades per repartir territorialment les oportunitats i la riquesa, atenuant
les diferències territorials. Podem afirmar que, en aquests anys d’autogovern, aquest ha estat un tema
recurrent i al qual les forces sobiranistes no hi han dedicat mai gaire esforç, més enllà dels discursos i les
paraules. Ara, és imperativa la necessitat d’impulsar noves polítiques per combatre la injustícia
territorial i la manca d’oportunitats que aboquen algunes de les nostres contrades a la despoblació.

ADDICIÓ
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743. Esmena de Addició al paràgraf 248 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.523)
Afegir entre paraules. de la línia 5 i Ara, de la línia 5
La Catalunya buida és un dels principals reptes que cal abordar amb contundència i urgència, passant de
la retòrica als fets.
249. Catalunya acumula el conjunt de la seva població en les àrees costaneres del país i, per tant, també el
gruix de la seva activitat econòmica. Fonamentalment, ho fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, un fet
que dibuixa un mapa del territori català on es fa evident el profund desequilibri entre els diferents
àmbits territorials que l'articulen. Així, mentre les zones costaneres gaudeixen d'un fort dinamisme i
unes densitats de població que van des dels 711,4 h/Km² als 125,6 h/Km² de Tarragona, les zones
d'interior i especialment el Pirineu o les Terres de l'Ebre, amb 12,6 h/Km² i 54,7 h/Km² respectivament,
pateixen els problemes del despoblament i una evident manca d'eines per afrontar un futur incert, en el
qual, entre altres constatacions, hi ha una pèrdua permanent de població. Per iniciar un punt d’inflexió
en aquesta situació ens cal un pla capaç d’incidir de forma transversal en diversos àmbits que afecten la
cohesió i les oportunitats en funció de cada un dels territoris que conformen el territori català.

SUBSTITUCIÓ
744. Esmena de Substitució al paràgraf 249 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.817)
Substituir des de Tarragona a la línia 5 fins a Ebre a la línia 6 por...
Tarragona, la majoria de municipis de les terres de Lleida, especialment el Pirineu i les terres de l’Ebre,
ADDICIÓ
745. Esmena de Addició al paràgraf 249 presentada per LLEIDA(E.O.677)
Afegir al final un nou paràgraf
Cal desenvolupar les potencialitats de les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran per competir en el món
global. En aquest sentit Lleida gaudeix d’una posició geoestratègica bona, situada a l’àrea de confluència
dels corredors de l’Ebre i Mediterrani, i entre aquests i les comunicacions amb Europa per Tolosa, amb
una alta oferta de sòl disponible per a usos logístics i industrials. El posicionament respecte l’Àrea
Metropolitana de Barcelona també és una avantatge competitiu per a les terres de Lleida, prou a prop per
crear sinèrgies i aprofitar-se de la projecció d’una de les grans regions econòmiques del sud d’Europa,
però prou lluny per tenir una estratègia diferenciada i complementària que permeti Lleida desenvolupar
el seu propi camí com a ciutat i regió metropolitana.
Però el gran actiu de Lleida, allò que la fa diferent i interessant alhora és el seu entorn agrícola i ramader i
la indústria agroalimentària. La seguretat alimentària, l’increment de la demanda global d’aliments, la
demanda de producció ecològica o el re-descobriment de la relació entre bona alimentació i salut són
factors globals de competitivitat als quals les Terres de Lleida hi poden contribuir.
L’aposta per una política activa i de foment de les noves tecnologies i la interacció entre ciutat, territori
agrari, indústria alimentària i turisme marcarà sense dubte l’esdevenir de les Terres de Lleida, El Pirineu i
l’Aran com a model de capital de la Catalunya interior i de territori d’èxit en els propers anys.
746. Esmena de Addició al paràgraf 249 presentada per TERRASSA(E.O.361)
Afegir al final un nou paràgraf
De la mateixa manera que hi ha una Catalunya, la de les terres de l’Ebre i de les comarques del Pirineu
que any rere any es va buidant de població, també hi ha una part del nostre territori, el de la regió
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metropolitana de Barcelona que es va omplint de forma poc o gens planificada. Aquest fet provoca, entre
d’altres, tot un seguit de tensions de caràcter social, urbanístic i de mobilitat que acaben col·lapsant
aquest territoris. Els fluxos de ciutadans cap a l’arc metropolità provoquen, per exemple, greus distorsions
en el mercat de l’habitatge, alteracions a la planificació educativa i la saturació de les infraestructures de
transport. És per això que proposem un nou model territorial metropolità que impulsi mesures que
permetin redreçar aquests desequilibris entre la capital del pais i la seva area d’influència més propera, la
regió metropolitana de Barcelona.
747. Esmena de Addició al paràgraf 249 presentada per ALBAGES(E.O.801)
Afegir entre d'interior de la línia 6 i el Pirineu o les Terres de l'Ebre, de la línia 6
com les Comarques de Lleida (tot destacant la comarca de les Garrigues amb la pèrdua d’un 10% de
població en els darrers deu anys),
250. PLA PER A L’IMPULS DE LA COHESIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA
251. Aquest Pla implicarà la definició d’una estratègia per al repte demogràfic a Catalunya, afectarà totes les
comarques del Pirineu, Catalunya interior i l’Ebre i, transversalment, concernirà totes les conselleries en
funció de les seves competències i programes territorials que, a partir de les instruccions del Pla, hauran
d’adaptar-s’hi per respondre als objectius definits. El Pla contemplarà les següents mesures en relació a:

SUPRESSIÓ
748. Esmena de Supressió al paràgraf 251 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.526)
Suprimir , Catalunya interior a la línia 2
ADDICIÓ
749. Esmena de Addició al paràgraf 251 presentada per AMPOSTA(E.O.1223), ST.CARLES DE LA RAPITA
(E.O.1228), AMETLLA DE MAR (E.O.1232), TIVENYS (E.O.1236), MORA EBRE (E.O.1240), ST.JAUME
ENVEJA (E.O.1244), ROQUETES (E.O.1253), FLIX (E.O.1260)
Afegir al final un nou paràgraf
La marxa de la gent que viu al món rural cap a la ciutat és un fenomen global que ja afecta bona part del
planeta, i Catalunya no és una excepció. En aquestes últimes dos dècades, la població dels municipis de
menys de 1000 habitants ha patit un descens considerable, aproximadament del 25%, el municipis petits
han passat de concentrar el 4% de la població a l’any 2000 al 3,1% en 2018.
Les retallades durant la crisi –en col·legis, en professors, en centres de salut, en hores de consulta mèdica,
en la llei de dependència, en oficines bancàries i caixers automàtics, en infrastructures...– han agravat la
situació dels pobles petits, la immensa majoria envellits. Estem davant d’un problema gravíssim de
desigualtat. De nou, una Catalunya dual, i amb una enorme bretxa en mig que genera ciutadans de
primera i de segona, i aquests últims –per lo general més necessitats, ni que sigui per la seva edat – amb
menys drets reals d’accés a serveis públics bàsics.
Aquest fet, agravat per la baixa natalitat, l’efecte crida pel jovent que ha de marxar fora per estudiar, així
com la manca d’oportunitats de la joventut que viu al món rural un cop han acabat els seus estudis,
provoca que hagin de marxar fora per poder desenvolupar els seus coneixements i així buscar un futur
professional adequat a les seves capacitats adquirides, tot plegat fa que la Catalunya buidada sigui una
greu realitat.
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Un despoblament que cal revertir amb un pla de xoc que contempli tota una sèrie d’actuacions de
discriminació positiva envers les comarques rurals, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament rural i
la lluita contra la despoblació.
És necessari una bateria de mesures fiscals i financeres que facilitin l’activitat econòmica i la qualitat de
vida de les persones que viuen en zones amb risc de despoblació. Mesures legislatives de suport a les
zones rurals per impulsar decrets de suport als municipis rurals amb despoblació. Un pla d’inversions a les
comarques rurals amb l’objectiu de capgirar el descens de la despesa d’infrastructures estratègiques
arreu del territori dels darrers anys.
Ens cal un Pacte Nacional per lluitar contra la Catalunya buidada per aturar el despoblament rural, amb
propostes concretes i duradores per solucionar aquesta nova bretxa social. Hem d’emplenar la Catalunya
buidada per assolir una Catalunya plena.
750. Esmena de Addició al paràgraf 251 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.524)
Afegir entre Catalunya, de la línia 1 i ,afectarà de la línia 1
especialmente adreçada a les comarques d'obligada reactivació.
751. Esmena de Addició al paràgraf 251 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.525)
Afegir entre Afectarà de la línia 1 i totes de la línia 1
, entre altres,
252. La governança
253. - Redefinir la gestió dels ajuntaments, la seva autonomia i el seu lideratge territorial, impulsant una
revisió en favor de la seva capacitat per recuperar marcs competencials adaptats a les necessitats del
seu territori.
254. - Definir un marc específic per als ajuntaments d’entre 5000 i 10.000 habitants, especialment en
contextos rurals, que faciliti la seva gestió administrativa i una millora del seu finançament.

SUPRESSIÓ
752. Esmena de Supressió al paràgraf 254 presentada per MATARO(E.O.446)
Suprimir d'entre 5000 i 10.000 habitants a la línia 1
ADDICIÓ
753. Esmena de Addició al paràgraf 254 presentada per MATARO(E.O.443)
Afegir al final del paràgraf
i una millora del finançament, especialment en zones en regressió poblacional
754. Esmena de Addició al paràgraf 254 presentada per ALBAGES(E.O.800)
Afegir entre marc específic per als ajuntaments de la línia 1 i especialment en de la línia 1
fins a 10.000 habitants
255. - Adaptar els marcs normatius a les realitats de les zones de muntanya i de les especificitats territorials.
256. Catalogar i difondre el patrimoni immaterial.
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257. - Reforçar les identitats territorials mitjançant estratègies de comunicació que incorporin els mitjans
públics.

SUPRESSIÓ
755. Esmena de Supressió al paràgraf 257 presentada per VILADECANS(E.O.694)
Suprimir tot el paràgraf
258. Els drets i les oportunitats
259. - Revisar i adaptar la prestació dels serveis públics als petits municipis, tot garantint els principis
d’equitat i d’eficiència.
260. - Disposar d’una estratègia de mobilitat que garanteixi la comunicació i la connectivitat amb les grans
infraestructures de comunicació, així com l’accés als serveis públics que es presten a les ciutats.
261. - Impulsar plans de rehabilitació d’habitatge rural i el seu ús per a nous pobladors, tot iniciant un procés
de difusió i empatia vers les zones rurals mitjançant accions d’impacte a les grans ciutats.
262. - Impulsar la vinculació integral de l’escola rural al territori, tot creant itineraris adaptats a cada lloc i
afavorint el retorn dels joves al territori, així com la retenció de talent.
263. - Establir una estratègia per generar aliances formatives d’investigació entre universitats i el món rural.

ADDICIÓ
756. Esmena de Addició al paràgraf 263 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.827)
Afegir al final un nou paràgraf
Incentivació de les investigacions que tinguin una gran repercussió en els sistemes productius del sector
primari. Incentivar la relació tecnologia – medi rural com mesura pal·liativa del nou èxode rural.
Capacitat de generar benestar en la societat rural en base a l’aplicació ràpida de la tecnologia.
757. Esmena de Addició al paràgraf 263 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.200)
Afegir al final un nou paràgraf
Incentivació de les investigacions que tinguin una gran repercussió en els sistemes productius del sector
primari. Incentivar la relació tecnològica – medi rural com mesura pal·liativa del nou èxode rural.
Capacitat de generar benestar en la societat rural en base a l’aplicació ràpida de la tecnologia
264. El treball
265. - Afavorir l’estabilitat laboral dels professionals públics que treballin en zones rurals i de muntanya.
266. - Reconèixer i adaptar formativament totes les professions que actualment estan relacionades amb
activitats específiques de les zones de muntanya o d’altres contrades que puguin tenir activitats
específiques.
267. - Flexibilitzar i adaptar la formació professional i els ensenyaments no reglats amb les oportunitats i
capacitats de cada àmbit territorial.

ADDICIÓ
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758. Esmena de Addició al paràgraf 267 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.515)
Afegir al final del paràgraf
Seguint les recomanacions de la OIT, entre els objectius de l’agenda 2030, l’economia de la cura és font
generadora d’ocupació i és clau per fer front a l’envelliment de la població així com per avançar en la
igualtat de gènere. Apostar per la inversió en polítiques publiques per una cura de qualitat, amb
polítiques de treball decent per les persones cuidadores i de suport per aquelles que volen tornar al
mercat remunerat i en la formalització del treball de cura remunerat.
759. Esmena de Addició al paràgraf 267 presentada per MATARO(E.O.449)
Afegir al final del paràgraf
amb el concurs de les organitzacions docents, sindicals i empresarials
268. El desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental.

SUBSTITUCIÓ
760. Esmena de Substitució al paràgraf 268 presentada per LLEIDA(E.O.348)
Substituir tot el paràgraf per...
Substituir per: Agricultura, Ramaderia i tots els temes del sector primari el canvi es justifica pel fet que el
contingut d'aquest apartat s'hauria de transformar en una secció dedicada a l'agricultura i la ramaderia,
amb majúscules, a part d'altres
ADDICIÓ
761. Esmena de Addició al paràgraf 268 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.823)
Afegir al final un nou paràgraf
Incrementar les accions polítiques per tal de preservar i impulsar els oficis rurals i tradicionals, com la
pagesia i la ramaderia, augmentant a nivell institucional l’I+D en maquinària agrícola i amb tècniques de
ramaderia més responsables i respectuoses amb la vida dels animals. També ajudant als joves
emprenedors amb recursos econòmics, per així consolidar aquest ofici i utilitzar-lo com una forta i
efectiva mesura política d’antidespoblació.
269. Generar activitat econòmica en nous sectors i nous models de negoci.

ADDICIÓ
762. Esmena de Addició al paràgraf 269 presentada per NOU BARRIS(E.O.879)
Afegir al final del paràgraf
Com l’economia blava
763. Esmena de Addició al paràgraf 269 presentada per LLEIDA(E.O.349)
Afegir al final un nou paràgraf
El conjunt del sector agroalimentari a Catalunya representa el 3,6% del PIB. Per aquest motiu, és de vital
importància recuperar el 40% del pressupost perdut del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i recuperar la caiguda en picat de les inversions estratègiques en regadius, camins o
infraestructures tecnològiques de les comarques rurals que s'ha reduït un 80% des del 2010.
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270. Reforçar el segon pilar de la Política Agrària Comuna (PAC) i la metodologia LEADER per tal d’impulsar
l’emprenedoria i millorar les condicions del desenvolupament empresarial.

SUBSTITUCIÓ
764. Esmena de Substitució al paràgraf 270 presentada per LLEIDA(E.O.351)
Substituir tot el paràgraf per...
Es defensarà una política agrària comuna (PAC) que conservi els seus pressupostos actuals, en
col·laboració amb l'Administració Central de l'Estat, de manera que agricultors i ramaderse puguin
afrontar els nous reptes relacionats amb la preservació de la biodiversitat i el canvi climàtic, sense
detriment de la rendibilitat de les seves explotacions. Es reforçarà, a més, la metodologia LEADER per tal
d'impulsar l'emprenedoria i millorar les condicions del desenvolupament empresarial.
ADDICIÓ
765. Esmena de Addició al paràgraf 270 presentada per LLEIDA(E.O.350)
Afegir al final un nou paràgraf
S'impulsarà una política que fomenti la creació i desenvolupament de la Interprofessional dels diferents
sectors agroalimentaris claus de l'economia catalana en col·laboració amb les organitzacions professionals
agràries, organitzacions de cooperatives agràries i pesqueres, organitzacions de la industriai del comerç
agroalimentari i de les organitzacions de consumidors, en l'àmbit estatal i autonòmic.
271. Creat grups d’intel·ligència territorial al servei del desenvolupament de les potencialitats dels territoris
dotats d’un reglament i de recursos per al seu funcionament, utilitzant com a base els Grups d’Acció
Local.

ADDICIÓ
766. Esmena de Addició al paràgraf 271 presentada per LLEIDA(E.O.352)
Afegir al final un nou paràgraf
Per assegurar el relleu generacional és necessari impulsar la formació i la professionalització del sector.
272. Elaborar un pla per a la nostra agricultura i per a la ramaderia extensiva, orientat a donar suport a les
petites estructures agràries i a la ramaderia de muntanya, com a sectors estratègics vertebradors del
territori.

ADDICIÓ
767. Esmena de Addició al paràgraf 272 presentada per LLEIDA(E.O.353)
Afegir al final un nou paràgraf
Una política de desenvolupament sostenible del sector agroalimentari en la qual es prioritzarà ,
desenvoluparà i s'enfortirà la recerca, la innovació i la transferència del coneixement científic i tecnològic
adreçat al sector agroalimentari, a través de les potents eines de R+D+I de què disposa la Generalitat de
Catalunya, entre elles les universitats, IRTA, CRESA, CRAG, INCAVI. Aquesta política ha de servir per garantir
un desenvolupament econòmic i social just, utilitzant menys recursos naturals de manera segura, generant
menys contaminació i produint i comercialitzant aliments de qualitat d'alt valor afegit i diferencials.
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273. Alliberar recursos de les tuteles que impedeixen l’aprofitament de recursos naturals per fer-ne una
utilització sostenible.
274. Reforçar la vinculació de la població amb els recursos del territori.
275. Impulsar els processos de bioeconomia, especialment vinculats a la gestió forestal i a l’aprofitament de
biomassa i gestió de les forestals.
ADDICIÓ
768. Esmena de Addició al paràgraf 275 presentada per JUSTICIA I DRET(E.O.660)
Afegir al final un nou paràgraf
Treballar per la prevenció i lluita eficaç contra els incendis forestals
276. Garantir un pla d’infraestructures digitals per a l’accés a les noves tecnologies en tots els pobles del país.
Així mateix, el Pla ha d’acabar amb totes les zones d’ombra per a la telefonia mòbil.

SUBSTITUCIÓ
769. Esmena de Substitució al paràgraf 276 presentada per LLEIDA(E.O.354)
Substituir tot el paràgraf per...
Afrontar de manera decidida el repte demogràfic .Impulsar la completa connectivitat del medi rural, en
particular de les zones més remotes i de muntanya i garantir el manteniment i l'accés als serveis públics i
privats de qualitat (educació, sanitat, comunicacions digitals i transport).
ADDICIÓ
770. Esmena de Addició al paràgraf 276 presentada per TERRASSA(E.O.111)
Afegir al final del paràgraf
i garantir la cobertura de Banda Ampla a tot el territori per a contribuir a la igualtat d’oportunitats i al
manteniment de població al món rural
277. Impulsar una política fiscal que afavoreixi el desenvolupament de l’activitat econòmica als petits
municipis en regressió poblacional

ADDICIÓ
771. Esmena de Addició al paràgraf 277 presentada per SECTOR AGROALIMENTARI I ACCIO RURAL(E.O.2)
Afegir al final un nou paràgraf
PER UNA AGRICULTURA INNOVADORA I VIABLE
• El conjunt del sector agroalimentari a Catalunya, representa el 3,6% del PIB. Per aquests motius, és de
vital importància recuperar el 40% del pressupost perdut del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i recuperar la caiguda en picat de les inversions estratègiques en regs, camins o
tecnològiques de les comarques rurals, que han retrocedir entorn del 80% des del 2010.
• Una política de desenvolupament sostenible del sector Agroalimentari on es prioritzarà,
desenvoluparà i s'enfortirà la recerca, la innovació i la transferència del coneixement científic i tecnològic
adreçat al sector Agroalimentari, a través de les potents eines de R + D + I de què disposa la Generalitat
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de Catalunya, entre elles: les Universitats, IRTA, CRESA, CRAG, INCAVI. Aquesta política ha de servir per
garantir un desenvolupament econòmic i social just, utilitzant menys recursos naturals de forma segura,
generant menor contaminació, i produint i comercialitzant aliments de qualitat, d'alt valor afegit i
diferenciats.
• Afrontar, de manera decidida el Repte Demogràfic. Impulsar, la completa connectivitat del medi rural,
en particular de les zones més remotes i de muntanya, i garantir el manteniment i l’accés als serveis
públics i privats de qualitat (educació, sanitat, comunicacions digitals i transport).
• S’impulsarà una política que fomenti la creació i desenvolupament d'Organitzacions Interprofessionals,
en els sectors agroalimentaris clau de l'economia catalana, en col·laboració amb les organitzacions
professionals agràries, organitzacions de cooperatives agràries i pesqueres, organitzacions de la indústria i
de el comerç agroalimentari i de les organitzacions de consumidors, en l'àmbit estatal i autonòmic
• Per assegurar el relleu generacional és necessari impulsar la formació i la professionalització del sector.
• Tots els sectors tenen problemàtiques diferenciades, ara bé, els eixos comuns de la UE marquen
estrictes normes de protecció tant al productor com al consumidor. Per tant el productor té que estar
totalment adaptat a la producció sostenible contemplant el benestar animal i la protecció Medi
Ambiental.
• Es defensarà una política agrària comuna (PAC) que conservi els seus pressupostos actuals, en
col·laboració amb l'Administració Central de l'Estat, de manera que agricultors i ramaders puguin afrontar
els nous reptes relacionats amb la preservació de la biodiversitat i el canvi climàtic, sense detriment de la
rendibilitat de les seves explotacions
772. Esmena de Addició al paràgraf 277 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.432)
Afegir al final un nou paràgraf
13. Drets i benestar dels animals
El PSC ha estat sempre en primera línia defensant i abanderant els moviments socials en pro dels més
vulnerables: hem impulsat el feminisme, la lluita del moviment LGTBI, la defensa dels drets laborals, la llei
de dependència o millores en el sistema educatiu i sanitari, entre molts altres. Ara toca fer-ho de nou amb
els animals. Seguint els valors propis del socialisme, com són la solidaritat i la justícia, la inclusió dels
animals en la defensa dels més vulnerables i desprotegits ha de considerar-se com una evolució ètica i
moral pròpia, i alhora necessària, de l'ideari socialista en ple segle XXI.
Així mateix, la inclusió de la defensa dels animals dintre de la defensa del medi ambient són dos
conceptes que no es poden disgregar. No podrem restituir l'equilibri, o almenys, minimitzar els danys al
planeta si no ens convencem que tota vida animal i vegetal té un valor per si mateixa, formant part d'un
tot, i que som, en tot cas, custodis i responsables de preservar-lo, no amos de destruir-lo.
En matèria animalista encara queda molt per reivindicar. Per aquest motiu, els i les socialistes ens
comprometem amb el moviment animalista, assegurant el compliment de la llei actual, procurant la
instauració de mesures eficaces per a la seva correcta gestió i transmetent aquests valors a la resta de la
societat a través de campanyes de conscienciació i sensibilització. La nostra organització ha de demostrar
un continu activisme polític i social en aquest compromís amb el benestar animal i transmetre'l.
Els animals no poden ser tractats com a mers objectes, sinó que, tal com estableix la llei, són éssers amb
capacitat de sentir i conseqüentment, han de ser respectats i protegits. Així, els i les socialistes ens
mostrem contraris a qualsevol acte que suposi la mort, maltractament o sofriment d'un animal i
favorables a modificar la llei actual per a aconseguir millores en matèria de benestar animal. Aquestes
mesures han de materialitzar-se en totes les institucions en les quals estem presents.
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773. Esmena de Addició al paràgraf 277 presentada per LLEIDA(E.O.357)
Afegir al final un nou paràgraf
Tots els sectors tenen problemàtiques diferenciades, ara bé, els eixos comuns de la UE marquen estrictes
normes de protecció tant al productor com al consumidor. Per tant el productor ha d'estar totalment
adaptat a la producció sostenible tenint en compte el benestar animal i la protecció mediambiental.
774. Esmena de Addició al paràgraf 277 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.1029)
Afegir al final un nou paràgraf
El PSC ha estat sempre en primera línia defensant i abanderant els moviments socials en pro dels més
vulnerables: hem impulsat el feminisme, la lluita del moviment LGTBI, la defensa dels drets laborals, la llei
de dependència o millores en el sistema educatiu i sanitari, entre molts altres. Ara toca fer-ho de nou amb
un altre col·lectiu: els animals.
Seguint els valors propis del socialisme, com són la solidaritat i la justícia, la inclusió dels animals en la
defensa dels més vulnerables i desprotegits ha de considerar-se com una evolució ètica i moral pròpia, i
alhora necessària, de l'ideari socialista en ple segle XXI.
Així mateix, la inclusió de la defensa dels animals dintre de la defensa del medi ambient són dos
conceptes de no es poden disgregar. No podrem restituir l'equilibri, o almenys, minimitzar els danys al
planeta si no ens convencem que tota vida animal i vegetal té un valor per si mateixa, formant part d'un
tot, i que som, en tot cas, custodis i responsables de preservar-lo, no amos de destruir-lo.
En els últim anys, des de la Unió Europea s'han impulsat diverses directives en matèria de protecció i
defensa dels animals. Catalunya va ser de les primeres CCAA que les va introduir en el seu ordenament
jurídic, durant l'etapa que va estar governada pels socialistes. Actualment és la CCAA que més ha
avançant en el benestar animal en tota Espanya.
En el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, es diu clarament que els animals són “són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, així
com de moviment voluntari, i han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les seves necessitats
etològiques, procuri el seu benestar” i que “ningú ha de provocar sofriments o maltractaments als
animals o causar-los estats d'ansietat o por”.
Tanmateix, els i les socialistes, en les eleccions autonòmiques de 2018, per primera vegada, van introduir
un apartat sobre aquesta qüestió en el programa electoral: “fomentarem l’eradicació de la violència i el
maltractament dels animals en totes els seves expressions, […] promourem la defensa dels drets dels
animals reafirmant […] i crearem campanyes de conscienciació sobre els drets dels animals, la tinença
responsable de mascotes, el respecti a la biodiversitat, etc.”
Tot i així en matèria animalista encara queda molt per reivindicar. Per aquest motiu, els i les socialistes
ens comprometem amb el moviment animalista, assegurant el compliment de la llei actual, procurant la
instauració de mesures eficaces per a la seva correcta gestió i transmetent aquests valors a la resta de la
societat a través de campanyes de conscienciació i sensibilització. La nostra organització ha de demostrar
un continu activisme polític i social en aquest compromís amb el benestar animal i transmetre'l.
Els animals no poden ser tractats com a mers objectes, sinó que, tal com estableix la llei, són éssers amb
capacitat de sentir i conseqüentment, han de ser respectats i protegits. Així, els i les socialistes ens ens
mostrem contraris a qualsevol acte que suposi la mort, maltractament o sofriment d'un animal i
favorables a modificar la llei actual per a aconseguir millores en matèria de benestar animal, com per
exemple, l'abolició de qualsevol tipus de festivitat on participin animals o l'enduriment penal per
incompliment de la llei actual.
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Aquestes mesures han de materialitzar-se en totes les institucions en les quals estem presents i sobretot,
dins de l'àmbit municipal, on recau gran part de les polítiques socials per a defensar, protegir i garantir el
benestar dels animals.
A l'àmbit animalista, entenem els municipis com a espai on cada cop més ciutadanes i ciutadans conviuen
amb animals, totalment integrats a la seva vida i en els municipis, i alsque tenim que donar resposta per a
que aquest integració sigui enriquidora, positiva ibeneficiosa per el desenvolupament i evolució de les
nostres ciutats i la convivència de tots i totes.
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UNA CATALUNYA
VIOLETA
278. UNA CATALUNYA VIOLETA
279. 13. ENS VOLEM LLIURES, VIVES I COMBATENTS

ADDICIÓ
775.

Esmena de Addició al paràgraf 279 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.831)
Afegir al final un nou paràgraf
El micromasclisme és el masclisme normalitzat socialment. Així, és consideren micromasclismes tots els
comportaments interpersonals, els comentaris verbals i les actituds exercides per homes o dons que
contribueixen la dominació i violència contra les dones en la vida quotidiana. Aquests actes han de ser
eradicats de la nostra societat ja que és una manera de supressió i atac normalitzat cap a la dona.
Tanmateix , cal conscienciar-nos sobre la seva arrelada existència i hem d’actuar fermament per tal de
minoritzat i, conseqüentment obliterar qualsevol tipus de masclisme, visible o normalitzat de la nostra
societat.
280. Som socialistes i feministes de manera indestriable perquè socialisme i feminisme són dues cares de la
mateixa moneda. Avancem en el segle XXI des del convenciment que només ho podem fer des de la
igualtat efectiva entre homes i dones i amb l’impuls d’un nou pacte social que garanteixi que compartim
de manera equitativa l’àmbit privat i el públic de la nostra vida.

ADDICIÓ
776.

Esmena de Addició al paràgraf 280 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.309)
Afegir al final del paràgraf
Incorporarem una visió feminista i d’igualtat com a valor essencial a totes les polítiques públiques.
281. Les polítiques públiques han d’impulsar aquest pacte que comporta, inexcusablement, una nova cultura
organitzativa des del punt de vista social i econòmic i implica desterrar tota mena de discriminació de
gènere fruit de la societat patriarcal en què s’inspira el nostre món. Una nova mirada que requereix altes
dosis d’empatia, de compromís per part del conjunt de la societat, de generositat en tant que necessita
renúncies a privilegis molt assentats i en la que és imprescindible, a més, no posar per davant dels drets
humans els desitjos individuals, siguin aquests d’homes o de dones. Uns desitjos que sovint estan lligats
al neoliberalisme i, per tant, molt allunyats de la justícia social que reclamem des del socialisme.

ADDICIÓ
777.

Esmena de Addició al paràgraf 281 presentada per CONSELL DEL FEMINISME SOCIALISTA(E.O.738)
Afegir un nou paràgraf al principi
Partint de la base que una de les nostres reivindicacions, que ve de lluny, és tenir més presència
femenina als càrrecs orgànics, hem de fer un esforç per aconseguir la paritat d'homes i dones als llocs
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on es prenen les decisions i treballar aquesta proposta com un dels eixos dins l'organització del nostre
partit. Més feminisme dins l'organització i una organització amb més presència femenina, en definitiva.
Cal fomentar que hi hagi més presència de dones amb responsabilitats organitzatives. Si parlem de
modernització és necesari treballar en clau d'igualtat i donar suport a l'accés de les dones als càrrecs
d'organització. Formació, sororitat i empoderament són eines molt ecessàries, però no suficients per
garantir-hi la presència de les dones en condicions d'igualtat. Cal fer servir instruments i mecanismes
que vetllin per assolir la paritat real.
Al títol del document es parla d'una organització forta, eficaç i moderna, al servei de la societat. Per
tant, si ha de ser moderna, ha de garantir la presència de les dones als càrrecs de responsabilitat i
decisió, per donar resposta a aquesta demanda social actual que també fa seva la militància.281
Tot això comporta continuar treballant per assolir la paritat dins dels quadres que composen el partit.
Cal demostrar que el poder no ha de ser un reducte majoritàriament masculí dins la nostra organització.
Com objectiu, haurem de lluitar contra la reproducció de l'estereotip patriarcal en la manera d'exercir el
poder i també en la manera d'accedir-hi. La incorporació de les dones als càrrecs decisoris és encara
difícil, lenta i plena d'entrebancs dins l'organització i s'ha e treballar perquè aquest accés sigui paritari i
no reproduexi models patriarcals.
778.

Esmena de Addició al paràgraf 281 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.832)
Afegir al final un nou paràgraf
Revisarem els tecnicismes establerts en la llei: concepte de violació, agressió i intimidació. Actualment
son termes difusos que comporten penes diferents davant la llei. S‘han d’establir conceptes més clars a
favor de la víctima.
282. Tenim al davant reptes que hem d’afrontar amb urgència i amb decisió. Reptes per als quals no valen
excuses i que necessiten polítiques valentes. El feminisme ha viscut en els darrers anys un nou impuls a
escala mundial, però molt especialment a casa nostra. Ens en podem ventar, certament, perquè hem
liderat socialment i políticament un moviment que no té marxa enrere. Però, lluny de conformar-nos,
aquesta onada violeta ha de provocar l’impuls definitiu cap a la igualtat real. Com a feministes, som
combatents i exigents davant l’amenaça real que suposa el retorn dels discursos retrògrads i contraris
als drets de les dones, que s’estan reproduint de la mà de la radicalització dels partits de dretes i de la
ultradreta i que beuen del postmasclisme.

ADDICIÓ
779.

Esmena de Addició al paràgraf 282 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.310)
Afegir entre que s'estan de la línia 7 i reproduint de la línia 7
creixent i
283. Ens comprometem amb la igualtat de gènere de manera transversal, en totes les polítiques públiques
que impulsem des de les institucions. També en l’àmbit orgànic, on vetllarem per la paritat no només a
les nostres llistes electorals i als òrgans de decisió, sinó en la vida de partit en un sentit extens.

SUBSTITUCIÓ
780.

Esmena de Substitució al paràgraf 283 presentada per CONSELL DEL FEMINISME SOCIALISTA(E.O.744)
Substituir vetllarem per a la línia 2 per...
complirem amb
46

PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 4C
Una Catalunya violeta
ADDICIÓ
781.

Esmena de Addició al paràgraf 283 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.833)
Afegir al final del paràgraf
Així mateix com en tots els actes públics que organitzi el partit, en àmbit nacional, de federació o
d’agrupació.

782.

Esmena de Addició al paràgraf 283 presentada per ST.ANDREU(E.O.573)
Afegir entre als òrgans de decisió de la línia 3 i la vida de partit de la línia 3
actes públics i en
284. En la lluita contra la violència de gènere tenim com a meta la seva erradicació. No hi renunciarem sota
cap pretext. Ans al contrari, esmerçarem tots els recursos disponibles per aconseguir-ho i cercarem els
compromisos polítics, institucionals i socials necessaris que ja han donat fruits recentment, com el Pacte
d’Estat en matèria de violència de gènere que vàrem impulsar. Les violències masclistes en les seves
diferents formes, també les violències sexuals, proliferen arreu fins al punt de crear alarma, però alhora
reacció social, de la mà del feminisme. Cal fer-hi front i assenyalar -des de tots els àmbits, inclòs el de la
judicatura- els agressors, no pas les dones que en són víctimes. “No” sempre és “no” i només el
consentiment exprés en una relació sexual és un “sí”.

SUBSTITUCIÓ
783.

Esmena de Substitució al paràgraf 284 presentada per TARRAGONA(E.O.614)
Substituir del feminisme a la línia 6 per...
dels feminismes
ADDICIÓ

784.

Esmena de Addició al paràgraf 284 presentada per CASTELLDEFELS(E.O.1052)
Afegir al final un nou paràgraf
Treballarem per propiciar els canvis legislatius necessaris, perque totes aquestes violències siguin
considerades masclistes/de gènere. I treballarem també per una cultura de la coeducació que inclogui la
educación sexual per evitar que la nostre gent jove s’eduqui sexualment a través de la pornografía.
285. El cos de les dones no és un bé de consum, no es ven ni es lloga. La feminització de la pobresa és una
realitat incontestable i són les dones més vulnerables les que sovint serveixen com a excusa per
impulsar -des del neoliberalisme i en convenient associació amb el patriarcat, emprant el mite de la
lliure elecció i aprofitant-se de la seva precarietat econòmica i social- la utilització dels seus cossos com a
mercaderia. Aquest mercadeig té diferents cares i cap d’elles l’acceptem: ni la prostitució,
majoritàriament lligada a la tràfic amb finalitats d’explotació sexual, ni l’anomenada “gestació
subrogada”.

ADDICIÓ
785.

Esmena de Addició al paràgraf 285 presentada per CASTELLDEFELS(E.O.1053)
Afegir al final del paràgraf
“, també coneguda com a ventres de lloguer. La igualtat entre dones i homes no es posible si se li està
atorgant a una part de la població el poder de comprar o llogar el cos de l’altre part de la población, les
dones i en aquestes s’els envía el missatge de que ho han de permetre.
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786.

Esmena de Addició al paràgraf 285 presentada per GIRONA(E.O.895)
Afegir al principi del paràgraf
Som abolicionistes.
286. Les dificultats de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en part per la irracionalitat d’horaris i
per la manca de corresponsabilitat, així com la bretxa salarial i social, el sostre de vidre i el terra
enganxifós són evidències de la desigualtat entre homes i dones al mercat laboral. No volem continuar
perdent talent, el cost d’oportunitat és massa elevat i ni el volem ni ens el podem permetre.
287. La maternitat i la paternitat han de ser fruit sempre de decisions lliures i les polítiques públiques han
d’acompanyar aquestes decisions. El dret de les dones a decidir sobre la seva maternitat, recollit en la
legislació vigent, no només ha de ser respectat, sinó que les dones han de comptar en tot moment amb
la màxima i millor informació i cal posar a la seva disposició els recursos necessaris perquè puguin veure
reconeguts i respectats els seus drets sexuals i reproductius.

ADDICIÓ
787.

Esmena de Addició al paràgraf 287 presentada per CONSELL DEL FEMINISME SOCIALISTA(E.O.751)
Afegir al final del paràgraf
també per a les menors
288. La societat que volem ha de ser i serà una societat més igualitària i la farem possible amb el compromís i
la decisió del feminisme socialista.

ADDICIÓ
788.

Esmena de Addició al paràgraf 288 presentada per LGTBI(E.O.535)
Afegir entre compromís de la línia 1 i i de la línia 1
, implicació, lluita
289. A la Catalunya del segle XXI no hem de tolerar cap discriminació per raó de gènere, sexe, raça, religió,
etc. Hem de construir una societat per a tothom on totes les persones tinguin un paper rellevant i on la
diversitat sigui considerada més un valor que no pas un problema.
290. En aquesta línia, és especialment important posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones
i les nenes i, per tant, caldrà posar especial cura en eliminar totes les formes de violència tant en l'àmbit
públic com en el privat.
291. De forma prioritària, les nostres actuacions s’adreçaran a:

ADDICIÓ
789.

Esmena de Addició al paràgraf 291 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.836)
Afegir al final un nou paràgraf
La lluita per la consideració dels anticonceptius i dels productes d’higiene femenina com a productes de
primera necessitat, aplicant el tipus d’IVA súper reduït. Així mateix , deixar de catalogar els productes
per colors segons els sexes als quals van dirigits prenent com a perspectiva correcta el de les industries.
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292. - El reconeixement i la valoració de la cura domèstica i la feina domèstica no remunerada.

ADDICIÓ
790.

Esmena de Addició al paràgraf 292 presentada per ST.BOI DE LLOBREGAT(E.O.770)
Afegir al final del paràgraf
Aquest reconeixement és necessari per garantir a les dones pensions dignes.

791.

Esmena de Addició al paràgraf 292 presentada per TERRASSA(E.O.112)
Afegir al final del paràgraf
Lluitarem per eradicar l’escletxa salarial existent analitzant amb detall la quantia i establint polítiques
d’incentius a les empreses que compleixen l’objectiu d’eliminar aquesta desigualtat
293. - Assegurar la participació plena i eficaç de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els
àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.
294. - Reforçar el marc normatiu i les polítiques per a la promoció de la igualtat de gènere i el reconeixement
real i efectiu de les aspiracions de desenvolupament, benestar i compliment de drets i llibertats de les
dones i les nenes.
295. - Impulsar amb determinació els pactes contra la violència de gènere i dotar adequadament les partides
destinades a la lluita contra les violències masclistes.

ADDICIÓ
792.

Esmena de Addició al paràgraf 295 presentada per GIRONA(E.O.896)
Afegir al final un nou paràgraf
Impulsar i garantir la coeducació a les etapes educatives d'infantil i primària i vetllar per educar en
valors i igualtat a etapes educatives més avançades per lluitar contra els estereotips de gènere i
fomentar la igualtat plena efectiva.

793.

Esmena de Addició al paràgraf 295 presentada per GIRONA(E.O.897)
Afegir al final un nou paràgraf
Fomentar des dels ajuntaments ordenances de regulació de publicitat sexista.

794.

Esmena de Addició al paràgraf 295 presentada per GIRONA(E.O.898)
Afegir al final un nou paràgraf
Fomentar des dels ajuntaments ordenances contra la prostitució.

795.

Esmena de Addició al paràgraf 295 presentada per POLITIQUES DISCAPACITATS(E.O.1083)
Añadir al final un nuevo párrafo
Lluistarem contra la violencia de genere que pateixen Les dones i nenes amb discapacitat, per la seva
situació d'especial vulnerabilitat pateixen mes violència de gènere superiors als de les dones sense
discapacitat

796.

Esmena de Addició al paràgraf 295 presentada per POLITIQUES DISCAPACITATS(E.O.1098)
Añadir al final un nuevo párrafo
Ordenament jurídic per prohibir i suprimir pràctiques contràries als drets humans dels persones amb
discapacitat, sobretot amb els dones i nenes, com l'esterilització forçosa, l'avortament coercitiu i
l'ablació
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296. 14. ORGULLOSA DE LA DIVERSITAT I LLIURE D’ODIADORS

SUPRESSIÓ
797.

Esmena de Substitució al paràgraf 296 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.834)
Substituir LLIURE D'ODIADORS a la línia 1 per...
LLIURE D'ODI
297. Els socialistes defensem una Catalunya de persones que visquin i convisquin en plena llibertat, amb els
mateixos drets i els mateixos deures i oportunitats; una Catalunya en la qual tothom pugui desenvolupar
el seu projecte vital, sigui com sigui i vingui d’on vingui. Perquè només així entenem la nostra societat,
una societat diversa, inclusiva, justa, lliure, igualitària i fraternal, enriquint-nos com a país. Ens sentim
orgullosos del que som i de la diversitat d’aquesta societat de la qual formem part i reivindiquem el
lideratge del PSC en la lluita contra qualsevol expressió d’intolerància, discriminació i/o persecució per
raó de religió o conviccions, capacitats, edat, origen, sexe o orientació sexual o per altra condició social o
personal, i en la lluita contra l’odi en totes les seves formes (racisme, homofòbia, xenofòbia, sexisme,
etc.) i expressions (violència, assetjament, fanatisme, etc.) que cal erradicar.

ADDICIÓ
798.

Esmena de Addició al paràgraf 297 presentada per GRACIA(E.O.1101)
Afegir entre origen de la línia 7 i sexe de la línia 7
identitat de gènere

799.

Esmena de Addició al paràgraf 297 presentada per LGTBI(E.O.544)
Afegir entre sexe de la línia 7 i o orientació de la línia 7
, identitat sexual

800.

Esmena de Addició al paràgraf 297 presentada per LGTBI(E.O.537)
Afegir entre homofòbia de la línia 8 i xenofòbia de la línia 8
lesbofòbia, bifòbia, transfòbia,

801.

Esmena de Addició al paràgraf 297 presentada per GRACIA(E.O.1102)
Afegir entre homofòbia de la línia 8 i xenofòbia de la línia 8
bifòbia, transfòbia,
298. Una diversitat de la nostra societat que ha estat sempre complexa i mai conflictiva. Avui ens trobem
amb un escenari de dificultats que tenen a veure, en últim terme, amb el vincle entre diversitat i igualtat
i que se situa a escala global. Els darrers anys els temes identitaris han centrat el debat polític i social,
fent sorgir populismes nacionalistes que promouen la confrontació de la ciutadania i que, com és el cas
dels creixents moviments d’extrema dreta, fins i tot qüestionen les llibertats i els drets socials i civils
conquerits com a societat, trencant així el sentiment de pertinença, dificultant l’arrelament de les
persones migrades i nouvingudes, fomentant la ideologia de la por i els delictes d’odi i posant en greus
contrarietats la convivència a diferents municipis de Catalunya.
299. I a Europa i el món trobem diversos escenaris de confrontació -guerres i conflictes armats relacionats
amb la religió o l’ètnia, vulneració de drets humans, desequilibris mundials que aboquen a la pobresa i a
noves pautes de vulnerabilitat i desigualtat social, l’auge de moviments d’extrema dreta que alimenten
l’animadversió a les persones o cultures diferents- que han propiciat la generació d’onades de persones
que busquen una oportunitat per viure dignament.
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300. Els poders públics han de donar una resposta col·lectiva i corresponsable a aquests escenaris i promoure
el reconeixement i l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals sense discriminació, garantint la
convivència i la cohesió social.
301. Volem seguir avançant en polítiques que regulin l’exercici del dret de les persones, físiques o jurídiques,
públiques o privades, a la no-discriminació i a la igualtat de tracte; que estableixin mesures destinades a
prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en els sectors públic i privat; que facin pedagogia
en defensa del respecte a la diversitat, la convivència, el civisme i el respecte, com a valors intrínsecs de
la nostra democràcia, i a la llibertat, la igualtat i la fraternitat, com a valors que ens són propis com a
socialistes; i que donin resposta a les demandes i necessitats canviants d’aquesta ciutadania diversa.
302. Volem continuar exercint un lideratge en el si de la societat i de les institucions per garantir la cohesió
social, la integració i el progrés social a Catalunya, treballant des de les polítiques de ciutadania i de
capacitació davant dels canvis socials i promovent la cultura de la pau i els drets humans, la tolerància,
el respecte i la solidaritat.

ADDICIÓ
802.

Esmena de Addició al paràgraf 302 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.311)
Afegir al final un nou paràgraf
Vetllarem pels drets del col·lectiu LGTBIQ+ i les seves famílies, proporcionant els recursos necessaris per
a garantir una atenció integral, també des de les escoles, instituts i entitats.
303. Lluita contra l’odi a la societat
304. - Complirem amb les lleis vigents i les desplegarem eficaçment: Llei 11/2014 per garantir els drets LGTBI
i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la
violència masclista, etc.

SUPRESSIÓ
803.

Esmena de Supressió al paràgraf 304 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.312)
Suprimir Llei 11/2014 a la línia 1

804.

Esmena de Supressió al paràgraf 304 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.313)
Suprimir Llei 5/2008 a la línia 2
ADDICIÓ

805.

Esmena de Addició al paràgraf 304 presentada per LGTBI(E.O.547)
Afegir al final un nou paràgraf
- Impulsarem, juntament amb les organitzacions Trans, la reforma de la Llei trans a nivell estatal.

806.

Esmena de Addició al paràgraf 304 presentada per GRACIA(E.O.1104)
Afegir al final un nou paràgraf
Impulsarem juntament amb les organitzacions Trans la reforma de la llei Trans a nivell estatal.

807.

Esmena de Addició al paràgraf 304 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.837)
Afegir al final un nou paràgraf
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Llei per la defensa de la transsexualitat: promoure una llei que permeti abordar de una forma integral
tots els reptes als que estan exposats el col·lectiu transsexual, des de un punt de vista estructural i
transversal. Fent èmfasi als àmbits on aquest col·lectiu es veu més discriminat, com és l’àmbit laboral,
sanitari o educatiu.
808.

Esmena de Addició al paràgraf 304 presentada per VILADECANS(E.O.695)
Afegir entre eficaçment de la línia 1 i : de la línia 1
dotant-les de pressupost suficient per garantir la seva eficàcia

809.

Esmena de Addició al paràgraf 304 presentada per LGTBI(E.O.539)
Afegir entre homofòbia de la línia 2 i , la bifòbia de la línia 2
la lesbofòbia
305. - Impulsarem un Pla contra les discriminacions que inclogui programes d’intervenció social per la
formació, la sensibilització i la difusió dels valors de la interculturalitat i la diversitat sexual i afectiva des
del coneixement mutu.

ADDICIÓ
810.

Esmena de Addició al paràgraf 305 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.314)
Afegir entre que inclogui de la línia 1 i programes de la línia 1
tots els entorns, mitjançant
306. - Fomentarem intercanvis que promoguin el reconeixement de la diversitat alhora que es fa des del
foment de la igualtat de condicions i oportunitats (intergeneracionals, interculturals, intergèneres, etc.).

ADDICIÓ
811.

Esmena de Addició al paràgraf 306 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.838)
Afegir al final un nou paràgraf
Promoure en l’àmbit municipal i supramunicipal els serveis d’informació i assessorament en qüestions
LGTBI+, per tal de donar un tracte més proper a la ciutadania per tal de que es pugui conèixer la realitat
del col·lectiu LGTBI+ i també dur a terme tallers i formació continuada oberta a tota la ciutadania.
307. Institucions al servei d’una ciutadania diversa
308. - Formarem els diferents cossos professionals per evitar situacions de discriminació secundària.
309. - Incorporarem clàusules socials a la contractació pública que promoguin la igualtat d’oportunitats i el
reconeixement de la diversitat.
310. - Realitzarem campanyes comunicatives i informatives, basades en el dret a la transparència , que
serveixin per desmuntar els estereotips generats per la ultradreta.
311. - Farem un nou sistema de protecció a la infància i adolescents estrangers no acompanyats acordat amb
el Govern d’Espanya i món local i amb la col·laboració d’organitzacions de contrastada solvència en cada
un dels eixos d’acollida que harmonitzarà els criteris de resposta i el tractament de situacions.
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SUBSTITUCIÓ
812.

Esmena de Substitució al paràgraf 311 presentada per CONSELL DEL FEMINISME SOCIALISTA(E.O.752)
Substituir a la infància a la línia 1 per...
als infants
312. Prevenció integral dels extremismes. En un món cada cop més globalitzat, cal estar atents a les
incoherències i els advertiments dels radicalismes que, de qualsevol signe, amenacen les societats
democràtiques. Tot i que el més rellevant és indubtablement l’anomenat gihadista, les societats
occidentals -i la nostra no n’està al marge- donen símptomes de preocupació altres tipus de radicalisme i
extremismes. Els atemptats de l’estiu de 2017 ens van posar davant una realitat; cal prendre posició
davant els extremismes i afrontar el risc creixent des de la intel·ligència i la seguretat, la cohesió social i
el diàleg interreligiós i intercultural per fer front a aquests moviments que emparen la violència.

SUPRESSIÓ
813.

Esmena de Supressió al paràgraf 312 presentada per LGTBI(E.O.540)
Suprimir des de Tot i que a la línia 3 fins a gihadista, a la línia 3
SUBSTITUCIÓ

814.

Esmena de Substitució al paràgraf 312 presentada per LGTBI(E.O.657)
Substituir altres a la línia 4 per...
tot
313. Impulsarem un Pla integral contra els extremismes que, posant l’accent en la ciutadania més jove i més
vulnerable, establint sistemes d’alertes davant possibles radicalitzacions. Davant la complexitat d’aquest
fenomen, és imprescindible dur a terme accions en la majoria de sistemes i xarxes de la nostra societat i
impulsar al seu torn plans de caràcter sectorial, com ara els centres penitenciaris.

ADDICIÓ
815.

Esmena de Addició al paràgraf 313 presentada per CASTELLDEFELS(E.O.1054)
Afegir entre torn de la línia 4 i plans de la línia 4
messures especifiques, com l’erradicació del vel als centres formatius de menors i
314. L’exercici de la plena ciutadania: integració i interculturalitat
315. - Garantir els drets polítics i socials de la població immigrada, en un marc de polítiques que promoguin el
progrés col·lectiu i la mobilitat social, amb especial atenció als i les joves i les dones, i de polítiques que
facilitin la permeabilitat de les noves expressions creatives, artístiques, científiques i intel·lectuals i el
seu encaix a la societat en un marc de pluralitat i interculturalitat.

ADDICIÓ
816.

Esmena de Addició al paràgraf 315 presentada per GRACIA(E.O.1103)
Afegir al final un nou paràgraf

53

PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 4C
Una Catalunya violeta
Degut a l´alta vulnerabilitat de alguns col·lectius com ara les persones trans, crearem línies d’ajuda i
polítiques actives per a la consecució de feina per aquests col·lectius.
817.

Esmena de Addició al paràgraf 315 presentada per LGTBI(E.O.545)
Afegir al final un nou paràgraf
- Degut a l'alta vulnerabilitat de alguns col·lectius com ara les persones trans, crearem línies d’ajuda i
polítiques actives per a la consecució de feina per a aquests col·lectius.

818.

Esmena de Addició al paràgraf 315 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.193)
Afegir al final del paràgraf
Defendemos un Pacto de Estado sobre Inmigración, incluyendo la revisión de la legislación actual,
eliminando el principio de reciprocidad del derecho al Sufragio en las elecciones municipales de los
extranjeros en España.
316. - Desenvolupar programes que ajudin al fet que no es creïn bombolles culturals, ni realitats aïllades. Cal
fer un treball intens i extens en la millora dels barris, en la millora de la qualitat de vida de les persones i
en l’accés a l’educació reglada i no reglada.

ADDICIÓ
819.

Esmena de Addició al paràgraf 316 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.839)
Afegir al final un nou paràgraf
Aplicar mesures a nivell d’institucions municipals que evitin i acabin amb la complexa i tan delicada
gentrificació. Evitem que els barris històrics es converteixin en macro hotels per a turistes i conservem la
seva essència i a la seva gent, fent-ho compatible amb el turisme i el gaudi d’aquests espais. Acabem
també amb la guetització amb polítiques d’inserció social, urbanístiques i promovent la multiculturalitat.
317. - Posar en marxa un Observatori del Racisme i la Xenofòbia a Catalunya, per tal de tenir un monitoratge
del territori respecte a les situacions que es produeixin en el territori i dificultin la convivència i la
cohesió social, i els combatrem.
318. 15. ON NÉIXER, CRÉIXER I MORIR DIGNAMENT
319. El centre neuràlgic del nostre corpus ideològic i polític sempre ha estat ocupat per les persones, els seus
drets i les seves necessitats. Fidels a aquest compromís, i davant societats canviants i plurals com les
actuals cal, més que mai, situar-nos en una perspectiva àmplia i integral que permeti donar respostes
adients a la gran diversitat vital present en aquests entorns socials.
320. Històricament, les polítiques adreçades a les persones s’han concretat en propostes sectorials i
uniformes des de mirades sanitàries, educatives, urbanístiques o bé de serveis socials, sense contemplar
esbiaixes generacionals i d’opció de vida que són determinants en aquests moments. Per això, la
perspectiva de cicle vital és imprescindible en la definició de les nostres noves propostes. És obvi que les
persones experimenten i necessiten coses diferents al llarg de la seva vida, i a més són subjectes de dret
que poden participar en la definició de les polítiques que els hi afecten.
321. Per concretar el nostre projecte, aquest és el marc on ens hem de situar amb accions i serveis que
encaixin amb aquestes experiències i necessitats. Ja comptem amb exemples en aquesta línia, com ara
la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència de 2010, que esdevenen marcs legals
centrats en enfocaments generacionals i visions integrals d’actuació, i també models referents en
moltes administracions locals socialistes, on se superen les visions exclusivament educatives o de
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protecció social i es plantegen plans de treball centrats a incorporar la mirada dels infants al global de
les polítiques municipals; s’aborden plans locals d’envelliment actiu; i es duu a terme un abordatge
progressista i d’esquerres de les famílies, amb actuacions que contemplen la seva transcendència com a
entorn generador de seguretat vital per a qualsevol persona, així com les seves múltiples i diverses
expressions.
322. El cicle de vida és un eix transversal que ha d’orientar les nostres propostes programàtiques i d’acció
política i institucional.
323. La infància, una prioritat que garantirà el futur
324. - Recuperarem el Pacte Nacional per a la Infància que havia d’impulsar les taules territorials i locals de la
infància amb tots els agents socials implicats per garantir plantejaments transversals.
325. - Prioritzarem l’etapa 0-3 com a un moment socioeducatiu fonamental. Ampliar el nombre de places
d’escoles bressol públiques i revisar el model educatiu perquè es contempli com una etapa
socioeducativa clau.

ADDICIÓ
820.

Esmena de Addició al paràgraf 325 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.315)
Afegir al final un nou paràgraf
Treballarem perquè les escoles bressol siguin gratuïtes, afavorint així a les famílies amb menys recursos i
caldria fer extensible aquesta gratuïtat al servei de menjador i no només pels dies lectius sinó per tots
els dies de l’any, garantint d’aquesta manera que tots els nois i noies facin un àpat diari en condicions.

821.

Esmena de Addició al paràgraf 325 presentada per TARRAGONA(E.O.615)
Afegir al final del paràgraf
Apostant per la gratuïtat d'aquesta etapa educativa.
326. - Incorporarem la participació dels consells d’infància i adolescència en els processos de definició dels
models de ciutat.

ADDICIÓ
822.

Esmena de Addició al paràgraf 326 presentada per MANRESA(E.O.331)
Afegir al final del paràgraf
i de poble.
327. - Consolidarem el model de ciutats educadores.
328. - Considerarem les zones de joc infantil com a espais prioritaris.
329. - Crearem les estructures i els recursos necessaris per combatre la pobresa infantil.

ADDICIÓ
823.

Esmena de Addició al paràgraf 329 presentada per GIRONA(E.O.899)
Afegir al final un nou paràgraf
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Vetllarem per garantir que els infants rebin educació en valors i igualtat des d'etapes educatives
primàries. Coeducació.
824.

Esmena de Addició al paràgraf 329 presentada per GIRONA(E.O.900)
Afegir al final un nou paràgraf
Vetllarem per garantir des dels municipis o els consells comarcals que els infants en risc de pobresa
tenen dret a l'accés a les activitats extraescolars o els casals per no seguir creants desigualtats
formatives i lúdiques entre infants.

825.

Esmena de Addició al paràgraf 329 presentada per NOU BARRIS(E.O.825)
Afegir al final un nou paràgraf
·Incrementarem fins el 2,4 del PIB català la inversió en polítiques d’infància
·Millorarem el sistema de prevenció i abordatge de les situacions de risc, des de la cooperació i
col.laboració entre institucions polítiques i sociales implicades
·Garantirem als infants i adolescents en situació de desemparament un entorn adequat, prioritàriament
familiar, que garanteixi el seu desenvolupament integral.
330. Actuem a l’etapa de 12-16 anys, un moment vital amb característiques pròpies i singulars
331. - Definirem propostes participatives d’oci alternatiu i saludable que contemplin aquest moment vital.
332. - Canviarem el model d’horari compacte als instituts públics que impedeix un plantejament horari
racional i saludable.
333. - Impulsarem xarxes de casals d’adolescents com a espais relacionals i socioeducatius des de lògiques
innovadores i preventives. Impulsarem la creació de consells de participació de l’adolescència.

ADDICIÓ
826.

Esmena de Addició al paràgraf 333 presentada per NOU BARRIS(E.O.826)
Afegir al final un nou paràgraf
·Mejoraremos el sistema de conocimiento y uso seguro de internet y las redes sociales.
334. Recuperem les famílies com a agents socials de primer nivell
335. - Des de l’anàlisi de la diversitat de tipus de famílies, abordarem les seves necessitats, tant en l’àmbit de
serveis com de suports, prestacions i avantatges fiscals, per poder desenvolupar el seu paper de garants
de seguretat vital als seus membres (famílies monoparentals, famílies nombroses, famílies amb parelles
homosexuals, famílies amb persones dependents, famílies amb persones amb discapacitat, etc.).

ADDICIÓ
827.

Esmena de Addició al paràgraf 335 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.840)
Afegir al final un nou paràgraf
Promoure una reforma de la llei de l’adopció per tal de facilitar l’adopció d’infants per part de tota la
ciutadania, fent enfesis en famílies monoparentals i homoparentals.

828.

Esmena de Addició al paràgraf 335 presentada per TARRAGONA(E.O.616)
Afegir al final un nou paràgraf
Agilitzarem els tràmits i mecanismes tant d'adopció com d'acollida.
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829.

Esmena de Addició al paràgraf 335 presentada per HOSPITALET NORD(E.O.419)
Afegir al final un nou paràgraf
Treballarem per a que el Govern d'Espanya aprovi una legislació igualitària respecte a les Parelles de fet
pel qual s'incorpori en el Codi Civil una regulació de el règim de la parella de fet aplicable a tot el
territori estatal, així com, al fet que incorpori les modificacions oportunes en altres normes per evitar
qualsevol tipus de discriminació jurídica de les parelles de fet davant els matrimonis, per raó del seu
estat civil o de la naturalesa o formalitat de la seva relació de convivència, quan concorrin la resta de
requisits que s'estableixin en cada cas.
336. - Crearem serveis de suport familiar en cas de cura de persones dependents, així com espais estables
d’escoles de mares i pares per assessorar i dotar de recursos el seu rol parental.
337. Envellir activament una realitat
338. - Tirarem endavant la Llei dels drets de les persones grans i consolidarem els consells de les persones
grans.

ADDICIÓ
830.

Esmena de Addició al paràgraf 338 presentada per TERRASSA(E.O.226)
Afegir al principi del paràgraf
La gent gran és la part de la població més vulnerable a les situacions de soledat no desitjada. En molts
casos, no és el fet d’estar sols, sinó de sentir-se sols. En altres casos estan aïllats de la seva vida anterior,
a causa de canvis vitals com arribar a la jubilació. Aquesta soledat no desitjada pot ser fins i tot la causa
de problemes de salut i de l’escurçament de la vida. Més enllà de la dependència, impulsarem
programes d’atenció a les persones grans que viuen soles.
339. - Impulsarem projectes intergeneracionals que potenciïn els rols actius de les persones grans, alhora que
potenciarem la xarxa de casals de la gent gran.

ADDICIÓ
831.

Esmena de Addició al paràgraf 339 presentada per LGTBI(E.O.548)
Afegir al final un nou paràgraf
- Reforçarem les polítiques actives i la formació dels centres o professionals que treballin amb la gent
gran, per tal que la gent pugui seguir vivint la seva sexualitat o identitat de gènere a totes les edats.

832.

Esmena de Addició al paràgraf 339 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.848)
Afegir al final un nou paràgraf
Hem d’establir un sistema per a que la gent gran no estigui sola a casa. Tenen habitatge, volen estar sols
però no tenen família. Quan els passa alguna cosa no se n’assabenta ningú. Hem d’establir mecanismes
de vigilància que vetllin per les persones grans.

833.

Esmena de Addició al paràgraf 339 presentada per GRACIA(E.O.1105)
Afegir al final un nou paràgraf
Reforçarem les polítiques actives i la formació dels centres o professionals que treballin amb la gent
gran, per tal que la gent pugui seguir vivint la seva sexualitat o identitat de gènere a totes les edats.
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340. Néixer i morir dignament

SUPRESSIÓ
834.

Esmena de Supressió al paràgraf 340 presentada per TARRAGONA(E.O.617)
Suprimir Néixer i a la línia 1
341. - Reafirmem el nostre compromís en la lluita per una mort digna, en la lluita pel reconeixement d’un
dret fonamental, el dret a viure amb dignitat el procés de la pròpia mort, amb l’autonomia i llibertat que
han pogut regir la nostra vida.
342. - Reforçarem el programa PADES de cures pal·liatives, a tota hora i a tot el territori, per acompanyar el
procés de final de la vida, sense dolor.
343. - Aprovarem una Llei de disposició de la pròpia vida al Parlament de Catalunya, en coherència amb la
Llei de regulació de l’eutanàsia proposada pel PSOE.

ADDICIÓ
835.

Esmena de Addició al paràgraf 343 presentada per MATARO(E.O.450)
Afegir al final del paràgraf
una vegada efectuat el corresponent debat intern sobre el que aquesta qüestió realment significa.

836.

Esmena de Addició al paràgraf 343 presentada per POLITIQUES DISCAPACITATS(E.O.1084)
Añadir al final un nuevo párrafo
Vetllarem perquè no es produeix cap discriminació per raons o motius de discapacitat en la regulació
sobre eutanàsia i altres formes de defunció voluntària de la vida.
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