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fls socialistes ens adtecem de nou a totes les ciutadanes i ciutadans per
demanar-los el seu vot, Ho fem després d'una sólida expetiéucia de govem. Al
llatg d'aquests ¡¡nys, ens hem esforgat pet canviar una situació de partida
caracteritzada per l'aillament, la inestabilitat i una crisi económica sense ptece-

dents.

La situació ha canviat molt en els dtims temps. Amb la integmció a l¿ Comuni-
tat Europea i la superació de la crisi económica, hem deixat enreta ddcades

d'endar¡er.iment. AI mateix temps, Catalunya ha pogut gaudir de més autogo-

ve¡n i durant més temps que en cap altre moment de la seva história, integrada
en I'Espanya democrática i autonómica. Formem part, en definitiva, del grup
de paihos democ¡Aúcs i desenvolupats del món.

Aquesta rcalitat, insospitada fa uns anys, ha vingut acompanyada d'importaots
ca¡vis en les actituds socials: vivim en un clima de tolerlncia cap als compotta-
ments individuals, hi ha més consciéncia social a l'hora de complir amb les

obligacions tributiries i la situació económica genetal és millot. Peró la millom
no és cosa d'idees o conceptes abstractes, sinó que és viscuda com una tealitat
quotidiana per la immensa majoria: hi ha més ciutadans amb un lloc de reball,
amb una pensió, coberts sanitáriament, estudiant amb beques o investigant amb
els seus col.legues eutopeus.

El Govern socialista no ha estat l'únic ptotagonista d'aquest canvi tan positiu,
sinó que ha interpretat les necessitets i aspiracions col'lectives del poble, facili-
tant l'alliberament de les energies existents ¿ la societat. Catalunya, amb unes
estructures históricament forEa desenvolupades, s'ha beneficiat especialment
d'aquest procés,

La nost¡a societat es troba en ple progrés. Els canvis viscuts, que s'han produit
en molt poc temps, han fet aparéixer noves dificultats i han posat de manifest



m¿ncances que sempre han estat presents peró que quedaven ocultes darrera
de la crisi genetal. Per resoldre els reptes nous i els que encam venen del
passat, estem ara en una situació millor. No obstant, no hem de perdre la
perspectiva, perqué algunes de les coses que s'han aconseguit són tan impor-
tants (la creació de mile¡s de llocs de reball, l'ampüació de les pensions, la
participació en I'ensenyament...), que el primer que cal fer és consolid¿¡ el
caml recottegut, fent-lo i¡¡eversible.

El nostre model és el dels pai'sos amb més benestar del món desenvolupat, del
que fomen part, Aquests paisos han tingut experiéncies de govem de partits
socialistes que han dutat molts anys. La t¡ansformació que van fet aquests
paisos europeus al llarg de décades, I'estem fent ara a Espanya, i al mateix
temps compartim amb ells els grans teptes del món mode¡n. Amb una pers-
pectiva positiva sobre les nostres possibilitats, hem d'aspirar a arribar, conti-
nuant la transforinació de la societat, a les miximes cotes de quaütat de vida i
igualtat. Mantenint el progrés actual, aconsegui¡em en uns anys els nivells dels
pai'sos que encára ens avántatgen en iustfcia social, respecte al medi ambient i
benesta¡.

En els ptopets anys, cal continuar per aquest caml de progres, evitant caure en
una etapa de retrocés o d'incertesa. Els socialistes no hem dit mai que l'objectiu
de ttansfo¡ma¡ la societat per la via del progrés fós fácil, ni que tots els
ptoblemes es poguessin preveure d'antuü.

En els darrers anys, s'ha consolidat la democrácia i l'Est¿t autonbmic, Espanya
s'ha obet a I'exterior, s'ha superat la crisi económica més greu dels últíms
temps, i s'ha entrat en un període de creixement sostingut amb elevades taxes

de ceació d'ocupació i d'inversió. L'obiectiu de la ptopera legislatum, per als
socialistes, seri el de manteni¡ la recuperació, incrementant el repartiment de
tendes i el benestar col.lectíu, fent realitat els nosues ideals de llibertat, solidari-
tat i justlcia social.

La prdpia dinámica de canvi i les decisions adoptades en el passat, ens situen
davant d'un impottant tepte el 1992, en qué confluiran una série de fets als
quals hem de reaccionar amb .il.lusió i estímul. La creació del Mercat Únic
Europeu, amb la lliure citcul.lació de persones, me¡caderies i capitals, ens
situa¡á en r¡n escenafi de perspectives fins ara desconegudes, que posari a

prova les nosres capacitats i ens obriiá més possibílitats de progtés. Els Jocs
Ollmpics de Ba¡celona suposen per a nosalttes, els catalans, r¡na eno¡me opor-
tunitat de modemització i de salt end¿vant. redundant en benefici de tota la
col.lectivitat.

En un món internacional molt dinlmic, en el qual no avansru significa retroce-
di¡, cal continuar el creixement económic de form¿ estable i continuada.
Aquesta és l'única forma de c¡ear i distribui¡ riquesa, de fer polltica social, de
fer una soqietat de progrés i benestar, creant ocupació, repartint renda i elevant
el nivell de vida de tothom. El c¡eixement sense desequübris, és a dir, el



creixement segur, percistent i que no dilapida els recursos naturals, és un
objectiu irrenunciable per aconseguir un futu¡ de progrés.

El futu¡ immediat I'hem de preparar des d'ara mateix, situant com elements
clau I'educació en tots els seus nivells, la recerca científica i I'esfotq cultural.
Hem de millo¡a¡ les inftastructures materials, que no estan enca¡a al nivell que
requereixen les nost¡es necessitats, de la mateixa manera com succeeix amb
alguns serveis públics. Volem potenciar el nosre capital social, tant ftsic com
humá, i atendre les demandes socials, aproximant el nivell de protecció social al
dels pai'sos socialment més avanEats.

Volem atendre molt especialnent to¡s els problemes que estan més relacionats
amb la vida quotidiana dels ciutadans. La quaütat de vida per a fots els ciuta-
dans és un element essencial de la proposta socialista per als ptopers quatre
anys. En conc¡et, ens proposem míllorar l'accés als béns culturals, la humanit-
zació de les ciutats i millorar el medi ambient urbá, com a aspiracions cohetents
en una societat que desitja avangar cap a un futur millor,

Els socialistes, que aspirem a continuar transfomant la societat des d'una
bptica de iustlcia social i benestar, som conscients, igual que el conjunt de la
societat, dels imponants canvis que estem üvint, a casa nosra i a tot el món.
Espanya pot ara jugar un paper actiu en el coniunt intemacional, un paper
cla¡ament progtrrsita, que fomenti la cooperació intemacional i Ia pau. Espa-
nya ha de dotar-se d'una adminisració més eficaq, i d'una esüuctura autonómi-
ca que avanci en una finia de continguts federalistes i potenci la riquesa üogüls-
tica de tots els pobles de I'Espanya. Gricies als avengos produíis, avui molts
problemes ia no són responsabiütat de l'Administració Central, sinó de les

Comunitats Autondmes, peró el ptogrés en una llnia fede¡alitzant també per-
metrá abordarlos millor.

EIs socialistes ens presentem, per tant, a aquestes eleccions, amb un projecte
sdlid per continuar la transformació de la societat que vam emprendre fa uns
anys i que ha comengat a donar tesultats molt positius. D'aquesta manera,
avansarem cap a una societat i una vida millors, caminant segurs cap a les

aspitacions de ptogrés i autogovern, que són les aspiracions de la gran majotia
dels ciutadans de C¿talunva.



PER U]IA FOIITIC,A
It

ECOI{OTUIICA DE PROORES

En I'etapa de progrés que estem vivint, els objectius dels propers anys són els

de manteni¡ i estend¡e la millo¡a aconseguida, disposar de més i millor ocupa-
ció, combatre l'atu¡ i modernitzat l'economia i la societat espanyola. La garanda

d'un major benestar per a cada ciutadi, d'una millor qualitat de vida, d'assolir

una societat amb una distribució cada vegada més soüdária de la ¡end¿ i la

riquesa tequeteix que el creixement sigui elevat, estable í durador.

UN cnsrxEMENT EsTABLE I DURADoR

Un c¡eixement equilibrat ens ha de permetre continuar generant ocupació i
millorant la distribució de la renda i la riquesa. Aconsegufu-ho suposa incre-

mentar la nost¡a capacitat de producció (per la qual cosa és fonamental la
inversió, tant en la seva vessant pública com en la privada) i adequar el consum

i les possibilitats cteixents de I'aparell productiu. Així podrem tenir unes

empreses més competitives, millors tecnologies i recu¡sos addicicnals pet a

finanqar el conjunt d'inftastructurFs que necessita Espanya.

Cal evitar que apateguin o que s'agreugin els desequilibris que puguin amena-

ear aquest objectiu, perqué amenacen la redistribució i la creació de llocs de

treball, Pet aixd, des d'una óptica de progrés, continuarem lluitant contra la
inflació perqué amb augments excessius de preus en surten tessentits el benes-

tm col'lectiu i es castiga més a aquells que tenen menys possibilitats económi-
ques. També cal equilibrar el creixement de la producció i el cteixement del
consum, ampliant la nostta producció i exportant més. Per altra banda, per

assegurar el creixement, caI analitzar l'impacte en el medi ambient dels projec-

res econdmics, prctenciant els d'alt contingut ecoldgic. Cal establir els mecanis-



mes ireceissa¡is perqué les decisions dels agents socials s'encaminin cap als

objectius de la nostra política ambiental. Aquests mecanismes afavoriran els

sistemes de producció i consum no agressius pel medi i dissuadiran la produc-
ció i el consum lesius per l'entotn. Quan no s'assegura el c¡eixement i s'accen'
tuen perillosament els desequilibtis, els més pe{udicats són els més débils, EI

cteixement equilibrat és un objectiu social de primera magnitud.

La consttucció del Merc¿t Inte¡ior i de la unió económica i monetáda, exigirá
reaützat una política económica que estigui en sintonia amb la dels paisos del
nostrc entotn. El Govern incidiri perqué aquesta coordinació es produeixi en

una línia d'afavori¡ els sectots més desafavorits i de crea¡ més benestar pet a

totlom, tegulant I'economia i creant més ptogrés per al coniunt de la sociaat.

(.lt
Dncun cREANT ocUPAcIo

I SEGUIR REDUINT T'ATUN

Malgrat els importants avengos aconseguits, Espanya encata esti lluny dels

nivells d'ocupació dels principals paisos europeus, L'atur segueix essent un
importantlssim factor de desigualtats i segueix impedint la integració d'impor'
tants secto¡s en la societat. No obstant, el progrés viscut en els últims anys ens

permetre donar passos importants en els propers anys, per tal d'anat ¡eduint
més le xiftes d'atur.

L'objectiu per als propers anys és el d'aconseguir que l'ocupació segueixi
creixent, que sigü millor, més estable, que no discrimini les dones, amb menys

risc laboral per al reballador, i amb més i millor formació ptofessional. L'ocu-
pació s'ha d'adaptar als pmcessos modems de producció, amb més temps
lliure per al tteballadot, com a conseqüéncía de I'apücació de noves tecnologies

i dels acords dels agents socials que permetin la reorganització i el repartiment
del temps de tteball disponible.

Cal seguir afavotint la ceació de llocs de reball, que ha estat ja d'un mfió i *ig
en I'actual etapa de recupetació, Pet aixd, incendvarem la conversió en feines

durado¡es dels conttactes de duració determinada, tecolzarem la cont¡actació
indefinida per a dones i joves, aixl com els programes públics de treball-forma-
ció. Seguitem fomentant I'economia social, per la seva capacitat en la creació de
llocs de tteballs, i per la swa concepció afavoridora d'una maior cohesió social.

En un context de canvis ptoductius i tecnológics, la potenciació de la form¿ció
professional ocupacional és una de les nosttes ptioritats pet als prcpers quatte

anys. Buscarem l'aco¡d i la participació de les otganitzacions sindicals i empte-
sarials. Seguirem facilitant que els estudiants puguin tealitzar pdctiques a les



empreses i e¡fo¡tirem els instruments públics pet tal de posat en contacte
aquells que busquen feina amb les empreses que m'ofeteixen.

En els propers anys, s'exercirá un major control de les difetents rnodalitats de

contractació, facilitant que els inte ocutots socials en puguin avalua¡ Ia seva

aplicació. AixÍ mateix, el nostre obieaiu és augmentar substancialment la co-

bertura de desocupació i millora¡-ne les prestacions, especialment per als atu-
tats maiors de quatanta-cinc anys, per als treballadors eventuals del camp i per
als joves aturats amb responsabilitats famiüars. Aquells que busquin la seva

ptimera feina accediran a cursos adequats d'adaptacíó ptofessional i a beques

d'inserció labo¡al,

UN¡ ECONOMIA MODERNA

Per tal d'afermat el creixement económic, cal augmentat la capacitat de pto-
ducció del conjunt de l'economia espanyola. Els treballadors han d'elevar la
seva formació i preparació, les empreses han de renovat les seves técniques i
métodes de gestió i hao d'inc¡ementa¡ llurs vendes a I'exterior. El sector púbüc
ha de proveir més i millors infrastructutes i seweis.

Cal. impulsar la recetca a les empreses, pel que fa a noves fotmes de producció
i nous productes. Cal adequar el seu tamany a la dimensió dels metcats i
reorganitzar el seu capital flsic i huma. La polltica industtial afavorirá aquests
ptocessos. Per aconseguir una millor penetració en el me¡cat comunitari fatan
falta esratégies que persegueixen la creació de gups emptesarials adients per
a aquest procés, caldrá estimular les inversions en mercats extefiors i fomentat
la participació d'empreses espanyoles en ptoiectes eutopeus, intentant obtenir
el mixim de rendibilitat en les inversions estrangeres.

L'emptesa pública actuará com a motor d'aquest procés d'adaptació a una
realitat més intem¿cionalitzada i, pa*icipará en estratégies conjuntes de desen-

volupament de programes tecnológics i de ¡ece¡ca, S'adregaran esforgos, tam-
bé, a la promoció industtial de les PYIvIES perqué es desenvolupin en el marc
comu¡itari. Per alt¡a banda, s'imposa modificar la nostra oferta tutfstica, donat
I'esgotament del model tradícional; caldri atendre una demanda més sofutica-
da, presewar el medi ambient i incrementar la professionalitat del sector.

En comparació amb les mitianes erüopees, la nostra indústtia ha d'aftontat uns

costos energdtics i financers massa elevats, L'estalvi energetic, l'estímul de la
competéncia en el secto¡ bancari i la difusió de les noves tecnologies han de

contribuir a cortegir aquesta situació. Es continuará amb la política de promo-
ció de I'exportació, amb el doble objectiu de consolidat els actuals exportadors
i de convertir en exportadors aquells que encara no ho siguin, desenvolupant el



Pla de Foment a l'Exportació ja en marxa i alres iniciatives de promoció de les
exDortaclons,

fr \
UNA SOCIETAT SOLIDARIA

Un dels gans éxits del govem socialista s'ha produit en la lluita conua el ftau
fiscal, mitjaaqant l'elevació de la consciéncia fiscal, fins a uns ¡ivells insospitats
fa uns anys. Des de l'óptica soüdáLria que inspim l'actuació dels socialistes, qui
deftauda no ho fa a l'Estat sinó a la ¡esta dels ciutadans, Pe¡ ai¡ó, el nostre
obiectiu serl continuar amb les enérgiques actuacions adregades a reduit i, en Ia
mesum del possible, eliminar la defraudació, reforgant els mitians materials i
jurldics que necessita l'administració.

L'esfotg solidari que ha fet falta per superff la ctisi económíca, impüca que la
mateixa idea de solidaritat ha de presidir el repartiment de la riquesa que es

vagi creant, per fer possibles uns serveis públics eficagos, unes inftastfuctl¡res
modetnes i una ptotecció social al nivell dels pa'isos amb més benestar. Cal
ftenar els comportaments i actítuds d'aquells qui, un cop millo¡ada la seva
situació, teaccionen amb egoisme en les seves cont¡ibucio¡s a la coLlectivitat.

L'aixecament del secret bancari i les actuacions recents contra grans bosses de
ftau fscal pemetran ¡eduir el déficit sense incrementar la pressió fiscal sotre
els contribuents que compleixen correctament amb les seves obügacions ttibu-
tiries. S'accenturará la progtessivitat del sistema tributari, prosseguint amb el
tr4ctament favomble de les ¡endes baixes, en gerreral, de les rendes del teball, i
es du¡i a terme una ¡dotma dels impostos que graven la renda i el patrímoni
de les petsones fGiques, per tal d'aconsegrir que els conúibuents apotin
sego¡rs la seva capacitat econdmica teal. Protegirem la famfia en termes compa-
tibles amb la progressivitat i incentivarem Pestalvi mitjangant un t¡actament
fiscal més favo¡able pet al petit estalviador.

t0



PER U]{ TTAJOR BET{ESTAR

SOCNT I IilDIYIDUAT

Els socialistes volem una societat més justa, on la qualitat de vida milloti pet a

totiom i puguem gaudit de les cotes de benestat dels paisos més desenvolu-
pars. Volem millotat la vida quotidiana de les persones, fer unes ciutats més

humanes, p¡ese¡var el medi ambient i posar la cultura a l'abast de tothom. En
els úl¡ims anys, hem aconseguit que més serveis públics artibin a més gent i ha
rnillotat la qualitat de molts d'ells.

En els ptopets anys, els socialistes dedicarem esfotgos pteferents a millorar tots
aquells serveis que es presten als ciutadans, atenent els aspectes més qualitatius
d'una forma prioritdria. Estem en una bona situació pet a fet-ho.

Uus sEnvEIS PÚBLICS DE QUALITAT

El desenvolupament i millora de 1'educació ens ¿costat¿ a u¡a societat amb més
justícia, on es vagin diluint les diferéncies que puguin existir pet taó d'origen,
lloc de naixement o sexe. Per tal d'avanqar cap a una societat més equilibrada
socialment i assegurat els requeriments de la nostra integració europea, abotda-
rem la ¡eforma del nosre sistema educatiu: ampliatem I'escolaritat obügatória
fins als 16 anys, ampliatem l'educació a un major nombre de ciutadans i millo-
tatem de forma decisiva la seva qualitat.

A Catalunya, no hem d'oblidar la responsabilitat decisiva que l'Estatut d'Auto-
nomia confereix a la Generalitat pel que fa a I'educació. A nivell estatal, es durá
a terme una ordenació general del sistema educatiu, renovant els continguts,
ampliant les oportunitats educatives per als nens des dels 0 anys i per als ioves
fins als 18, i reformant la formació professional per garantit una altre qualiÉca- ll



ció. Es continuari i s'intensificará la polltica d'ajudes i beques d'estudi, per
combatte les desigualtats en l'accés als nivells no obligatoris del sistema educa-
tiu. S'abo¡dari la renovació i ampliació de les ensenyances superiors, adequant-
les a les demandes socials. A la Universitat, s'intensificará la motivació i I'avalua-
ció del professorat i es posari en ma¡xa un programa per incorporar a la
nostra Univetsitat a especialistes de reconeguda solvéncia residents a I'es-

ranger.

Continua¡em esforgant-nos en la investigació i el desenvolupament. Per asse-

gu¡at que enrem definitivament en el sector de pa'sos més avangats, mantin-
drem el ritme de creixement de la despesa en I+D i potenciarem la ¡ecerca a la
Universitat, a les empreses públiques i privades i als organismes d'investigació.

Una assisténcia sanitlria cortecta pet a tots els ciutadans setá una de les nostres
prioritats du¡ant els propers anys, donat que el dret a la salut és el més

elemental dels drets. Tot i que a Catalunya les competéncies estan en mans de

la Genemlitat (i per tant, .de la Generalitat és la responsabilitat de tesoldre la
majoria dels problemes existents), a nivell estatal cal donat tespostes al r¡pid
augment de les demandes d'assisténcia sanitária, que s'ha produit a tots els

pa'rsos avaneats, i que a Espanya ha tingut especial incidéncia petqué en els

últims anys s'ha assolit prácticament la univetsalització de l'¿ssisténcia sanitária.

Cal aprofitar millor els tecursos disponibles en la sanitat, mántenint i perfec-
cionant l'actual sístema públic i aprofitant, amb carlcter ccmplementari, les

possibilitats que ofereix el sectot privat. El primer objecdu és millorar i perso-

nalitzar el tracte que rcben els pacients i oferirlos una atenció de major quali-
tat. Insistir en la formació de professionals será imprescindible per aconseguir
un serr¡ei sanitari millot gestionat. La creació de nous seweis, la formació de

nous metges especialistes setan alftes feptes que atendrem. Finalment, en la
llnia d'aconseguit uns més alts nivells de qualitat de vida i benestar per a

tothom, estimularem I'educació sanitária en els programes docents i seguirem

avanqant en una pohtica integral de prwenció de malalties. Destinarem recur-
sos imporants a la prevenció i tractament de la SIDA.

L'eficá'cia i rapidesa en la justlcia setan també els nostes objectius per aconse-

guir un futur de majot prcgrés i benestar. Una societat moderna i desenvolupa-

da, en la qual apareixen nous ptoblemes i demandes, exigeix fótmules iurldi-
ques diferents i un otdenament adequat a les noves tealitats (com en el c¿s de
les parelles de fet). Una organització de la justícia dinimica i eficag garanteix la
Ilibe¡tat i la igualtat dels ciutadans davant de la llei. Tot i que avui la justlcia ja

és capag de respondre a les necessitats d'una societat urbana i indusrialitzada,
cal dotar el poder judicial de mitjans humans i matetials més preparats i
modems, per respondre al dinamisme social i a les noves demandes que es

formulín. Cal a més, que els nostres órgans judicials estiguin millor coordina*
amb els d'altres paisos, especialment eutopeus.



Ca.l aconseguit una justlcia més igil, més tápida i menys costosa, elevant el

número d'órgans judicials existents per aconseguit una rápida solució dels

assumptes ttamitats, Amb aquest mateix objectiu, slultimatá la reforma de

l'ordenament processal. Per promoure la participació dels ciutadans en I'Ad-
ministració de Justlcia es regulará el Jurat, per tal de jutiar determinats delictes.

Finalment, en la línia de les rdormes impulsades des de 1982 en el sistema

penal, es buscará un ampli consens per elaborar un nou Codi Penal, el contin-
gut del qual contempü els fets penats d'acotd amb la valoració que revesteixen

en la socíetat actual, És possible que la discussió i aptovació del nou Codi

superi la durada d'una legislatura.

UNBS INFMSTRUCTURES

I COMUNICACIONS EUROPEES

Per assegurar que viutem un futur de ptogrés i gamntir el creixement continuat

de I'economia, hem d'acabar amb I'endarreriment que patim pel que fa a les

ínfrastructures. Eliminar l'aiillament, integrar econdmicament el ter¡itori i assolir

un major nivell de vida, exigeix disposar d'una xarxa de transports i cornunica-

cions ripida i segura. La política d'inftastructures és per aixó una prioritat
social, En els da¡rets anys ja s'han donat passos de gran relleváncia en aquest

sentit, peró l'empenta de l'economia i el dinamisme que presenta la societat

espanyola originen que les infrastructl¡¡es, més lentes de modificat que alttes

aspectes de la societat, no estiguin encara a un nivell óptim.

La creació d'infrast¡uctures requereix una acció de govern estable, perqué

només es pot abordar des d'una planificació continuada i rigotosa, que elimíni
els estrangulaments que hem patit i possibiliti un maior desenvolupament eco-

nómic. Pet aixó, si volem que la societat espanyola assoleixi al llarg de la
propera década el nivell adequat de dotació d'infrastructures que li correspon,
hcrn de contínu¿r el tteball de planficació a mig i llarg termini que venim

realitzant en els darrers anys millorat per la inttoducció de la nova i ¡ecent

figuta legal de regulació de l'impacte ambiental.

Al I Pla General de Carreteres (l98/-199I, seguirá un II Pla que cobri¡i el
període 1992-2000, per fer de les ca¡reteres estatals una xarxa d'alta capacitat

de tránsit, incrernentant la rapidesa i seguretat de les comunicacions de les

Comunítats Autónomes entte si i amb la testa d'Europa. Un ferrocarril rápid,
segur i comfortable s'aconseguiri desenvolupant el Pla de Ttansport Fenoviati
i donant compliment a les decisions del govern socialista d'introduir l'ample de

via e¡rropeu i l'alta velocitat, duent a terne un esforg sense ptecedents en la
modetnització d'aquest mitjá de transport. Dins d'aquest Pla es portará a terme

l'Ea MadÁd-saragossa-Ba¡celona-Frontera Ftancesa, que constituira la segona 13



que constituirá la segona experiéncia de llnia d'alte velocirat. Es continuatá
amb les millores a les línies de rodalies i es posará émfasi en tot alló que faci
tefe¡éncia a Ia seguretat, puntualitat i freqüéncia dels seiveis. Per altra banda,
s'elaborará un Pla d'Aeroports que adeqüi les capacitats, conr¡ibueixi a la
seguretat aétia i millori la gestió dels mateixos. I la continuitat de les actuacions
en l'iqnbit portuari, assegurada pel Pla de Pons, facilitará l'objectiu d'aconse-
guir unes costes i uns ports més segurs, iuntament amb la creació, millora i
regeneració de platges i costes, com una fo¡ma de preservar el domini públic,
que és propietat de tots.

Les Administracions Públiques han d'actuar per aconseguir un aprofitament
més solidari dels recursos hfdrics, dis*ibuits de forma molt irregu.lar. Ens pro-
posem com a objectius incrementar el volum utilitzable construint nous embas-
saments, aconseguir una distribució tacional, jusra i solidária, recuperar la qua-
ütat de l'aigua i defensar el domini públic hidráulic. S'incorporaran les noves
tecnologies a la tasca de prevenir inundacions i al coneixement puntual deli;
recursos existents a les conques i es fomentará la participacíó dels usuaris en la
planificació hidroldgica. Es potenciaran en el marc d'aquesta planificació
aquelles infrasrucrures per a la prevenció d'inundacions que es considerin
d'intetés general de I'Estat.

L'existdncia de televisions privades i de nous serveis de telecomunicació canvia-
¡i el nost¡e entorn més quotidii i exigirá fottes inversions per tal de modernit-
zar 7a xa*a amb Ia introducció m¿ssiva de tecnologia ügital i tansmissió per
fibra óptica. Els mitjans de comunicació de titu.laritat pública seran potenciats
com a garantia de l'expressió del pluralisme de la societat. Es ptiotitari atendre
el servei telefónic com a sewei blsic de telecomunicació, garantint un alt nivell
de qualitat i implantant la seva preséncia en els més petits nuclis de població.
Quant al servei de correus, se'l dotará d'una estructura i una gestió més empre-
sadal, continuant I'esforq inversor en infrastructures, innovació tecnoldgica, au-
tomatització i implantació de nous serveis.

IF!
rER EFECTIU EL DRET A LA VTVENDA

La Constitució estableix el dret dels espanyols a gaudir d'una vivenda adequada
i digna. Els canvis succtfts en I'economia espanyola han repercutit, pet molt
diverses raons, en el mercat de la vivenda, produint un fort creixement dels
preus. El preu del sól s'ha elevat de forma notable, donant origen a comporta.
ments especulatius que repercuteixen en l'encariment de la vivenda i en la
disminució del sdl disponible per a vivendes socials. Per aixó, s'imposa una
nova orientació en el paper acriu que han d'exercir les Adminisracions Públi-
ques per fe¡ efectiu aquest dret dels ciutadans, que repercuteix de forma tan

14 directa en el seu benestar i qualitat de vida.



La polltica de vivenda és avui compattida pel coniunt de les Administracions
Públiques, per la qual cosa ha de set resultat d'un dii.Lleg intens entre les ttes

administracions competents: Central, Autonómica i Municipal. La nova otien-
tació ha de set més selectiva en els aiuts, ha de diversificat l'oferta, frenar els

ptocessos especulatius en el sóI, en els preus de les vivendes i atendre les

caractedstiques socials i económiques dels col'lectius que tenen o rindran pto-
blemes de vivenda, en especial els ioves. S'ampüaran els beneficis de les viven-
des de protecció oficial cap a segments de població més ampüs, i s'evitaran

imegularitats i comportaments insoüdatis en la transmissió de vivendes ptote-
gides.

S'incentivari I'augment de la proporció de vivendes de lloguer i les aiudes per
a la rehabilitació de vivendes s'adaptaran més a les necessitats de les capes

socials de baix nivell de renda. La constitució d'una empresa púbüca, que actui
pe¡ compte d'Ajuntaments i Comunitats Autónomes, especialiuada en la pto-
moció i rchabílitació de vivendes pot set un instrument útil per impulsar
aquesta polltica, Per tallar l'especulació s'agilitzará la posada immediata en el
metcat de més sól utbá, femetent-se a les Co¡ts un projecte de tefotma de la
Llei del sóI. Pel que fa al ttactament fiscal, es mantindrá en la imposició sobte
Ia renda únicament el suport fiscal per a I'adquisició de la vivenda habitual,
s'establfui una deducció pet aquells que tesideixin en vivendes de lloguet i es

gravaran aquelles vivendes desocupades que no puguin considerar-se segones

residdncies.

PnorncrR EL MnuI Aunlrut

La qualitat del medi ambient és condició obligada pet a la qualitat de vida,
concepte més ric que el de consum de béns materials o I'inc¡ement del poder
adquisitiu, Un progtés económic desenfrenat té efectes negatius sobre l'entorn.
El benefici mncret i a cu¡t termini sol anar en detriment dels interessos globals

de generacions ptesents i futures. Els problemes ambíentals esdevenen urgents
i, tot sovint, internacionals. Cal dona¡los uria resposta enérgica, solid¿ria i
respectuosa de la natura com a panimoni col'lectiu. El patdmoni natutal és un
element fonamental del nostre benesta¡ quotidii. L'hem de llegat a les genera-

cions futues en millo¡s condicions que l'hem trobat.

Ptestatem atenció especial al ptoblema de la contaminacié de les aigües, per-
qué sabem que unes aigües clares són el reflex d'una societat moderna. Per

aturar el procés d'erosió i desertització del sól, tecuperarem els terrenys irnpro-
ductius o marginals i promocionarern els cultius que regenerin el sóI. Pet
pal.liat els problemes derivats dels incendis forestals, s'incrementaran els mit-

ians materials de ptevenció, neteja, vigildncia i extinció. 
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La conservació del patrimoni natural s'ha d'integrar en una estrat¿gia global
d'aconseguir un creixement equilibrat i sosringut. La política de conservació de
la natura es basará en I'enriquiment de la xarxa de Parcs Nacionals existents i a

alguns ecosistemes repfesentatius: marítim-te¡restres, mont mediterrani, etc.
Impulsarem eficaqment la protecció de les zones humides de gtan imporáncia
en el nostre país, com és el cas del Delta de I'Ebre, Delta del Llobregat i
Aiguamolls de l'Empordá. També potenciarem el foment de 1'eco-desenvolu-
pament de les zones rurals, potenciant activitats económiques que respectin i
potenciin el medi natural. Concentra¡em esforgos per a la recuperació i preser-
vació del üto¡al i els seus valorc naturals, paisatiístics i lúdics utlitzant i poten-
ciant els instruments legals recentment aprovats, (Ex. Llei de Costes), posant
especial émfasi en els mecanismes que evitin els vertits al mar de productes
contaminants. La indústria s'ha d'adaptar als requeriments de la normativa
comunitária en mat¿da de medi ambie¡t, establint-se mecanismes de suport a

les inversions reductores de contaminació, S'ha de desenvolupar una indústria
mediambiental capag de satisfer la demanda d'equíps destinats a ptevenir i
reduir la contaminiació: aquest jove s€ctor industrial s'ha de considetar estrát¿-
gic, per la qual cosa hi ha d'haver una important preséncia públicá. Una
energia més neta i segua s'aconseguirá desenvolupant tecnologies que produei-
xi¡ una combustió més neta i una maior seguretát de les instal.lacions. Es fa
precís potenciar el desenvolupament de fonts d'enetgies alternatives i no conta-
minants. Un esforg important s'adregará també a conrolar l'eliminació de resi-
dus industrials.

Els socialistes creiem que hi ha una gran connexió entre les idees de llibertat,
justlcia social i protecció del medi ambient. Per aixb assumim el compromís de

recolzar totes aquelles iniciatives intetnacionals que contribueixin a una major
ptotecció del medi ambient i ens comprometem a fomentar el protagonisme
ciutadá en la conservació de la natura, donant suport a la creació i participació
d'associacions preocupades per aquest objectiu.

Crurers HABTTABLES r HUMANTTZADES

L'etapa de ptogtés que estem vivient té el seu efecte en el ceixement de les
ciutats. L'augment de les activitats que s'hi duen a terme provoca problemes de
signe molt divets, que es manifesten en les grans irees mettopoütanes. Les
enormes millores que han impulsat els ajuntaments en la seva etapa democráti-
ca s'han de completat amb una ajuda decidida per part de la resta d'Adminis-
tracions. La qualitat de vida a les grans ciutats s'ha de situar en les mlxímes
cotes de progrés i benestar, desenvolupant noves polítiques culturals, ambien-
tals i d'aiut al tansport i a les comunicacions.

En les grans aglomeracions, es const¡uirá el transport que garanteixi I'intercanvi
ló modal, tendint a canalitzar un major volum de metcadeties cap al fetrocarril i



facilitant els accessos rdpids a les ciutats. Es millorará el ma¡c financer dels

transports púbücs urbans i es realitzaran campanyes institucionals de promoció
de la utilització del transport públic. Es potenciará l'ús de benzina sense plom
per als vehícles i la transfotmació a gasos liquats de pettoli de les unitats de

ransport públic de superfície. Es millorará el marc legal perqué les adminib-

tracions locals puguin actuar preventivament mitjangant mesutes fiscals i re-
gulacions adequades ¡elacionades amb el tránsit.

És necessari intensifica¡ la coordinació de totes les administacions per a millo-
tar la gestió ambiental en les grans ciutats. Cal solucionat els problemes del
transpoft, eliminar les batreres u¡banes per afavorir la lliure movilitat de perso-

nes amb dificultats, descongestionar I'activitat indusrial i cometcial i aprofitar
totes les oportunitats de creat zones verdes i ¡eduir el volum dels sorolls de
tota mena. Pe¡ altra banda, es fomentará I'establiment de Plans de Saneiament
de l'Aigua i de recollida i eliminació de residus sólids.

Tot i que la criminalitat i la delinqüéncia han expetimentat un fort retrocés a

partir de 1986, aquesta és una tendéncia que s'ha de mantenit i millora¡ en el
futur. Caldrá aptofundit en accions globals que ataquin les causes que afecten
els fenómens de marginalitat i delinqüéncia, duent a te¡me actuacions preventi-
ves, assistencials i educatives. Quant a l'acció policial, s'aprofundirá en la for-
mació general i en I'especialitzada segons exigéncies dels nous métodes d'elimi-
nació de la delinqüéncia.

La capitalitat cultural espanyola és compatida entte Madrid i Barcelona, com
a grans cenres de creació, ptoducció i irradiació cultural, de dimensió no
només espanyola, sinó internacional. Hi ha d'havet, doncs, una política indus-
trial i d'equipaments i iniciatives centrals o de dimensió general que es materia-
litzi en aquestes dues capitals, equilibrant les invetsions que es fan a un i altre
lloc.

En general, determinats se¡veis s'han d'abordar des de les ¿rees metrcpolitanes,
afavotint enfocs de col.laboració entre els diferents nivells de I'administració.

MnroneR LES coNDrcroNs DE vrDA

I LES RENDES DEt MON RURAL,
!

L.AGRICULTURA I LA PESCA

Cald¡d continuar la política de millors de qualitat de vida del món rural provo-
cant al mateix moment una renovació i un rejoveniment de la població rutal.
Per la qual cosa caldtá aptofundit el sistema de pre-jubilacions dels pagesos,



coordina¡t-ho amb la continuitat i millora dels plans d'ajudes als joves que
s'instal.lin a fer de pagés.

Al mateix temps cddtá conti¡ua¡ i miüo¡ar els sistemes d'ajuda a les activitats
agro-pecuiries que permitin un millo¡ aprofitament dels recursos natu¡als amb
el mAxim tespecte al medi.

F¡ tindrá cu¡a de la sanitat animal i vegetal aplicant plans sanítatis que s'ade-
qiiün a les necessitats de la incorporació a la CEE.

S'inctementaran les accions encaminades a la c¡eació de noves zones de resadiu
i la consolidació de les existents.

Aquestes ¿ctuacions es rcalitzaran amb una continui'tar i millom de la polltica
de ¡endes que s'ha portat a terme fins ara.

Caldtá, per tant, una delimitació de les agriculrures i activitats agro-pecuáries
amb capacitat competitiva dintre el ñou marc que representa la CEE i la que
fep¡esentafá qmh I'entrada en vigor del Mercat lJnic. I, com a conseqü¿ncia,
¡econéixer que cal fet una acció compensatóda de ¡endes a les zones de munta-
nya, a les zones amb limitacions específiques.

F.s fatn el tecolzament necessari per a la consolidació i millora de les indúsuies
agro-alimentáries, també amb la perspectiva del Mercat únic.

Amb la incorporació a la CEE s'ha generat una r¡ova situació en el camp de Ia
pesca i avui e¡s üobem en una situació de competitivitat amb la resta dels
paisos del món.

Caldti actuar en aspectes socials, com la pte-jubilació i Ia ¡evisió de tots els
aspectes que avui regulen la Seguretat Social dels pescadors, adeqr:antJa a les
necessitars acn¡als. T¿mbé caldra continuar i incementar I'actu¿ció amb Ia
¡enovació de la flota, conpletant la tasca ja iniciada, anys anteriors.

AI mateix temps, caldrá continu¿¡f amb la investigació bio-ocei'nica per regular
una cor¡ecta explotació dels caladots i en genetal dels recursos matins. I també
potenciat I'agticultura com a model de producció a incrementa¡.

t8



Lrurrnn coNTRA nl., rnirrc DE DRocuES

El consum de dtogues és un dels ptoblemes més greus amb qué s'enfronten les
societats modetnes. Els seus efectes originen dramdtiques situacions personals i
familiars que suposen un cost elwat pet a tota la societat. A més, el volum
económic dels negocis del narcotráfic és de t¿l dimensió, que les societats
democrltiques han d'utiützar tots els mitjans al seu abast per desmantellarJos.

Des del consens polltic que ha buscat i obtingut el Pla N¿cional sobre Droga,
s'intentará ümitar i disminuir el consum, a través de la formació, informació i
difrssió de campanyes publicitáries, amb especial incidéncia dintte dels col.
lectius més sensibles. EIs drogaaddictes necessiten tebte per part dels poders
públics i de la iniciativa social, un tractament de desintoxicació i tehabilitació.
Cal augmentar el núme¡o de centres públics destinats a aquest fi.

També actuarem sobre el consum abusiu d'alcohol i tabac, per tal de rcbaixar
el seu actual consum, sobretot entre la població juvenil. Realitzarem carnpanyes
de prwenció publicitária, evitant amb més eficácia la venda d'aquests produc-
tes als menofs.

S'ampliaran les mesures contra el narcotrific, que han comengat a tenir eficicia
en els darre¡s anys, en cooperació amb els poders internacionals. La repressió
s'ampüarA a les operacions económiques que genera el propi trific, apücant
per aixd controls fiscals, financers í patrimonials. Busca¡em la collaboració del
coniunt de la societat civil per tal de combatte aquestes pracdques que suposen
un cost enor¡ne Der a tota la humanitat.

Inrpursnn LA cuLTURA

I FOMENTAR L'ESPORT

La mlxima difusió de la cultura i de I'espott és una prioritat fonamental de
l'acció dels socíalistes, perqué conttibueix al lliure desenvolupament de la
personalitat dels individus i al progrés social dels pobles. L'expansió de la
creativitat anlstica i intel.lectual i I'accés lliu¡e i igualitari als béns culturals, iunt
amb la protecció de totes les llengües i cultures d'Espanya, són alguns dels
obiectius dels socialistes per als propers anys.

Estem im¡netsos en la creació d'un espai cultural, de dimensions fins ara desco-
'negudes, 

cara&etitzat pet una forta estructura comunícativa, per I'expansió del
temps de lleurc. Cal que la potent indústria cultural tingui com a efectes
millo¡at la informació i la llibe¡tat de tots els ciutadans, cal accderar la iniciativa 19



de la societat civil i incrementar la polltica de generació d'equipaments cultu-
tals, Es fomentaran els hibits de lectua, potenciant Ia xarxa de bibüoteques i
actuant des dels centrcs d'ensenyament, i s'adequari I'oferta instilucional a la
demanda ciutadana pel que fa a la música, al teatrc i a totes les manifestacions
culturals en genetal.

Cal teni¡ en compte que la consolidació de I'Estat autondmic ha permés que la
Generalitat tingui. un nivell molt alt de competBncies cultu¡als. Aixó no impe.
deix que el Govern Central pugui emprendre aduacions molt importants en

benefici de Catalunya. Es ptomourá un especial respecte i ptotecció a les
diverses llengües espanyoles, patrimoni cultural reconegut a I'article 3 de la
Constitució. En aquest sentit caldr¿ que les polltiques del govern en benefici de
la creació i la producció culrural i en favor de la difusió de Ia cultura i de Ia seva

prcmoció internacional, contemplin el conjunt de les cuhures i les llengües
d'Espanya. Es fari possible la utützació de les llengües de les nacionalitats al
Senat i es defensa¡á a la CEE la preséncia del catalá en el programá Lingua
d'aprenentatge de llengües, aixf com la int¡oducció del catalá al Parlament
Eutopeu.

La prlctica de I'esport és un element impo$ant per al benestar individual i
fomenta hibits positius per a la convivéncia social, sobtetot pel que fa a la
soüdaritat, Volem garantir plenament la fo¡mació i la prictica esportiva de tots
els ciutadans i ciutadanes, aixl com.un alt nivell de I'esport-espectacle, erradi-
cant-ne la incompeténcia en la gestió, Ia violéncia i el dopatge, Els Jocs Olfm-
pics de Bareelona s'utiftzaran com a estímul i es garantirá en els anys successius
la continu.rtat de lesforg que s'estl realitzant, Proposarem una Llei de l'Esport
que introdueixi una nltida separació entre esport aficionat i esport profes-
sional.
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PER HilGRETIEilT
DE tA SO1IDARFAT

I DE 1A PROTEGCIO gOCIAI

Els socialistes defensem un ptoiecte de societat en qué cadascú 4porti segons

les seves possibilitats i rebi segons les seves necessitats, L'extensió de 1¿ solidari-
tat a tots els ciutadans és I'objeaiu final de la nostta polltica social. Tenim
I'obligació de ser solidaris amb aquells que no tenen t¡n lloc de treball, amb la
gent g¡an, amb aquells que pet t¿ons socials, ftsiques o cultutals estan en una
situació de necessitat.

Així avangarem cap ¿ una societ¿t on els qui menys tinguin estiguin més

protegits, on tots els ciutada¡s gaudeixin d'un mfnim de prcsperitat matetial
garandda, per l'únic fet de ser persones.

l
AUGMENTAR LA COBERTURA

DE DESOCUPACIó

I MILLORAR LES SEVES PRESTACIONS

La garantia dels d¡ets dels tteballadors no es limita solament a aquells que estan

ocupats oinó també als que estan desocupats, El nostre objectiu és augmentar
substancialment Ia cobetura de desocupació i millotat les seves prestacions,

Per aixó ptoposem que els aturats més grans de 45 anys no estiguin en cap

moment sense subsidi fins a la swa iubilació. Que es redueixi I'edat per a tenir
d¡et al subsidi dels treballadom eventuals del camp, en els tetmes que actual-

ment es ¡econeixen per als més grans de 55 anys- Que els joves desocupats amb

responsabilitats fa¡nilia¡s accedeixin a un fl¡rs de fotmació ptofessional amb 2t



dret a subsidi o als ptogrames d'Escola-Taller i Cases d'Oficis. Que els aturats
sense feina anterior i els joves en atur accedeixin a cursos adequats d'adaptació
ptofessional i a beques d'inse¡ció laboral.

PnNsroNS DTcNES r uÉs BENESTAR

PER A LA GENT GRAN

En els da¡rers anys, l'avang social ha fet que augmentés I'esperanqa de vida i
qug per a moltes persones, es redufs I'edat de jubilació, La gent gtan té pet
davant més anys de vida. Després de molts anys de treball tenen drer a una
pensió digna, a la seguretat material, a gaudir d'oportunitats de lleure j vida
cultutal.

Els socialistes €ns proposem la universalització del d¡et a Ia pensió i continuar
amb la millora de les pensions ja existents, equipatant definitivament les pen-
sions mfnimes al sala¡i mlnim i aconseguint que tots els pensionistes cobrin
cato¡ze pagues.

Es generalitzará a totes les pensions la garantia de revalorització automática i es
manti¡drá la capacitat adquisitiva global de la massa de pensions, L'Estat
també ha de procurar un major benestar de la gent gran 4 través de f increment
dels setveis públics que comportin un augment de la quaütat de vida. S'incre-
mentaran les places socio-sanitáries i les ¡esidéncies per aquefs que per situa-
cions determinades hagin d'optar a les mateixes tant de forma temporal com
def.initiva. Els programes de Vacances pet a la Tetcera Edat s'ampüaran a més
persones, amb noves ofe¡tes i altematives, Per a l'aplicació i coo¡dinació d'a-
questes poütiques s'elaborará un Pla Gerontológic.

I¡,rrpcneR ELs MTNUSViLTDS

P¡etenem i¡tensi.ficar els nivells de protecció pet als minuwáLlids desenvolupant
noves accions adreqades a inc¡ementa¡ els.se¡veis de rehabilitació, I'oferta de
places per a percones amb deficiéncies greus i els p¡ogrames i accions d'inte-
gració laboral.

S'inc¡ementara¡ les aiudes i prestacions per minusvalues establint una pensió
d'invalidesa de la Seguretat Social pet a rota persona, a partir d'un deter¡ninat
grau de minusvalua.22



Es donati compüment iuntament amb les alues adminismacio¡s a la llei d'Inte-
gració Social dels Minusvnüds i foment¿¡em i dona¡em suport als moviments
associatius per a la defe¡sa dels seus drets,

Souoenrrnr AMB ELS MÉs DEsAFAVoRrrs

En coordinació amb la resta d'adminisracions, es prendran iniciatives per
combatte radical¡nent els fenómens ext¡ems de precarietat econdmica i social,
prenent mesures que contribueixin a evitat els conflictes entte institucions i que
millo¡in I'atenció als secto¡s més desafavorits. També impulsarem, en col'labo-
ració amb les Comunitats Autónomes i Corpotacions Locals la realització de
ptogrames de prestacions, pet a la reinsetció social,

Fomentüem les accions positives necessáties perqué les persones d'dtnies mi-
noritiries que es roben en situació de marginació aconsegueixin maiors nivells
d'iguahat d'opomrnitats í miforin les seves condicions de vid¿. S'elaborará un
Pla Nacional de Desenvolupament Git¿no, que a partir d'un respecte a la seva

cuhura, sigui I'ínsm¡ment per a Ia promoció social d'aquest ml.lectiu.
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PER 1IAPROTUNDITIEIIT
DE 1A DEilOCRAGIA"

1A IOUATTAT
I tA PARTICIPACIO

La integració i participació dels ciutadans és una de les tegles pdncipals d'una
democrácia avanqada. Volem un maiot control social en l'ús dels recusos, tant
públics com privats i un aprofundiment veft una maior consciéncia social, per
assolir una societat que ptimi els sentiments de solidaritat col'lectiva sobre

l'individu¿üsme.

Volem que la democrácia vagi més enlli dels aspectes polltics formals i que

imptegni el conjuirt d'esferés de la nostra societat. Pe¡ fe¡ tealitat aquest obiec-
tiu cal construir una societat més ve$ebtada, on les esthrctutes intetmitges, que

se situen ent¡e el ciutadá i els grans podets, tinguin una incidéncia real i es facin
rcssó dels interessos i inquietuds dels més amplis sectors populats.

Volem, en definitiva, una societat culta i particrpativa, seculadtzada, on les

dones visquín i iuguin un paper actiu, amb igualtat d'oponunitats respecte als

homes. Sabem que en els darrers anys hem avangat molt en aquests tetrenys, no
només pet l'acció de govem, sinó fonamentalment per I'empenta i el dinamis-
me de tota la societat. Perd podem avangar molt més, petqué no és fácil
desprendre's de l'emptemta que en les mentalitats ha deixat l'obscurantisme i
el totalitarisme que durant moltes décades va dominar Espanya.

Avnr.lqnn EN Ets DRETS

DELS TREBALTADORS

Els socialistes considerem el diáleg social com una v'n apta pet aprofundir en la

24 democrlcia, faciütar la sestió de l'economia i racionalitzar els conflictes de



ueball. L'economia que sorgeix, amb les seves caracterlstiques d'augment de la
concentració del poder económic i de canvi tecnológic acceletat, exigeix una
major panicipació en els ptocessos productius de part dels treballadors, aixl
com en Ia presa de decisions.

En aquesta Ínia, assumim el compromls de procedit, el 1990, a la tegulació del
Consell Econümic i Social. Igualment, la negocíació col'lectiva ha d'adquirir un
major protagonisme i ha de contdbuit a teforqar el papet dels sindicats en la
detetminació de les condicions de treball, així com a propiciar una intervenció
més activa dels treballadors en la formació de capital, ¿favorint una distdbució
més equitativa de la riquesa i aprofundint en la democricia económica. En el
marc del diáleg social i la negociació col{ectiva, els socialistes impulsatem
formes de participació dels treballadors amb la gestió de les grans empreses
que rwesteixin forma iuídica de societat anónima, aixf com mesures que ten-
deixin a enforti¡ els drets d'informació i consulta atribuits als representants dels
tteballadors amb l'empresa sobre matéries tals com l'ocupació, innovacions
tecnológiques, fusió i absorció d'empreses. Aixl mateix, s'impulsarl la constitu-
ció de fons d'inversió a les empreses, amb la participació dels treballado¡s.
Sobre la base de la progressiva equiparació amb el poder adquisitiu dels altres
pai'sos de la CEE, els convenis col.lectius hauden de negociat els guanys pet
millores de productivitat.

Per altta banda, el dret de vaga és un dels elements definitoris d'un Estat
demooltic i condició indispensable per a I'eústéncia d'un sindicalisme lliure.
En determinats sectors i serrreis públics s'ha de fer compatible, d'una manera
equiübrada i justa, el dret de vaga i el legltim dret dels ciutadans a rebre aquells
serveis considerats essencials pet a la vida de la comunitat, En aquest sentit, ens
p¡oposem regular el dret de vaga, recollint els crite¡is del Tribunai Constitucio-
nal sobre aquesta matéria. També impulsarem els comptomisos d'autoregula-
ció, els acords i <<codis de conducta> pactats que reguün les modalitats de la
vaga i garanteixin la prestació de serveis essencials. La Llei garantirá l'eficácia
d'aquests acords.

Un dels aspectes del treball dels socialistes que millots resultats ha donat al
llarg de la história ha estat el de la millota de les condicions de treball. En els
propers anys, reforqarem el sistema d'inspecció de les condicions de ueball i
afavorirem l'establiment d'un nou m¿rc normatiu per a la seguretat i higiene,

T
IGUATTAT REAI PER A LES DONES

Avui, les dones espanyoles es poden equiparar, pel que fa a igualtat de drets, a

les dones dels paisos més avangats de la Comunitat Europea. Peró encara

existeixen molts problemes perqué puguin fet efectiva la swa participació real 25



i igualitária en el món del ueball, en la cultu¡a, en la polltica o en Ia lla¡
familiar. Per aixó, com a part fonamental d'un ptojecte de progrés, impulsa-
rem la consttucció d'una societat igualitária, pet a homes í dones, mitjanEant
mesures positives que superin la situació existent.

Per tal d'igualar les condicions d'accés als llocs de treball, potenciarem la
igualtat d'oportunitats en l'accés ¿ totes les formes d'ensenyament i formació.
Aixf mateix, establi¡em mesures positives per facilitar I'accés de les dones al
tteball, facfitant la inserció ptofessional d'aquelles dones adultes que desitgin
realitza¡ t¡eballs fora de la llar i que tinguin escls nivell d'estudis, entre ¿ltes
meslues.

Per aftra banda, estimularem el repartiment de responsabilitats enre l'home i la
dona en l¿ famflia, fomentant canvis d'actituds perqué les dones pug"i" dssen-
volupat la swa personalitat en igualtat de condicions, A més, encara avui
existeixen col'lectius de dones en qué la desigualtat i la marginació adquireixen
trets especialment greus. Les dones vlctimes de maltractaments seguitan sent
obiecte de mesures especials de suport en cases d'acolliment i en els progrr¡mes
de reinserció, mereixent, a més, I'atenció especilitzada per part dels cossos de
segu¡etat,

Iupursnn LA PARTrcrPAcró socrAl

La participació dels ciutadans pot prendte moltes formes en una societat
modetna. Els socialistes volem que la societat estigui formada pe¡ persones
actives, compromeses amb la ¡ealitat del seu temps. Una forma de fe¡-ho és a
t¡avés de desenvolupar el dret a la informació i a la participació de consumi-
dors i usua¡is. Aixd obliga a I'aniculació del dret a la salut, a la segutetat i a la
salvaguarda davant dels interessos económics.

Enforti¡em els movi¡nents associatius com a procediment que assegüi els drets
dels consumidors. Propiciatem el dilleg enue el moviment associatiu i els
sectoh de la producció. Recolzarem els instruments informatius i els mitjans
técnis i jurídics que posseeixin les organítzacions de consumidors, per garantir
el seu funcionament i autonomia,

Apostem per Ia potenciació de les organitzacions no governamentals i pel
desenvolupament del voluntariat social, perqué augmenti la possibilitat que
totes aquelles persones que vulguin ser solidáries amb els altres tinguín els
canals suficients per fer-ho. Emprendrem una hova iniciativa legislativa sobte
les Associacions i les Fundacions de carácter social, a fi de millorar i potenciar
les existents i estimular la dedicació de majors ¡ecutsos de la iniciativa privada a

26 programes de benesta¡ social,



PEl DESE]IYOIUPATIE]IT
FEDERAIISTA DE ]'ESIAI

DE rEg AUrOilOiltEg

L'Estat de les Autonomies ha fet ia un caml de deu anys, al final dels quals hem
a¡ribat a una estructura totalnent diferent de l'esüuctu¡a foftament centralitza-
da que havlem heretat del període anterior. La consoüdació de l'estructura
autonómica ha plantejat també nous teptes i ha posat sobre la taula noves
dificuftats, que hem de superar en els propers anys, sobre la base de la solidari-
tat i de I'aptofundiment en I'autogovern de les nacionalitats i regions.

En el futut, pensem que c¿l situa¡ com a fil conducto¡ i punt de referéncia del
procés autondmic les experiéncies dels pahos on s'h¿n desenvolupat governs

intetmitjos amb capacitat d'autogovern polltic, d'enre els quals destaquen els
paisos amb estructura federal. En aquest sentit caldrá avanqar, per la via de
I'acord, en I'assoliment de cinc objectius:
a) Un sistema de distribució de competéncies ent¡e I'Estat i les CC.AA. que
sigui clar, precfs i acceptat de forma general. Aquest sistema hauria de perme-
tre ampüar les competéncies estatutáries de les CC.AA.
b) Una reforma en profunditat de l'administr¡ció de I'Estat, tant pel que fa als

serveis centrals com als periférics.
c) Fórmules de participació i conesponsabilització de 1es CC.AA. en la pollti-
ca d'Estat.
d) Un model d'hisendes autonómiques que aptofundeixi en els principis d'au-
tonomia i suficiéncia fínancera de les CC.M. i que haurá de preveure, a més, la
corresponsabilització fiscal i la solidaritat intet-regional.
e) Una redefinició del paper de les Corpotacions locals en la nova estructurá
de podets, que comporti I'ampliació de les seves compet¿ncies i tecu¡sos.

Per altra banda, les formulacions fede¡alistes són les que més profundament
han carac¡eritzat dins del c¿talanisme polltic, els plantejaments de I'esquerra.
En els que ha coincidit amb les radicionals posicions (ederalistes del socialisme
espanyol. La democtatiaació del poder polltic i l'acostament de I'administració
als nivells més propers al ciutadá són els elements fonamentals d'aquesta ttadi- 27



ció, a la qual els socialistes volem donar una perspectiva renovadora, que es
concreta en una série de compromisos viables per als ptopers anys.

Porp¡lcnn rtAourNrsrRAcró Locnr

Els socialístes reafirmem la necessitat de potenciar les entitats locals, dotant
d'estabilitat les seves instirucions. En la idea d'acostar el ooder als ciut¿dans.
creiem que molts serveis que ara presten altres AdminLtracions Púbüques
poden passar als munícipis, seguint el pdncipi que alló que pugui fer una
administració inferior no ho faci una de superior.

La Llei d'Hisendes Locals ha reordenat i simplificat el sistema impositiu local i
ha ptevist lg participació estable dels Ajuntament i Diputacions en els ingressos
de l'Estat. La seva posada en ptáctica ha de contribui¡ a consolidar .financera-
ment aquestes institucions i garantir el paper que els correspon en la,societat
del futur.

Er SpNer, CRunne DE RErRESENTAcTó

AUTONóMICA

El Senat és la peqa clau que ha de fe¡ possiUe la preséncia de les Comunitats
Autónom-es en les instáncies legislatives que tegulen qüestions ¡elatives ¿l model
d Estat. Es a dir, qüestions que afecten a l'equilibri de poders 

-competdncies,funcions, fecursos i marc institucional- entre nivells de govern i relacions entre
ells.

L'objectiu de la reforma del Senat és doble: quant a la composició, I'objectiu és
teforgat el paper poütic dels Senado¡s escollirs per les institucions autondmi-
ques; quant a funcionament i competBncies, I'oblectiu és que al Senat Ii cores-
pongui un paper essencial en la legislació reladva al model d'Estat. La reforma
del reglament del Senat és la via més adequada per avanear cap a aquest
objectiu i ia s'han comenqat a donar alguns passos en aquesta dirccció. Els
socialistes assumim el compromls de fer realitat la utilització del catalá al Senat
al llarg de Ia propera legislatura.
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AvelqeR EN ltAuroNoMIA FINANCERA

DE :LEs'Couuurtlrs AuróNoMEs

L'aco¡d de revisió del sistema de finangament autonómic de novembre de 1986

(que estatá en vigor fins a 1991), va inuoduir míllo¡es molt irnportants respecte

a la siruació anterior. En l'actualitat, cal en primer lloc explotar a fons algunes

de les potenciaütats que obria I'amrd i que encata no s'han desplegat plena-

ment i, en segon lloc, de cara a 1992, comenqar a establir els oblectius que ha de
petseguir el nou acord que llavors s'haurl d'aprovar i els mecanismes que

hau¡i de pre\retue,

EIs objectius de la propera etapa $e¡an els d'augmentat significativament l'au-
tonomia de despesa de les CC.M., innodui¡ mecanismes financers que perme'
tin avangar en la corresponsablitz¿ció üscal i racion¿litzar el sistema especia'

ützant els diferentg-instruments que el composen.
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Etg REPTES D-J 9i2

L'experiéncia comunitária europea és un dels fets que més i més rdpidament
estan canviant Espanya. La Comunitat Europea ia no és per a nosaltres ni un
objecriu ni una cosa aliena. És, senzillament, el marc de la nostra realitat quoti-
diana. I 1992 és un any important per als dotze pa'sos de la Comunitat, puix
que és el punt de referéncia temporal per al més recent i profund impuls
integrador acotdat amb I'aprcvació de l'Acta Única Europea.

L'enüad¿ a la Comunitat Europea ha suposat puiar en un tren en matxa. Aixd
exigeix un doble esforE, d'adaptació a alld que els altres ja han recoregut amb
anteriotitat i al nou procés d'avang cap a una Europa més unida, més equili-
brada i més desenvolupada.

L'any 1982 és l'any dels Jocs Ollmpics de Barcelona 92, als quals I'Estat central
ha dedicat ja importants recursos i ha ofert tot el seu suport polltic. Els Jocs
són la gran opoftrnitat pef fet un salt qualitatiu en el desenvolupament de
Barcelon¿ com una ciutat moderna, avangada i equilibrada socialment. El tepte
d'una bona organitzacíó i d'aptofitat I'oportunitat que suposá és un repte de
gran importlncia per a Catalunya i per a tot Espanya.

L'any 1992 també es l'any de I'Exposició Universal de Sevilla, de Ia capitalitat
cuhural de Madrid i de la celebtació del Vé Centenari. És un any de gran valor
simbólic per al futur de la societat espanyola i una opottunitat real pet recupe-
Mt I'endaffefiment seculat d'Espanya respecte als paisos més desenvolupats.
Una nova generació de ciutadanes i ciutadans viuri aquests esdeveniments amb
especial intensitat: la Generació del 92. Per aixd els problemes dels nost¡es
joves són els de tota la societat i han de ser resolts des d'una óptica positiva i
integul, responent a les seves exigéncies i facilit¿nt la seva plena integració en
l¿ societat.

Le GnNBRACTó DEL ez

L'actual generació de ¡'oves és la pdmeta de la história de Catalunya i d'Espa-
30 nya que ha estat fotmada ja en plena demooácia i que ha assumit com a



quelcom quotidiá els valo¡s de la llibenat i la toleráncia. També és la generació
millor fotmada i informada, perqué des dels inicis de la seva vida ha rebut
I'impaae dels grans mitjans de comunicació i perqué el sistema d'ensenyament
está molt més est¿s (a més gent i durant més anys) que en l'época dels seus

pates. Demográficament, és 1a generació més important de la histdria, fruit del
boom demográfic dels anys seixanta i setanta. Es una generació dinámica, que
planteja noves exigéncies i problemes, la interpretació dels quals no s'ha de
despatxar amb quatrc tópics, sinó que s'ha de fer amb tígorositat, acostant-nos
als seus interessos majoritaris. La integració d'aquesta joventut hetetogénia i
plural, peró que té uns problemes comuns, és un dels reptes fonamentals dels
anys 90, L'aponació a la societat que estigui en condicions de fer la Generació
del 92 ma¡cará el futur de la nosua societat, el futur de I'Europa del segle xxr.
Els joven han de participar decisivament en la definició del seu futut,

En la llnia del que ja s'ha vingut fent els daners anys, I'objectiu cenüal de la
política dels socialistes per als ioves, pass¿ per I'elaboració i execució d'un Pla
Integral que cohesioni l'actuació de tot el govern en temes iuvenils i impliqui
totes les admiriistracions públiques i als agents socials, Com ia ha quedat recollit
en aquest Manifest, els joves ocupen un lloc prioritari en les nostres propostes
sobre l'educació i la política d'ocupació. En els propers anys, pensem que será
prioritari un gran esforE per facilitar als ioves el seu accés a la vivenda, ia sigui
individualrnent, en parella o en grup- A aquest fi s'augmentaran els recursos
económics i els mecanismes existents, facilitant a baix preu vivendes socials i
ptopiciant I'augment de vivendes al mercat tenínt en compte les necessitats

especlfiques de la demanda del segment juvenil.

L'exigéncia de la iovenrut i I'acr¡al situació internacional permeten abordar
una nov¿r revisió de l'estructura de les Forces Atmades, de maneta que assolei-
xin una major eficácia operativa amb un menor número d'efectius, més prepa-
tats, El govern socialista ha estat l'únic govern democrátic que ha reduit la
durada de la <<mili>: va set l'any 1984, i va passar de 15 o 18 mesos als 12

actuals. El govern socialista també va ser el primer a tegulat I'objecció de
consciéncia, omplint un buit legal. En aquesta llnia, en la propera legislatura
redui¡em a nou mesos el temps de dur¿da del seruei militar, millorant les

condicions de ptestació i els plans d'i¡strucció, Es posará en prictica un
ambiciós Pla de Moderni¿ació del Servei Militar, que el posi a l'algada de les
exigéncies d'una joventut més formada, Finalrnent, la teducció de la dutada
s'apücari igualment i de forma proporcional a la ptestació social substitutdria.

Seguiran ocupant un lloc important en les nostres actuacions els programes
destinats a Íacilitar la vocació dels ioves creadors i els destinats a turisme juvenil.

Inctementarem la xa¡xa de punts i centtes d'infotmació juvenil millorant els
coneixements dels informadots i dels mitlans técnics al seu servei. Seguircm
tecolzant l'associacionisme, implicant en la mesura del possible les entitats en la
prestació de determinats se¡veis, i facilitant un diileg intens i fructlfer enre
aquestes i I'administració, així com regulant la seva situació iurldica, desenvolu-
pánt l'afticle 22 de la Constitució. Especial atencid mereixerá I'homologació
dels estudis d'animació sócio-cultural i l'aiuda als ioves del medi tural. JI



PAU, DEgEI{VOtUPAftlEl{t
I DRETS HUTNAilg

Durant els dartets anys, el món esti vivi¡t un període de distensió internacional
que obre fonamentades esperances de tescldre els grans problemes que han
limitat en el passat les possibilitats de pau i desenvolupament dels pobles: la
ccnftontació Est/Oest, la cartera d'armaments, la cteixent polarització entre els
paisos rics del Nord i el Sud subdesenvolupat, i el detetiorament del medi
ambient.

El nostte pals inicia la década dels 90 amb una posició inte¡nacional sensible-
ment reforqada, En aquest contexter Espanya ha de desenvolupar una política
activa en defensa de la pau, la seguretat col.lectiva i el respecte als dtets
humans, Aquesta polltica es basará en les següents llnies d'actuació:

1. Recolzarem la iniciativa tendent a aconseguir u¡ model de seguretat col lecti-
va que exclogui la careta d'armaments, possibüti acords efectius de desar-
mament i faci desaparéixer progressivament el dsc nuclear.

2. Col.laboratem en el refotgament del papet de les Nacions Unides com a

órgan per la solució paclfica dels conflictes. És en el ¡narc d'aquesta otganit-
zació on es podran resoldre els grans ptoblemes de l'Orient Mitjá i del
Sáhara, amb total respecte al principi d'autodeterminació dels pobles.

J. Conuibuirem a fer efectiva una polltica de mopetació al desenvolupament
que permei el progrés enconbmic i social dels pobles del Tercet Mó¡. En
aquest sentit Espaoya incrementará progressivament les assignacions pressu-
posteries a la cooperació, amb I'objectiu d'avangar cap a la consecució dels
perc€ntatges reclamats per les organitzacions íntetnacionals,

4, Finalment, la plena realització de l'acta Única exigeix un reforgament de la
coopetació polltica eutopea. Recolzarem l'ampliació gradual de la CE cap a

Ia tesfa de paisos europeus que accepten les funcions básiques de la Comu"
nitar.

J¿






