Eleccions al Parlament de Catalunya 1992.

PÍo$lama
deGoveÍn.

PSCM

H-,ECflONS ALPARTAMENN DE CATATTINIYA 1992

PROGRAMA
DE GOVERN

NID EX
PREPARAR L'ECONOMIA I LA SOCIETAT CATALANA

PERALREPTEDE

1993

Una indrfstria per al Mercat (Inic
l3
EI sector serveis: quslitat i competitivit¿t ....,.
20
l,a producció alimentiria: un valor estratégic ..,,.
25
Una activa participació en el món financer
33
Concefació i ocupació: objectius irre.nunciables ..........,,...,,......,..,. 35
Bducació: una proposta per les noves necessitats ..,...,,,,..,,....,........41

ESTENDRE EL BENESTAR A TOTS ELS CITJTADANS....,.....49

[¿

salut és uD dret
Habitatge per a tothom: un repte que cal af¡ontar.,.,..,,...,,,....,...,,,..63
Els drets socials garantia per a tothom...........,.............,...,...,,,,..,....67
Una cultura plural, creativa i participativa
75
Un sistema esportiu estructurat
96
Un govem per a les dones i els homes de Catalunya ,.....,.,.......,...101
Per una nova pollüca de joventut ,....,.
103
Una política de defensa dels consumidors i usua¡is....,,...,..........,. 105
Seguretat i Jusdcia: eficácia i
...,.............. 107
Drogues: un combat en tots els fronts
..........I l3

rigor.

PEL REEQUILIBRI COMARCAL I TERRITORIAL
DE CATALT]NYA
Ordenar

i equilibrar: el pla d'inftastructur€s ..,.,...........,................

119

Un territori sense desigualt¿ts, uns serveis básics per a 0ots,.,...... 127
La Catalunva dura,....,.,.......,.
...128
Millorem els nostres ba¡ris.,,......................
132

PER LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

I LA

NATURA.

..............,..........135

Un medi ambient harmbnic i de qualitat,
una qüestio prioritária
Recuperar els nosres. rius

......'.."',,.'....'.'.."...,...'.".."'."""""""

'..",...'..,..

UN BON FUTUR PER A CATALUNYA

137

"""""""""'142
145

147
Un pas endavant la proposta federalista
Acord i negociació: baees del sisteña de fin¿ngament ."""""""" 150
L'Administració cat¿lana: modema i eficag "..'.'...',,..,'.......'..'.'." 153
La nomalització lingülstica com a empresa col'lectiva ',,"""""" 158
Els mitjans de comunicació al servei de la democrdcia ,'.""""""' 170
L'Administració local clau per vefebral Catalunya .".."'," """""1'12
"""""""177
Catalunyr i Europa: repte i

asperanga.

PREPARAR L'ECONOMIA I

SOCMTATCATALANA
PER

AL REPTE DE 1993

LA

Arnour¡n

EL REPTE

on 1993

l.

La segona meitat de la década dels vuilanta ha esdevingut un període
excepcionalrnent positiu per a I'economia de Catalunya, Durant els anys
1986-1990 el PIB ha mostrat una taxa de variació anual acumulativa del
5,5Vo,percentatge claramenü elevat, i superior al de la mitjana espanyola, que
a la seva vegada també ha estat mes alt que el de la mitjana de la CE. Durant

aquest peúode de temps, I'atur s'ha reduif, la inve¡sió ha augmentat
I'activitet industrial ha crescut de forma apreciable.

i

2,

Aquesta situació ha estat possible per la confluéncia de tres factors, que
cal subratllar amb especial émfasi. En primer lloc, per I'encertada polftica
econdmica del Govem Socialista, que va petmetre -desprds de I'obligada
etapa d'adaptació econdmica dels anys 198211985- introduir I'economia
espanyola en una fase de creixement econbmic sostingut, que ha esdevingut

especialment beneficiosa per a Catalunya. Un cop més s'ha posat de
manifestquequan I'economia espanyolafirnciona, I'economiacatalana se'n
veu especialment beneficiada i que les interrelacions entre una i I'altra són
molt grans. En segon lloc, pels efectés positius de la incorporació a la CE
I'any 1986 i I'impacte favorable de I'obertura de I'economia catalana a
I'exterio¡, En contra dels temors que podien existir, la nostra economia ha
passat amb uns excel.lents resultats la prova de la integració en l'economia
europea, amb la que ha experimentat una creixent vinculació, com ho mosha
l'evolució de les exportacions i la inversió estrangera amb aquests paisos, Bn
tercer lloc, finalment, la capacitat d'adaptació de la societat i dels agents
económics catalans, empresaris i treballadors molt concretament, que han
estat especiahnent gapagos d'orientar les seYes conductes económiques en

la direcció que exigien Els nous temps. Aquests factors -als que cal afegirne d'altes més singulars, com la forqa dinatmizadora que ha ringut per a tot
Catalunya I'organització dels Jocs Olfmpics de 1992 per paft de la ciutet de
Barcelona- han contribuit decisivament a fer possible I'etapa de prosperitat
económica per la que ha travessat I'economia catalana en la segona meitat
de la década dels vuitanta.

3. Aquestaevoluciófavo¡ablenohad'amagar,perb, larealitatdelsproblemes
existénts. L'economia catalana no ha aprofitat suficientment els bons
moments pels que ha havessat per dur a tefme les adaptacions que resulten

indispensables, de cara al gran repte que suposa I'entrada en vigor de I'Acta
(Inica I'any 1993 i haurlr de fer-ho ara, en condicions menys favorables del
que hauria estat desitjable.
Aquests reptes són: per una banda, Catalunya es troba lluny, encara. dels
nivells de renda i de benestar de les regions capdavanteres d'Europa amb les
que aspirem a compaÍir el protagonisme i el lideratge de la nova realitat
europea. La nostra renda per cdpita -relativament alta a Espanya- est¡ per
sota de la mitjana europea' Catalunya, que és per volum una de les primeres

zones industrials d'Europa, está entom del lloc noranta (d'entre cenF
seixanta) en renda per ctrpita. Entre les glans empreses industrials i de serveis
en els diferents sectors, no hi figuren emPreses catalanes, La taxa d'atu'

redui'da en relació a la resta d'Espanya' és encara molt elevada si la
comparem amb la dels altres par'sos de la CE
D'altra banda, la competitivitat de la indústria i I'economia catalana ha
de miüorarper apoder resistir amb éxit laconcurréncia amb altres economies
que comportatá l'entrada en vigor de I'Acta Única de 1993' Un cop més,
l'economia catalanano ha sabut aprofitarl'etapa de foftaexPansió econdmica
per a millorar adequadament els seus nivells de competitivitat. Els preus han
augmentat més de pressa. La productivitat és més baixa que a d'altres Pailsos
en nombrosos se€tors. Els costos, per contra, han mosÍat una evolució
preocupant. I no només, ni principalment' els costos salarials. També els
costos financers, energétics, i els costos d'oportr.rnitat d'unes infrastructures

de transport, comunicacions

i

altres faclols generals associats a la

competitivitat industrial, clarament insatisfactoris'
Aquests reptes es resumeixen en un propbsit central, que constitueix I'eix
básic áe h polltica econbmica que els socialistes realitzarem des del Govem
de Catalunya: preparar I'economia catalana per a la fita de 1993. Aquest

4.

proposit es concreta en Ees objectius fonamentals:
á) Mantenir i consoüdar el ritme de progés econbmic i el creixement de
I'economia catalana.
á,) Estendre aquest cl€ixement a tots els sectors de la societat i disminuir
la taxa de desocuPació.
c.)

Contribuir a la modemització

i

I'augment de competitivitat de

l'economia de CatalunYa.
És evident que alguns d'aquests objectius no poden ser assolits només
des del Govem de la Generalitat, En molts aspectes eúgeixen també
I'actuació d'alt¡es nivells d'administració' I, en qualsevol cas, en rlltima
instincia estA en mans de la prbpia societat catalana -dels seus empresaris'

professionals, treballadors del camp, empleats i neballadors dels diferents
sectors- fer possible que puguin ser assoüts. Peró a la Generalitat li
coüespon mobilitza¡ els diferents sectors de la societ¿t catalana i fer-los
confluir en aquells objectius que responen a interessos comuns; i té, més
enlli del seu marc competencial estricte, un paper de representació global,
que I'autoritza i I'obliga acercarla col.laboració ambles altres administracions.
I, sobrotot, cal dfuque, actualment, en la nova situació d'integració económica
i moneteria europea -que faque bonapart de les polítiques macroeconómiques
tradicionals passin a mans de la Comissió Europea i que el Govern de I'Estat
disposi d'instruments cada cop més limitats-, les responsabilitats -ara no
només polftiques, sinó també competencials- per dur a teme les poftiques
d'adaptació estructural de I'economia que cal aplicar per a millo¡ar la competitivitaf recauen en molt bona mesura en el Govem de la Generalitat: les
polítiques de recerca i de formacid a tots els nivells i, especialment, les de

formació professional i universitlria; les polltiques d'infrastructures en
transports i comunicacions; les polltiques de srpoÍ a la indúsUia i als
processos d'innovació tecnolbgica.
Avui el procés de modernització i d'adaptáció del'economiade Catalunya
aI repte de la integració europea i a I'entrada en vigor, el gener de 1993, de
I'Acta llnica, esdevé així no només el principal problema al que cal fer front
sinó també la principal i básica responsabiütat del Govern de la Generalitat
de Catalunya.

5. Perb per a preparar I'economia catalana no n'hi ha prou només amb
millorar la competitivitat. Cal també actuar en altres direccions. Preparar el
repte del 93 també significa millorar el benest¿r dels catalans: estendre les
prestacions d'atenció sanitária, facilita¡ l'accés a unhabitatge digne, preocu-

la formació dels nostres fills. Fer un pals més equilibrat
te¡ritorialment, amb menys coma¡ques endarrerides i menys municipis

par-nos per

desatesos en equipaments i serveis fonamentals. Avanqar envers una societat

més cohesionada, on no hi hagi bosses de marginació i de pobresa, i I'atur
s'hagi redu'it sensiblement. Construir un pals conservat i no degradat, capag
de preservar els seus poüencials de riquesa mediambiental i de paisatge (i a

Catalunya, on 9l nrrisme és un sector motor de primer ordre, aquesta no és
un qüeslió secundkia).
Tof aixó també és prepara¡ Catalunya per al gran repte de 1993. Per a ferne un pafs europeu. En el benestar dels seus ciutadans, en la qualitat de vida,
en la cohesió social i económica. Només aixl podrem progressar realment en
tots els sentits. I també en el de la competitivitat i el vigor econbmic.

ll

vigor de l'Acta Única el 1993 esdevindr¡ un salt qualiratiu
deciriu en el procés d'integració econbmica europea. També un gran r€pte
peral'economiacaalana. Aquesta datapotesdevenirpreocupant' certament'
ii no som capa4os do millorar el nosre nivell actual i de modemitzar-nos
adequadamenr Peró tamH pot actuar d'estfnrul per a inpulsar I'economia
cap u ""a nova etapa d'expansió i de creixement econbmic, tal com
""tuluna
va succeir i'any 1986, amb la incorporació a la Comunitar Ernopea" Arg
perü, cal achrarpositivament Amb visió de conjunt i altura de mi¡es' Cal ser

6. L'outrada

e¡r

col.labor¿¡ activament i
p'rofitosament amb el Gove¡n de lBstat i amb els Ajuntaments. De convoca¡
tot¡ els secto¡s de l¡ societ¿t c¿t¿lana a que tfeballin conjutrtament P€r a un
objectiu coml. D'utilitzar tots els insEuments i els ressorts dels que
disposem -que no són pocs- per a situar la no¡tra economia i la nosta
societat en el gnrp de les més desenvolupades, prósperes i justes d'Euopa'
Aquest és un gran repte. Els socialistes sabrem fer'hi fiont.
capagos de sumar energies. D'entendre's
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PER AL

Mnncer UNrc

La indústria ha esdevingut el motor més actiu del creixement económic
de Catalunya en els darrers anys.
El Mercat Únic Europeu posari a I'abast de la nostra indústria un ampli
mercat de 300 milions de persones. Per poder-hi accedir en condicions de
competitivit¿t, la indústria catalana hauri de fer un important esforg per
millorar la seva productivitat, els nivells tdcnics i, en general, l'esiructura i
el funcionament de I'aparell productiu.

Els socialistes, des del Govem de la Generalitat, que té importants
compet¿ncies en maféria d'indústria, haurem de jugar un paper de primer
ordre en aquest procés, desenvolupant una poftica industrial orientada a la
consecució de tres objectius principals:

a)El reequilibri territorial
b)L'adaptació a les condicions del Mercat Únic, mitjangant polítiques
que afavoreixen el creixement de les exportacions, majors nivells de
competitivitat i la modemi¿ació del teixit lndustrial.
c)La protecció del medi ambient, fent compatible el nivell d'expansió
econbmic amb la millora de la qualitat i la preservació del medi,
Els instruments de política industrial que han de fer possible assolt
aquests objectius són:
1. Pla de Desenvolupament Industrial de Cstalunya
Les debilitats de la indústria catalana es deuen, en bona part, a la manca
d'uns criteris clars de polltica industrial per part de l'actual Govem de la
Generalitat.
És necessária l'articulació dels recursos econbmics i socials. a fi d'impulsar el desenvolupament general de la indristria, dotar el sistema productiu
de major eficácia i competi[ivitat i assolir una millor distribució territorial.
Per tal de fer possible aquesta aúiculació, els socialistes elabóra¡em un

Pla de Desenvolupament Industrial concertat amb els diferents agents
económics, socials i institucionals. Els elements fonamentals d'aquest Pla
seran:

ol-a definició del marc d'instruments a utilitzar, de forma global

i

seguir en les diferents polltiques sectorials,
de localització industrial, de protecció del medi ambient, de formació,

coordinada, i les directrius

d'investigació...

a

.IJa col.labotació i conce¡tació entre les diferents administracions
(Generalitat, Eslat, CEE, Administracions Locals) i els agents
econbmics, socials i institucionals).
rl'impuls del Centre d'Info¡mació i Desenvolupament Empresarials
(CIDEM), dins el marc global definil com a i¡strument públic de

promoció industrial, coordinador de centres d'informació, formació i
assessorament a la indústria existents' i com a element de dinamització
dsl teixit associatiu empresarial pel genemr serveis d'innovació
tecnoldgica necessaris per a la indústria catalana'
ol-a creació d'infraslmctures de suport besic a I'empresa, potenciant la
creaci.ó de nous centres de recerca i desenvolupament tecnoldgic' de

centres d'infotmació sobre noves tecnologies i fomentant la
normalització técnica a I'empresa catalana.
ol-a promoció i finangament de programes d'investigacid i innovació
tecnoldgica i d'estalvi energ¿tic.
rPosar la política de sbl indust¡ial (Institut Catald del Sdl) al servei dels
objectius de reequiübri te¡ritorial i protecció del medi ambient.
rl¿ definició de plans especffics de reactivació econbmica per a
aquelles comarques quc com la del Berguedd i el Ripollés han sofert
un procés de regressió industrial.
ol'increment del Control de Qualitat, les mesures de seguretat industrial i la millora general de les condicions laborals.
.Instrument¿r la incidéncia de la Generalitat en I'elaboració de les
reglamentacions btrsiques de l'Estat que afectin la indústria catalana'
eEl compliment de la normativa anti.contaminant, a fi de frenar el procés
de degradació de les condicions medioambientals.
¡Promoure I'adopció de mesu¡es anticont¿minants per part de les
empreses.

¡L'establiment de progmmes de col.laboració amb la Universitat i els
csntres de FoÍnació Professional i Formació Ocupacional per tal qüe

sistema educatiu proporcioni la capacitat tbcnica i científica
necessiria,pel que faala producció i la utilització de noves te.nologies'
rl-a coordinació dels diferents Departaments Organismes de la
Generalitat amb incidéncia a la indústria'

el

i

2.

Instituf Catalir de Promoció Industrial

Será I'organisme responsable de desenvolupar els objectius

i

mesures

del Pla de Desenvolupament Industrial, aixf com de coordinar l'actuació
industrial dels diferents instruments de la Generalitat que incideixen a la

indústria (LAGAIN, CIDEM, COPCA, ICF, IDIADA, ICE, INCASOL).
En aquest Institut participaran els diferents agents econbmics, socials
institucionals, I'activitat dels quals tingui incidéncia a la indústria.

i

3, Recolzament a les accions de promoció económica de

les

Administraclons locals
La major part de les Administracions Locals de Catalunya (Ajunramenrs,
Consells Comareals, Diputacions) realitzen una impofiant actuació en el
camp de la promoció i del desenvolupament económic.
l,a xarxa territorial que representen aquestes Administracions l¡cals,
especialmentels Municipis, hadeconsidera¡-se I'eix vertebradordequatsevol
polltica de reequilibri ter¡itorial,
Per tant, i en el marc de I'objectiu del reequilibri territorial industrial, la
Generalitatposartr els mitjans necessaris pertal depromocionar les iniciatives
locals orientades a oferir les condicions necessdries per desenvolupar noves
emprEses.

4. Ciéncia

i Tlcnica

Catalunya no disposa d'un sistema de relació entre ciéncia, tecnologia i
indúsria adequat a les necessitats i prioritats del nostre pafs ni homologable
a la resta de pal'sos de la CEE, fonament¿lment per la manca d ,una acció de
Govem aficag en aquest camp.
En aquest sentit a partir d'un estudi de les necessitats objectius
industrials i tecnológics a Catalunya, elaborarem un pla de prioritats que
potencii la vinculació entre la Universitat i I'empresa i incrÉmenti la relació
entre I'administració de la Generalitat i les associacions empresarials,
cientlfiques, técniques i professionals del nostre pafs.
Només amb unes ñtes clares es podre coordinar i impulsar una veritable
política de rece.rca a Catalunya que incrementi la capacitat d'I+D de le,s
nostres empreses i pugui influir en la definició dels plans eutopeus i els plans
nacionals de recerca, i¡formant i coordinant les iniciatives dels grups r

i

cenúes de recerca

a

Catalunya i millorant les seves necessitats do finaneament.

5. Energia

L'objectiu fonamental de la polftica energética a desenvolupar per la
Generalitat ha d'ésser un profund desenvolupament i posada en prictica
efectiva de les competéncies que té Catalunya en aquesta mat¿ria.
La política energética que proposem s'orienta a:
a,) Fomentar I'estalvi i utilització racional de I'enereia,

á) Ordenar els subsectors de distribució d'energia.
c) Vetllar per la seguretat de t¡eballadors i usuaris i pel manteniment de
la qualitat del medi ambient.
d,) lmpulsar la defensa dels interessos del consumidor energdtic'
La nesessitat de reorientar la polftica energética de la Ceneralitat de
manera ripida i eficag en el marc dels objectius anteriorment esmentats fa
precls I'adopció d'un conjunt de mesures concretes:
oElaborar un esquema de model energbtic per a Catalunya, delimitant
i definint les actuacions aemprendre en el ma¡c dels recu¡sos energétics

disponibles. Aquest esquema, que ha de permetre conüixer 1es
necessitats del país, es realitzard amb la participació dels agents
econbmics, socials i institucionals del sector.
olmpulsar iniciatives i propostes que incideixen en les actualitzacions
del Pla Energdtic Nacional (PEN)'
.Posar els mitjans t¿cnics i econdmics necessaris per tal de fomenta¡ que
les empreses implementin mesures d'estalYi d'energia, aixl com
realitzar un estudi per tal de dettmina¡ les accions d'estalvi energbtic
que duran a terme tots els olganismes púbücs de Catalunya'
rlmpulsar I'autogeneració d'energia, creant les condicions tarifAries
tEcniques que propicirn la seva expansió.
oElabotarunanormativa de concessions administratives, que desenvolupi
la legislació estatal, amb i'objectiu de precisar aspectes tals com la
garantia de qualitat de servei, la viabilitat econbmica, la coherbncia
amb la poftica d'ordenació del territori, la següetat i la defensa del

i

'

medi ambient.
¡Ga¡anti¡ la conservació en condicions óptimes d'utilització de les
diferents xarxes de distribució (de gas, electricitac..).
oCol,labora¡ amb els Ajüntaments en I'elaboració d'una cartogralia del
subsól urbi en la qual figurin les instal'lacions dels serveis públics'
¡Promoure I'elaboració de Plans d'Actuació enfront a Emergéncies,
que assegüin la disponibilitat de mitians suflcient$ per fer-los front'
rVetllar per la defensa dels interessos dels consumidors mitjangant
accions d'informació i assessorament en els ámbits ta¡ifari, contractual i de relacions distribuildor-consumidor.
rDonar prioritat a I'otdenació de les funcions i fecursos del Pla
d'Electrificació Rural a Catalunya, desenvolupant-lo d'acord amb
criteris de máxima rendibilitat social.
.Continua¡ avangant en la línia de substitr¡ció de I'enelgia nuclear per
fonts energétiques més segures.

rDotar dels recu¡sos técnics i económics suficients els serveis

de control
radiológic de les centrals nuciears.
rDesenvolupar la normativa estatal en mat¿ria de seguretat energética.

6. Economia Social
EIs socialistes hem donat suport, históricament, a totes aquelles formes
d'empresa i associació que tinguessin com abasela solidaritat entre els seus
membres i, a la vegada, un sentit d'interüs general.
Aquests tipus d'entitats, com són, affeu d'Europa, les cooperatives, les
mutualitats i les ¿rssociacions amb activitat económica i sense dnim de lucre,
i que, a casa nostra hi afegim les Societats Anónimes Laborals (SSAALL),
apleguen i donen treball, dins I'lmbit comunitari, a milions de persones, i
constitueixen un entramat econbmic i social molt important.
Des del Govem de la Generalitat, potenciarem aquest tipus d'empreses
que, perla sevaeficdcia en I'ocupació, creen riqüesa, distribueixen eficagment
la rend¿, reciclen professionalment els seus treballadors i generen una
culfura de participació i conesponsabilitat imprescindible per a I'dxit de les
polítiques de rendes i creixement econdmic.
Per aixb, la nostra polftica de Govem estará basada en els segi¡ents
elements:
ol-acreació d'un I¡stitutperalDesenvolupament de I'EconomiaSocial,

que coordini la polftica de la Generalitat envers aquests tipus
d'empreses,

el'impuls i suport a les estructures representalives del sector.
¡La concertació amb les federacions representatives del moviment
cooperatiu i de SSAALL de pollriques de productivitat i competifivitat
i, en concret: possibilitar la millora tecnoldgica i el reforgament de les
estructur€s comercialitzadores i la planificació i execució dels diferents
programes formatius per a millorar la fomació empresmial dels seus
socis, tant ocupacional com de gestió d'empresa,
rl'impuls, des del Govem de la Generalitat, de la introducció dins del¡
dmbits de l'ensenyament reglat -des d'EGB fins a BUP- dels elements
necessaris per divulgar i ensenyar els valors de I'empresa eooperativa.
També impulsarem el concepte i la prictica cooperativa en els
diferents estaments docents universitaris.
rEl Parlament de Catalunya ha aprovat la figura tant de I'adherit a la
cooperativa, com del tftol participa¡iu. Ambdues figures s6n eines per
potenciar la participació de capitals dins de les cooperatives. Des de
I'administració, propiciarem, juntambel sectorcooperatiu, instruments

v¿üds per afavorir el finangament de projectes ritils i rendibles i
realitza¡em una política de foment i promoció de noves societats
cooperatives, orientada

a

desenvolupar secto'rs i empreses amb capacitat

i futur empresarial.
a les federacions representatives del sector d'insti'¡rcies
i social de qué disposi la Generalitat i que
participació
económica
de
tinguin relació amb la seva activitat.
rI-a potenciació de la gestió de serveis prlbücs o d'interes púbüc, per
mitjh d'experiéncies associatives i cooperatives.
¡El foment del desenvolupament i la consolidació del mutualisme de
previsió social a Catalunya, que en els darrer* anys ha realitzat un gran
esforg per a la seva reestructuació i ha demostrat la seva efrcicia i la

rla

incorporació

seva capacitat de servei a la societat, i ajudarem a remoure els obstacles

que diñculten el seu creixement i la seva promoció'

promoció de I'associacionisme voluntari, per a la realització de tot
tipus d'activitats i serveis d'int€Gs per al pals, com só¡ el progrés
económic, social i cultural i la defensa del medi ambient.

rla

7. La petita i mitjana empresa I I'artesan¡a
La petita i mitjana empresa és una part fonamental de la riquesa de
Catalunya, i Ia seva penetració en el teixit social catal¿ és un dels elements
diferencials del noshe pafs, respecte de la majoria de les altres CCAA de

I'Esrat.

Cál enfortfu, p€r tant, aquest teixit social, mostra de l'esperit de treball i
esforg continuat de I'empresari catali, encara que, per la seva hetefogene'ltat'
no és fdcil d'aplicat mesures genériques de foment de I'activitat.
Si més no, cal, préviament, una definició del que s'entén per mitjana o
petita empresa i, fins i tot, dins d'aquesta darrera qualificació, una especial
consideració a les empreses de cartrcter i mesura artesa¡al.

Per aixó és necesslria la creació d'un organisme per a les petites i
mitjanes empreses (PIME), incloent les artesanes, amb les següents
caracteístiques:
oQue coordini les activitats de les diferents administracions amb
incidéncia a I'activitat PIME.

rQue sigui un element basic d'infomació i de comunicació reclproca
entre I'Administració

i

les empreses PIME.

rQue porti a terme programes dels diferents sectom que composen
aquest ventall d'empreses, recolzant-se en la col.laboració de les seves

associacions representatives i les corporacions existents,
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oQue fomenti el desenvolupament i creació d'empreses PIME,
especialment d'aquells sectors amb futur tbcnic i económic, tenint en
compte el marc d'activitat de mercat (interior, europeu, etc,) en qué es
desenvolupin.
oQue defensi els Iegftims interessos PIME, especialment en mat¿ria
tecnoldgica, econbmica i financera i de protecció contra actuacions de
compet¿ncia deslleial o il.lícita, per a la qual aquest tipus d'empresa
és més feble.

L'estructuració d'aquest organisme que té una ubicació fácil dins el
Departament d'Indústria, amb la col.laboració d'altres Departaments que
pod¡ien recolzar la Institució aüent, o M potetrciant els ja existents.
Dins la Pe¡ita i Mitjana Empresa (PIME), s'ha de destacar I'exist¿ncia
d'un seclorespeclfic que, tradicionalment, ha estatquasi marginat a Catalunya,
tot i el seu fort arrelamenÍ I'artesania no ha merescut prou atenció per part
dels poders públics de Cataluny¿.
En aquesl sentit, la noska posició respecie d'Europa és gairebe ridlcula,
ignorant els acords dels pai'sos comunitaris respecte del sector.
En relació a I'artesania cal assenyalar que és un dels ámbits d'economia
social més imponant i que ve definida per les característiques d'ofici i de
dimensió d'empresa, i recull més destacadament tot el problema de conjunt
que afecta les altres PIME (manca de capacitat financera, dificultats de
comercialització de productes i d'accés al mercat infemacional, poc nivell
técnic en la gestió empresarial...).
El nostre programa de Govem preveu:
ol'homologació de la qualificació d'empresa artesana als criteris
eufopeus.
ol'estudi de la constitució de Cambres Artesanes públiques amb
capacitat de gestió econbmica i suport públic.
rla promoció de la creació i recolzament del funcionament d'Escoles
d'Oficis A¡tesans, dins de Ia qualificació ja esmentada.
rl-a potenciació de la informació t0cnica i empresarial, cap als gnrps
representatius dels professionals (Gremis, Associacions, etc.).
oEl foment de vies de col,laboració del sector amb les alúes activitats
econdmiques i culturals (indústria, disseny...).
rl.a participació de representants dels sectors artesans a tots els
organismes i institucions econbmiques i socials de Catalunya.
ol'accés als programes i fons d'ajut a I'Artesania de la CEE, posantJos
a l'abast dels artesans de Catalunya, a través de les seves própies
orsanitzacions.

El

sncroR

QUALITAT

I

SERVEIS:

COMPETITIVTTAT

Courng
Una de les conseqüéncies més evidents de la millora econÓmica de qué
ha gaudit la nostra societat en els darrers anys rau en els impolt¿nts
que ha experimentat en general el poder de compra dels

"r"ñ"rn"nt,
ciutadans.

A aquesta realitat no hi podia ser aliena I'activitat comercial'
Els percentatges de creixement han estat generalitzats en totes les
especiaíitats, i eli fnilexs d'ocupació laboral que gaudeix el secto¡ és cada
vegada més important.
L'activitát del comerg és eminentment urbana, així doncs, cal cercat en
les iniciatives municipals les raons de la polltica a aplicar'
El comerg no és només el negoci dels comerciants' Tota la ciutat o poble
on es realitza hi participa ffsicament i econbmica, i moltes zones urbanes
tenen la fisonomia que els confereix la preséncia del comerq establert'
Awi es pot afirmar que desenvolupar el comerg d'una ciutat equival a
millo¡ar-ne la imatge, tant per als ciutadans com per als visitants puix sovint
aspectes físics dels equipaments comercials són els r¿cords que fomanen
més vius d'una visita.
Eis ciutadans, en tant que consumidofs, mereixen una ofertadivorsificada

i completa, i per aixb cal un comerg modem i dinámic.
D'áquíve que més enlltrde les seves funcions reguladores i administatives'
els municipis tenen una missió molt importalrt en el foment de l'activitat
comercial, perqué cap altre sector econbmic no és capag d'inserir-se tant
profundament en la vida ciutadana.
L'ant€fiorment comentada millora econbmica ha contribuit a modifica¡
aspe€tes molt importants del comportament individual i col'lectiu de la
soiietat. Un dels canvis més importants és el referent als hábits de compra'
La important incorporació de les dones al món del treball estiL modiñcant les
fteqüéncies i volums de les compres, aixl com t¿mbé els horaris en quD es
realitzen.
Un projecte polític progressista sobre el comerg ha de reforga¡ el sistema
de distribució pe. tal qoe sigui adequat a les necessitats, expectarives i
demandes de la majoria de la població.

L'eix d'actuació poiítica no pot obüdarqueelbeneficiari final del comerg
ha de ser el consumidor i per tant ha d'adequar I'estructu¡a i el servei en tal
sentit.

i

Tot I'exposat fins ara afecta molt directament les empreses els
professionals del comerg, que es troben en la necessitat de reformar de fonna
urgent, en molts casos, els equipaments i les formes de venda.
La política que desenvolupafem els socialistes es concretar¿ en:

l.

Mesures legislatives

aJ La revisió de la Llei d'equipaments comercials, per tal d'adequar-la a un
esquema més dinárnic i respectuós amb I'autonomia d'actuació i per
faciütar l'eepecialització i la professionalització.
b) La recopilació de tota la logislació comercial de Catalunya en una nova
Llei General de Comerg Interior.

2. Mesures administratives i polltiques

La promoció de programes

i

ajuts econbmics per contribuir a la
professionalització dels come¡ciants i per a la modemitz,acií i adaptació
dels establiments a les poblacions o barris on realitzin la seva activitat.
&.) L'impuls de I'Institut de Comerg i Consum, per tal d'orientar i proporcionar supofs t¿cnics i financers a les iniciatives dels comerciants,
c) Larealització de programes de formació en la gestió.
a)

3.Mesures per als A,iuntaments

Els municipis hauran de disposar del Pla d'Ordenació i Orientació
Comercial per tal d'informar els comerciants o aquells que pretenguin
instal.lar-se de les caracterísüques i necessitats de llurs poblacions.
b)l-a rcalitz.wió de programes i dotació de rccursos financers per t¿l de
a,)

fomenta¡ l'urbanisme comercial, la urbanització de zones comercials i
illes de vianants.
c)La teahtzaúí de programes i dotáció de recursos financers per a la
construcció i adequació de Mercsts Municipals.

Tunrsur
Des del 1989 enqi es manifesten, amb creixents intensitat i duresa, els
efectes dels greus problemes acumulats düant molts anys en el sector
turfstic, que es troba avui en una situació delicada que requereix l'adopció

d'wgents i impo¡tants decisions. La previsió estatut¿ria de compet¿ncia
exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre la política de turisme és
efectiva de foma completa des del gener del 1983' Els socialistes catalans
proposem exercir aquesta rcsponsabiütat de govem superant la residual
inbrcia triomfalist¿ de quan, aparcntment, tot anava bé, i la timidesa d'un
discurs govemamental que finalment reconeix I'existéncia de problemes'
peró que no e$ ffadueix en mesures i actuacions adients i suficients.
Ens proposem fer front a1s problemes. Cal tenir-los identificats encara
Bns

que sigui sint¿ticament:
rEn el segment que coneixem amb el nom de turisme de sol i platja' que
suposa no menys d el704o delamagntud global del sector aCatalunya,
no s'ha de defugir el parlar de crisi. Cal aclarir que no es tracta d'una

crisid'ocupació -iarecessió en afluénciaésrelativamentpoc impodant'
per més que sigui alamant com a tendéncia- sinó d'una crisi de model'
de prestigi, de rendibiütat. D'una crisi, per tant, profirnda.
rPel que fa a les ofertes emergents, bbsicament en zones rurals i de
munt¿nya, el problema rau en la insuficiéncia de mesu¡es cautelars que
garanteixin la no reproducció d'errors iguals o similars als que han
afectat la fianja costanera, sobretot en ¡elació a un rls del territori que
no el degradi i a laproporcionaütatentre dimensió de I'ofelta i recursos

disponibles.
en general, el menys basat en recursos naturals
problemes punyents llevat, en tot cas,
previsibles
ni
són
no es detecten
de la seva i¡frautilitzzcií en relació al seu potencial, tant en la seva
explotació autbnoma com en el seu valor de complementarietat per a
les altres ofertes.
Ens propossm una profunda reorientació estratégica de la polltica de
turisme adequant-la a, d'una tíanda, la importáncia econbmica del sector i,
de I'altra, a la magnitud i complexitat dels problemes que planteja' Cal
superar la concepció restrictiva del que fins ara s'ha entés per política de
turisme i ampliar-la en un sentit pluridisciplinari per tal de donar resposta
integral a la necessitat de consolida¡ un turisme socialment assimilable i
econbmicament rendible, íntimament lligat a les singularitats del t€nitori

.Quant al turisme wbi i,

amb tots els seus atributs i equübris, fugint de models unidimensionals i
estadaritzats que porten a dependre de les modes i les guerres de preus' Un
turisme, que sigui font de riquesa i vehicle de comunicació, de prestigi i de
projecció de Catalunya.
Concretant ptogramtrticament aquesta política les nostres accions seran:
oDotar la Dolítica de turisme d'una dimensió interdepartamental. No es

.

pot fer una aut¿ntica polftica de turisme s€nse capacitat de paficipació
i incidbncia en qüestions depenents d'alües Depafaments.

¡Establi¡ mecanismes de coordinació i cooperació no jerarquitzades
entre els tres nivells de I'administració i d'aquestes amb el sector
privat, cercant acords entre tots aquests agents intervinents.
rMillorar la xarxa d'infrastructures i els serveis priblics que formen part
dels productes turlstics i són, per tant, factors de competitivitat.
rDesenvolupar l'article 72 de la Llei Municipal i de RBgim Local de
Catalunya, que tipifica els municipis turístics, per tal de fer possible
i estimular que aquests conegeixin les seves mancances i puguin
millorar els seus se¡veis.
rRegular les magnituds de l'oferta i la tipologia d'un creixement més
selectiu

i

sostenible.

olmplicar a fons la polftica turística en la mediambiental at¿s que la
preservació del medi és un valor capitalitzable turísticament i que les
extemalistes negatives generades pel turisme acaben, quan són excessives, inviabilitzant la seva prbpia subsisténcia.
rFe¡ ús dels ressorts de les polítiques urbanística i territorial per tal de
refer I'equilibri enfe activitats económiques i per evitar els models
que suposen que el nou sostre entri directament en el mercat al.legal
de places turístiques o en subsectors saturats subsidiaris del turisme.
oEstimularla iniciativaprivada a laimplantació d'oferta complementária:
bases niutiques, complexos recreatius, etc., g¿üantint peró, la mfnima
agressió aI medi físic.
rAplicar amb rigor mesures de control de qualitat dels mÍnims exigibles
en els serveis tudstics, afegint a la normativa existent en les
reglamentacions classificatófies, que es limiten a regular les
instal.lacions, d'altres parimetres objectivables que contemplin la
tipologia i qualit¿t dels serveis.
¡Encetar una decidida polftica de defensa del turista com a consumidor
i de transparéncia de mercat -en el sentit que els turistes shpiguen amb
certa precisió el que contracten en el moment en qu¿ ho contactgn- per
t¿l que I'actual dicotomia entre preus superbarats dels paquets b¡sics,

als quals corresponen serveis creixentment degradats, i preus molt
elevats dels serveis complementaris deixi de ser un factor activlssim
de desprestigi i de pérdua de mercats.
oRestituir mfrims acceptables de seriositat comercial i d'acompliment
contractual pel que fa als fluxos intermediats i les seves derivacions i
impücacions, inúentant minimitzar el risc de fractura del complex, i on

alguns punts frigil, sistema financer que s'autoalimenta cada vegada
amb més dificultac
¡Fer més atenció a l'evolució de la demanda, molt dinámica i canvia¡t'

sense gregarisme de les modes perb adequant i creant prodr¡ctes
genuirns i permeables entre si que contemplin les noves tendbncies en
in ampli- ventall de modalitats de tu¡isme: ru¡al, verd, esportiu,
formatiu, divulgatiu, cultu¡al, urbá, cong¡essual, fi¡al, de negocis'
itinerant, etc., redefinint i transformant també el de sol i platja.
rHomologar els productes de qualitat que poden ser de molt difercnt
composiiió i nivel de preu. Dit d'una altra manera, cal desneutlalitzar
en ulguna mesura les actuacions de les administracions públiques
discriminant positivament els productes homologats, que gradualment
han d'anar ubastant el conjunt de I'estructu¡a d'oferta. Aquesta és
I'auténtica polftica de requalificació del sector.
oAmpliar i dotar les lfnies d'ajut per a la modemització i reconversió
d'inital.lacions que ho necessiten, condicionant, perb, el seu atorgament
per tal
a compromisos áe reconvefsió, també, de la tipologia de serveis
de garantir que aquests siguin competitius i homologables.
oPoténciar, pensant en el tur¡sme intem, una cultura del lleure que
contempü i desenvolupi totes les possibiütats d'autoprogramació del
temps lliure perpart dels gnrps socials, cooPerant amb tot el moviment
associátiu i, d'una manera molt especial, amb els sindicats.
oExtingirel tractament alpic de I'ensenyament turfstic i ferlo depend¡e
del Départament d'Ensenyament en tot el seu cicle: FP, diplomatura
i llicenciatura. Racionalitzar programes i segregar especialitats' amb
atenció.a les noves professions. Coordinar i prioritzar les tasques de
recerca sobre el sector que es porten a terme a Catalunya.
oRevisar a fons els criteris promocionals, ma¡cats fins a¡a per la inércia,
el bu¡ocratisme i el malbaratament estéril de rocursos. Cal teni¡ en
compte les noves dimensions de la capacitat receptiva de la ciutat de

i

estimular la seva
utiützació cot.laborant des del Govern de la Ceneralitaten laPromoció
de programes i productes propis d'una gran ciutat europeai capital de
la lvleaitenania. La promoció genérica s'ha de ümita¡ a les accions
qstrict¿ment ineludibles, concentant els esforgos en comunica¡ dos
tipus de missatge: el primer és el de la nova polltica de control de
qualiht i defensa del turista com a consumidor, que ha de res!.ondre
á una realitat efectiva i que ha de servir per recuperar credibiütat i
prestigi en els mercats¡ €l segon és la promoció' precomercialització
i. eventualrnent, comercialització dels productes homologats, els que
han de dotar d'un nou segell de qualitat el nostre sector turlstic.
Barcelona arran de la transformació olímpica

LR pnoouccró ¡r,ur,rBNtARI¡,:
UN VALOR ESTRAT]ECIC

Mór,¡Run¡r,
Els socialistes catalans volem remarcar la voluntat de treballar per un
desenvolupament equilibrat del nostre pafs, que amplifiqui les potencialitats
de cada territori i de cada sector i, per aixb mateix, volem proclamar la nostra
voluntat de govefn de millorar la qualitat de vida en el món ru¡al.
oPerqud volem recuperar per al món rural una funció activa i no de
feserva.
ePerqud volem recuperar per a I'agricultura una funció estratégica i no
marginal,
rPerqué volem recupeftr per al món rural el protagonisme que no
hagués d'haver perdut mai.
rPerqué volem exp¡essar la solid¿ritat del conjunt dels ciutadans
enfront dels problemes de Catalunya, treballant pel Benestar Social
del món rural.
ePerqué volem ftencar la dicotomia entre agdcultura productiva i
agricultura marginal a partir de la valoració de les potencialitats
endbgenes de cada territori, de les seves limitacions estructurals i d'un
rospecte rigorós per la funció social i ecológica que avui integra

I'activitat agdria.
Amb I'orientació de I'acció de Govem que hem descrit i que ens
comprometem a seguir, definirn ara els crit€ris amb qué la desenvoluparem:
.La concentració d'esforgos dispetsos mitjangant una acció de
coordinació decidida i respectuosa de les diferents actuacions
institucionals.
rl-a consideració de les Dotencialitats locals com a nucli de
desenvoluparñent diferenciat per a cada teriüori.
¡La valoració realista dels problemes de la pcftica agrAria des de la
perspectiva de la reforma de la PAC.
oEl respecte del medi i la integració dels parámetres ambientals en la
presa de decisions.
Amb aquests elements, els socialistes volem adoptar com a prioritaris els
següents ámbits de treball per complir I'objectiu de millora de la qualitat de
vida en el món rural,

oPotenciar I'agdcultura i la ramaderia productives en la perspectiva de
la reforma de la PAC atenent a les exigéncies de comP€titivitat del
Mercat Únic i a les especificitats de la demanda alimentlria de Ia
societat catalana.

oDonar supof a I'activitat agriria que, tot i no ser competitiva,
representa I'rínic ressort econbmic per mantenir la funció sócioecológica de cobertura del tenitori, i que, per tant, compleix una funció
social a la que els socialistes no rcnunciarem mai'
o Encetar una política forestal que doni supof a I'activitat econbmica
que el teixit tenitorial imposa, i que doni acolliment a les necessitats
d'esbarjo i formació ambiental dels ciutadans que viuen en els centres
u¡bans.
Per tant caldr¡ concretar les següents estratégies a seguir:
.Una estrategia territorial i de benest¿r rural, orientada a la millora de
la qualitat de vida de les persones que hi viuen, i al desenvolupament

equilibrat i respectuós del medi territorial.
oUna estratégia productiva orientada a la integració del major nombre
possible d'explotacions en la dinámica del mercat més important del
món,
oUna estratégia temporal i de potenciació dels elements de recanvi que

contempli els requisits mínims de formació i d'acolliment, orientats a
estabilitzar la vida en els entoms rurals.
Per tot aixó, adopta¡em les seg{ients accions de govem:

millora del Benestar Rural
eDesenvoluparem una acció de coordinació de totes les inversions

1. Accions orient¡des

a la

prlbliques amb incidéncia en el món rural, tendents a cobrir laprestació
universal de les necessitats bisiques i a la millora dels serveis públics

com:
a) la millora de la xarxa d'electrificació;
D) la generalització del servei d'aigua a domicili;
c) el control, canalització i depuració de les aigües rcsiduals
dels purins;
d) I'adequació, d'acord amb els programes locals dels serveis de
urbanes

i

salut i d'ensenyamenti
millora de les comunicacions i els transports.
oActuafem direttament sobre les rendes dels agricultors de les zones de
¿) la

muntanya
la CEE.

i

desfavorides, complementant I'actuacid de l'Estat

i

de

rDesenvoluparem un programa de suport a les necessitats específiques
de les dones treballadores en el món rural que minorin els greuges que

I'ai'llament estableix quant a guarderies, llars infantils, reinserció
laboral, formacid professional, etc.
oDesenvoluparem una política lendent a feduif la ins€guretat d9 les
persones i produccions apartirdeprogrames dedotaciód'instal,lacions
de protecció i de la millora de les inf¡astructures de vigiltrncia rural.
oPotenciarem la diversficació de les activitats econbmiques, aprofit¿nt
al máxim els diferents potencials que pugui tenir cada zona.
2, Accions orientades al desenvolupament d'act¡vitats productives

¡Incentivareml'activitatecondmicarevital¡tzaúxelteixitsócio-económic
en u¡a acció decidida de Govem de la Generalitat que ¡endeixi, a més
de I'acció relativa a I'agdcultura, a una política de creació de llocs de
treball permanents i económicament viables fora del sector agrari.
Aquesta política de desenvolupament rural ha de respondfe en gran
mesura a les necessitats i iniciatives locals, especialment de les petites
i mitjanes empreses, privilegiant la valorització del potencial queja hi
ha al territori.

oQualsevol activitat productiva es suporta en una ocupació de temitori
i és necessiria una acció de Govem per a garantir aquest territori. Els
socialistes posarem els mitjans necessaris perqué els poders locals
endeguin l'ordenació dels seus respectius territoris recuperant per al
sbl agrari un paper no residual enfront del sól urbanitzable.
r Será necess¡ria una poftica concreta de recolzament de l'empresa
familiar agrária. Caldrer apofitar les ajudes comunitlries i estatals en
aquest sentit, i, com a mesures conctetes que depenen del Govern de
la Generalitat, aplicarem el que está regulat a la Llei de I'Empresa
Familiar Agrária de subvencionarun 90% de I'impost de transmissions
patrimonials, impost que es quantificari segons el valor cadast¡al.

oFomentafem

el cooperativisme de producció

i

totes les formes

associatives que tendeixin a la reducció dels costos i a I'increment de
la capacitat de producció.
oEstendrem i generalitzarern l'ús de les assegurances agri,ries, ampliana-

les al mhxim de productes, per disminuir el risc econdmic.
¡Promourem les inversions que tendeixin a optimitzar les condicions de
producció, i per tant, que millorin la viabilit¿t de les explotacions.
rDesenvoluparem polítiques sanitaries que eliminin definitivament les

malalües crdniques de

la nostra ramaderia amb un finangament

suficient.
oPromourem lés fórmules associatives de comercialització' entroncantles amb les cadenes de transformació i distribució alimenthria.
oEstendrem els regadius, buscant el mlxim aprofitament, dinbe de la
racionalitat, dels ¡ecursos hid¡iuücs, i promovent especialment les
mesures d'estalvi d'aigua. S'hauri de desenvolupar un progf¿rma
concret per a la reutilització amb finalitat agrlcola de I'aigua de les
depuradores urbanes.

oDurem a fenne una acció decidida de foment de la qualitat com a
element diferenciador en el mercat, per donar opcions a produccions

amb un origen, un métode o una manipulació especlfiques. EI
manteniment i la promoció de productes d'alta qualitat és un recurs de
l'agricultura i de la ¡amaderia de les zones desfavorides i de muntanya.
Aquesta incentivació s'haurd de dirigir cap a tres asPectes:
-que siguin productes amb unes normes de qualitat particular.
-que siguin originaris de regions reconegudes per les seves
produccions tradicionals'
-que garanteixin aliments produ'fts per métodes particulars' com
l'agricultura biolÓgica.
oFomentarem les produccions que puguin representar un valor afegit'
recuperant activitats tradicionals

i

artesanals, donant suport a

produccions altematives deslligades del mercat alimenta¡i.
.Fa¡em accions de promoció del turisme ru¡al, amb I'aprofitament de
la riquesa natural i paisatglsüca de nombrosos teritoris i com a
activitat complementiria per tal d'aconseguir un desenvolupament

integral i e4ülibrat del tenitori'
rDesenvoiuparem una polftica forestal compromesa amb la funció de
suport a activitats econbmiques i acolliment de la població dels nuclis
urbans en activitats de lleure' Aquest model de polltica forestal
I'adaptarem als models existents de gestió d'espais protegits per dotar
Catalunya d'una política integada de gestió de les seves masses
forestals i de protecció del medi.
rFa¡em, des del Govem de la Generalitat, una polftica de defensa dels
interessos dels nostres pagesos en la reforma de la PAC'

de protecció temPoral
rDesenvoluparem plans d'experiment¿ció, que serveixin de guia a les
explotacions, i que serveixin per divulgar la trsca d'investigació per
a la millora.

3. Accions

oActuarem en i¡vestigació aplicada aI desenvolupament rural que
permeti utilitzar, estend¡e i generalitzar ols avengos tecnolbgics
directament sobre les necessilat$ concretes del món rural. Aixó
compoÍare un esforg d'estensificació de la xarxa telefónica i de
comunicació i la introducció de les noves tecnologies en el món rural.
rRecuperarem per a I'administració catalana un pap€r d'interlocutor
sectorial i assessor técnic, que ha perdut per dedicar-se a I'estricta
tramitació burocritica,
rAdaptarem I'educació i formació dels joves que han de desenvolupar
la seva activitat en aquest lmbit a les caracterlstiques prdpies: un
primer pas será mantenir i millorar la xarxa educativa en el món rural :
un segon desenvolupar un esquema educatiu i uns programes de
formació professional adaptats a les necessitats futures d'aquest món;
finalment amb la creació de centres ru¡als de formació, als quals
puguin accedir tant els joves quan passin de I'escola a la vida activa,
com els adults.
oEmmarcarem totes aquestes actuacions dintre d'una política especffica
dedicada als joves pagesos, i, en general, alsjoves que desenvoluparan
la seva activitat en el món rural, Aquesta política haurá d'incentivar la
instal.lacié dels joves que vulguin dedica¡-se a I'agricultura com a
base fonament¿l de la seva acüvitat econdmica, i d'aquesta manera
aconseguir el rejoveniment del camp catall.
rAplicarem paral.lelament a aquesta política de rejoveniment de
I'agricultura les mesures dEjubilació anticipada per a aquells agdcultors,
a qui la ripida evolució de 1 'agricultura ha deixat desfassats en la seva

i

explotació.
.Dinamitzarem una polltica de defensa i gestió del patrimoni natural en
la que el valor predominant será el respecte per les institucions i
lideratges locals, amb garantia de plena panicipació per part de la
Generalitat.

L¿ por,írrce prseupn¿
1.

Clarificació del marc competencial

Cal fer un aveng important en la definició de les competéncies legals en
mat¿ria pesque¡a i la seva possible evolució. En aquest sentit, és imFescin-

dible que la Generalitat assumeixi toües les compet¿ncies possibles en el
ma¡c territorial, mitjangant el sistema de delegació.

2. Simplificació de I'admlnistració pesquera
Buscarem un acord entre les administracions implicades -Central i
Generalitat- a fi d'obteni¡ una simplificació de les seves atribucions que
evités duplicacions burocrdtiques innecess¡ries.
3. Recursos proPis
En el que afecta als recursos interns, és precls finalitzar I'ordenació dels
mateixos i regular els diferents caladors en funció de les característiques de
cadascun, adaptant igualment a aquestes les disposicions sobre vedes,
horaris i afs. En qualsevol cas, la regulació de les pesqueries ha de venir

orientada per una "evaluació real dels recursos" aixl com la seva evolució'
qüestions aquestes pendents en els darers anys.
Per altra banda, hem d'insistir que I'ordenació dels caladors necessita
d'un cens de cada ¿rea i modalitat de pesca que permeti tenir una imatge més
real de la situació.
4. Recursos externs
Els interessos del sector pesquer de Catalunya han de ser defensats per
part del Govem Central en les diferents negociacions intemacionals' Per
ii*ó p.oposem qu" es puguin realitzar reunions entre les administracions
catalanes i espanyoles pr¿vies a possibles acords entre la CEE i els paisos
tercers de la Mediterrenia-

5. Polftica dtestructures
Té per objectiu, no tan sols la modemització i adz¡ació de la flota als
fecursos existents, sinó tamM l'adequació de totes les infrastructures en tera
tals com llotges, instal.lacions de ports pesquers, instal.lacions de fred, etc.
Per altra banda, la política d'estructures comprén també des de l'Óptica
de la CEE aspectes que entensm que s'han de Potenciar al mdxim tals com

I'aqüicultura o la instal.lació d'esculls a¡tificials.
Per tot aixó, Ies nostres mesufes serari:
ol'impuls a la construcció d'embarcacions polivalents i, en aquesc
sentit, cal fer el projecte necessari Per a la construcció d'un model de
pesquer del Mediterrani que doni resposta

a

aquesta necessitat, és a

dir'

un vaixell prototip.
ol-a dinamització d'un canal d'experiéncies hidrodindmiques.
.La dotació de contingut real al Centrc Nacional d'Aqüicultura a fi que
la investigació que es realitzi repercuteiú en el desenvolupament del
sector. Alhora pel que respecta a aquesta activitat complementária de

I'extractiva, cal potenciar-la sobre tot en allb que es refereix a oultius
intensius i semiintensius que permetÉn un major control de tots els
parhmetres, aif com en determinades irees propfcies tals com el Delta
de I'Ebre i el nord de la Costa Brava- Per altra banda s'haurien de
buscar nous productes i aspécies avui encara poc tractades, perd amb
bones sortides comercials

rl'aveng gn Ia construcció d'esculls attificiale que permetin una
regeneració de recursos en perill i de gran importáncia per a les
pesqueres locals, En aquest¿ lfnia s'ha d'insistir en la necessitat
inajomable de procedir al seguiment de I'efe¡tivit¿t dels mateixos,
d'acord arnb les directrius de la CEE.
6. La polftica Mediterrinia de Pesc¡
Hem de continuar insistint en la coordinació que ha d'existir entre
I'Administació Central i la Generalitát a I'hora d'intervenir en la seva
elaboració.
7. Un acord pel Golf de LIeó
Sense entrar en alhes consideracions hi ha un primer tema a resoldre com
és el de la pesca en el Golf de Ueó, que milloraria la seva explotació amb un
üactament conjunt per part de tots els pai'sos implicats, sota les directrius de
la CEE i amb una real participació en el moment de prendre les decisions per
part de les organioacions professionals del sector.

8, Polftica de mercats
S'ha d'intervenir sn els mercats a través del desenvolupament del régim
i la millora de la competitivitat.

de preus de la CEE

Potenciant les denominacions d'origen, així com I'especialització en
productes autóctons i Ia seva promoció prlblica. En aquests teÍenys h€m de
potenciar el producte '!€ix fresc" davant el Mercat Únic de 1993 donat que
la introducció de peix congelat per paxt de les empreses estrangeres seri
p¡evisiblement un dels grans reptes que es plantejaran en major volum que
afa.

9. La Polftica Soci¡l
Ha de. tendi¡, a més de mantenif la renda dels productes, a supemr
desequilibris intems del sector tan pel que fa a les diverses modalitats, com
a obtenir un major grau d'equilibri entre les diferents zones.
Dins d'aquest context s'han de potenciar l'assisténcia familiar i la

Segu€tat Social, la medicina preventiva

i

tots aquells aspectes que fan

refer0ncia a la seguretat en el ma¡.

10. La Formacló neuüco'Pesquer¡
Actualitz¿da la nove realitat del sector i ampliada a noves p'rofessions
com la d'aqüicultor, seri un alte dels eixos blsics de la nosüa actu¿ció'
11.

Pofenci¡r els rccurÉ.x¡ europcru¡ destlnats ¡l sector pesquer

Hi ha un aspocte bhsic i global pet poder dur a üerme corect¿ment la

racta del finangament; en aquost sentit la reforma dels
nttt t"t ralt de la CEE, hauria de conte'mplar en el seu si aspectes
importrnts de la pesca i I'aqüicultura que poden ésser instrumentats a través
del FEDER i laFSE.

pollüca pesquera,
-Fonr

es

UN¡ acrve p¡nrrcrpectó r¡I Bl

IvIóN FINANCER

Els eixos bisics que els socialistes pensem aportaren lapolltica financera
de la Generalitat són els següents:
Les Caixes d'Estalvi, que gaudeixen d'un gran arrelament popular i
d'una implanAció molt estesa ocupen un lloc central en el sistema financer
de Catalunya. En aquesf sentit, farem efectiu el seu paper com a entitats de
carlcter social i emprendrem les iniciatives legislaüives necesslries perqud
aquest car¿cte.r resti pelés en els seus órgans de Govem, en els quals han de
tenirunpes decisiu persones designades fonamentalmentperles corporacions
locals representatives dels llocs on les Caixes tenen una implantació més

l.

glan,

2.

Fomentarem que les Caixes d'Est¿lvis siguin Ies entitats financeres
que col.laborin més directament amb la Generalitat, especialment en la
promoció finangament dels grans projectes de futur de present de
Catalunya. Es tracta d'aconseguirlacanalització dels recursos necessaris per
al finangament dels projectes esmentats, sense perjudicarl'equilibri financer

i

i patrimonial

3.

i

de les Institucions.

Potencia¡em la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis com a punt

de concentració de serveis comuns, en drees per a estimular totes aquelles
iniciatives de col.laboració mútua necesseries en un mercat financer cada
vegada més ampli i innovador.

4.

Quant a la política de fusions estimularem aquelles que responguin a
veritables crite¡is d'eficiéncia, rendibilitat i fonalesa de lacaixaresultant, tot
vetllani per la seva catalanitat i la conservació dels llocs de treball.

5, La coordinació de I'Obra Social de les Caixes d'Estalvis consfitueix
un aspecte en quü cal avangat, pef aprofitar el volum important de recüsos
generals. Intensifica¡em aI máxim la col.laboració amb Ies actuacions al
sector públic, per tal de superar les iniciatives estrictament publiciláries.
At¿s que un dels deficits socials més importants és el de I'habitatge,
s'estudiarA que, amb cirrec a part dels fons de I'Obra Social, es puguin
subsidiar part dels tipus d'interés dek préstecs per compra d'habitatge, pet

tal d'abaratir-los.

Catalá de Finances ha de dona¡ lloc al desenvolupament
ampü i a I'aplicació práctica de les seves funcions, especialment pel que fa
a I'actuació coordi¡rada amb les seves entitats bancáries i amb les Caixes

6. L'Institut

d'Estalvis.
Potenciarem 1a vitalitat i I'activitat de les entitats fi¡ancores de tipus
cooperatiu, amb actuacions associades amb les altres entitats financeres,
prlbliques o privades, psf tal d'aconseguir satisfer les necessitats dels sectors
especffics que desenvolupen aquestes coopemtives.

7.

E. Barcelonai Catalunyahanperdut durantels darrers

anys i

d'unaforma

progressivapoder financel. Per a recuperar-lo, donarem suport institucional
seu de
-e:titt Ñell ¿ la candidatura de la ciutat de Barcelona com adistintes
fEurofed revitalitza¡em els melcats financers en les seves

¡

i

modalitats, especialment el borsari

i

el de futurs.

v

UONCERIACIO I OCUPACIO:
OBJECTIUS IRRENI.INCIABLES

Els socialistes volem fer present la societat catalana a la Generalitat

i

potenciar els canals que facin possible aquesta preséncia. Catalunya necessita
unes institucions públiques fortes i a¡relades. Aquest enfoniment resulta
enriquidor i positiu si s'assenta sobre una societat üva, organitzada, capag
d'expressar-se amb veus diverses i plurals. Per a nosaltres les veus dels
treballadors tenen una especial importáncia. Ens proposem ma¡tenir un
dieieg permanent amb els sindicats, impulsar una política que contribueixi
a la seva major implantació i capacitat de representació i ferJos presents
institucionalment en una Generalitat oberta a tota la societat.

Impulsarem una política de concertació social amb els interlocutors
socials representatius -els sindicats de treballadors i les organitzacions
empres¿¡fials- en tots aquells aspectes vinculats als fespectius interessos i a
I'interds de Catalunya.

1 Partlcipació instifucional
Els socialístes reordenarem i potenciarem la presdncia i¡stitucional de les
centrals sindicals i organixzacions empresarials en els diferents organismes
depenents de la Generalitat mitjangant:

ol-apotenciació del Consellde Treball, tot mantenint la seva composició
tripartita (Generalitat, empresaris i sindicats) per transfo¡mar-lo en un
veritable drgan de participació institucional dels agents económics i
socials en tots els assumptes relacionats amb I'activitateconómica i les
polítiques socials adregades a la millora de les condicions de vida i

treball.
rCom a órgan consulüu del Govern de la Generalitat se li sotmefran,
preceptivament, tots els projectes legislatius i normatius concernents
al seu embit competencial per emetre infome.
.La dotació al Consell de Treball d'una pa¡tida pressuposteria suficient
per assegur¿ü l'infrastruc¡ura necessária per desenvolupar les seves
compet¿ncies.

ol-a potenciació de la participació institucional dels sindicats dels
treballadors i organitzacions empresarials en el sentit de dotar als
órgans de més competéncies i capacit¿t vinculant, així com també d'un
pressupost suficient per al seu correcte funeionament,

rL¿ racionalització tle Ia participació institucional tant pel quo fa a la
seva descentralització al territo¡i, cercant aquella dimensió que faci
possible el mexim de panicipació peró també el máxim d'eficicia'
com pel que fa a la composició, adequant-la a la rep¡esentativitat leal
de les forces socials

i económiques.

2. Relacions laborals
Els socialistes som partidaris que el principi d'au¡onomia de Ies parts
presideixi les relacions laborals, perÓ tanmateix som conscients dels riscos
que es derivarien de la seva aplicació sense elements que vetllin per la lluita
contra la discriminacié, injustlcia insolidaritat social vers els menys
afavorits, els ü€balladors' Per aixb exercirem les competéncies en matéria

i

I'efectivitat
dels drets econbmics i socials aconseguida de manera democrática i
participativa són l'rlnica garantia de la llibertat i la dignitat dels freballadors'

laboral amb una orientació progfessista

a

la Generalitat' segurs que

En aquest senlit les nostres mesures seran:
¡Dedicarem una especial aüenció a la racionalització millora de
I'administració laboül' A tal efecte serh objectiu prioritari la correcta
combinació de la mhxima unificació a nivell polftic i administratiu al
costat de la mexima descenulització territorialpossible dels organismes
i serveis que corresponen a I'administració laboral.
rDes del Govem de 1a Censralitat proposarem a l'administració de
I'Estat la coordinació i col'laboració en l'trmbit catalh dels organismes
laborals pertariyents a amMues administracions, autonÜmica i periférica

i

d'afavorirl'atenció al'administrat, evitar laduplicitat
d'actuacions i incrementar I'eficicia dels recursos esmergata'
rEl Govem Socialista exerci¡l el dret de tutela de les rslacions laborals
que li confereix la legalitat vigent mitjangant üra felma acció inspecde I'Estat, per tal

tora al voltant del respecte a la normativa laboral. En particular aquesta
polltica haurd de c€nÍal-se en el següent:
¿)

control del compliment de la legislació labo¡al sobre

discriminació laboral per raons de sexe, origen, llengua' estat
civil o afiliació sindical;
á) control rigorós de les modalitats de contractació;
c) control sobre el respecüe i la defensa dels d¡ets sindicals;
d) control soble les condicions de seguretát i hiÉiene als llocs de
treball:
¿)

control sobre les cotitzacions a la Seguretat Social
bonificacions;

i

/)

conbol sobre I'aprovació, tramitació i aplicació dels ex¡rdients
de regulació d'ocupació, modiñcació de les condicions dels
contractes de treball per tal d'impedfu una incorecta utilització
d'aquestes vies.

rRealitzarem i difondrem

toües les estadístiques

i els estudis necessaris

per facilitar un millor coneixement de les relacions laborals
(conflictivitat, sinistrabilitat, etc...) amb especial émfasi en el
desenvolupament de la negociació col.lectiva.

rAprofundirem la participació sindical en les empreses públiques
catalanes mitjanga¡t la presdncia dels representants sindicals al Consell

d'Administració.
olmpulsarem una polltica de relacions laborals, on cada cop més els
agents socials i econbmics sigün els protagonistes de les mateixes. En
aquesta direcció recolzarem de manera decidida el funcionament dels
Tribunals Laborals de Mediació, A¡bitratge i Conciliació generats
mitjangant els acords de les pans.
oPotenciarem un Pla integral de protecció de la salut laboral que
coordini totes les competéncies i els recursos exisfenh a Catalunya

amb I'objectiu de prevenir el risc, garantir el compliment de la
legislació i minimitzar els danys a la salut.

Ocupecró
Els socialisües no ¡enunciem a situar I'objectiu d'un lloc de treball per a
cada persona activa en el centre de la nostra acció política-

L'etapa de creixement e¿onómic sostingut, propiciada per la política
econbmica desplegada pel Govern Socialist¿, s'ha demostat globalment
rltil per a Catalunya. Mentre que fa uns anys els percentatges d'aturats eren
superiors que els de I'Estat actualment ens troben ara per sota, amb una xifra
que oscil.la entre el l04o il'717o,
Malgrat aixó, I'atur a Catalunya no té repercussions similars sobre tots
els ciutadans. La taxa d'atur femenfés tres vegades superior a I'atur entre els
homes, Elsjoves menors de 25 anys constitueixen encara el 25% del total de
I'atur a Catalunya. Quasi el 707o tenen un niveü d'instrucció igual o inferior
a I'EGB.
Lageneració de polítiques actives a favor de I'ocupació, que substitueixin
la política del subsidi, per la mobilització dels aturats en el procés de recerca
i obtenció d'un lloc de treball digne requereix una coordinació integral de

tots els recursos, desocupació, formació professional ocupacional, plans
d'ocupació, la col,labo¡ació entre tots els nivells de I'administració i la
participació efectiva dels agents socials.
Aixb ho han entés els A¡¡ntamenfs que, sense tenir compeféncies formals
estrictes, han fet un gran esforg d'imaginació, audlcia i també financer
substituint l'actuació dels tradícionals Plans d'ocupació per iniciatives
ocupacionals arrelades a les necessitats i possibilitats del territori.
L'acció del Govem de Convergéncia i Unió, en canvi, ha destacat per la
seva continultat en polftiques d'ocupació superades per la realitat, la
insufici0ncia i manca de transpardncia en la gestió, I'allunyament dels altres
agents actuants (administracions locals, empresaris i sindicats) més preocupat

per plantejm problemes de compeGncies i per duplicar xarxes que Per
orienta¡ i encapgalar la coordinació de recursos -sempre insuficients- que
ens aniben a Catalunya.
Els socialistes farem de la necesslria creació d'ocupació un objectiu
nacional, des de la convicció que Catalunya no es pot permetre el
desaprofitament d'energies que I'atur suposa. Concretament ens proposem
les mesures següents:

ol'elaboració d'un Pla d'acció integfal contra l'¿tur que, fomant part
d'unapollticaeconómica global adregada cap a un oeixementeconbmic
sostingut, equilibrat i equilibrador, tindrd per objectiu prioritari la
lluita contra I'atur i en especial contra 1'atur femenl, juvenil i d'aquells
col.lectius amb especials dificultats per accedir a un lloc de treball'
Aquest Pla sere sotmes a la necessária concefació social amb les
organitzacions empresarials i sindicals.
rl.a máxima coordinació entre totes les institucions implicades en Ia

lluita contra I'atur,

a

fi de fer possible

dels recursos, accions i

1a

més gran eficácia i

rendibilitat

programes encaminats a crear ocupació amtr

independdncia del seu origen. Fa¡em una polltica d'obtenció del
máxim de recursos de les administracions públiques en base a la
necessária coordinació i cla¡ificació d'alló que aporta cada nivell
(Estat, Comunitat Autónoma i Municipis). AixÓ permetrá incentivar
poftiques coordinades fins i tot a nivell de la CEE'
ol-a discriminació positiva de totes les actuacions adre4ades a afavorir
la incorporació de la dona al món del trsball dintre del conjunt de
programes d'ocuPació.
rLa priorització de la inserció sbcio-professional i laboral dels col.lectius
menys afavorits de la població, residents en zones urbanes o barris de
gran densitat demogrifica, amb pocs equipaments socials, generado-

res de

conflictivitat social o bé condicionats a causa de minusválues.

dbviament t¿mbé dels aturats de les comarques més deprimides de
Catalunya.

ol-a creació dels Consells Locals o Comarcals d'ocupació amb
participació de fepfesentants de les corporacions locals, empresaris i
sindicats que tindrá com a objectiu la definició i progmmació de les
actuacions formatives i ocupacionals necessá¡ies al seu teüitori,
Tanmateix es fari una crida a la participació dels organismes d'altres
administracions amb actuació sobre el mercaf de treball per a la seva
incorporació. En aquest sentit s'establi¡A la dotació dels fons neces saris
destinats a assegurar el seu funcionament,
oPrestarem especial atenció a la generació de pmgrames adregats a
aconseguir Ia formació d'especialistes en oficis artesanals, en especial
aquells que tinguin una utilitat pública relacionada amb la restau¡ació
i conservació del nostre patrimoni.
rEs posaran en marxa programes destinats a aconseguir ocupacions
estables vinculades a la recuperació de pobles abandonats, la preservació

del medi natural, l'estalvi energ¿tic, els serveis a la persona

i

específicament dels serveis que es puguin generar.
rlapromoció i la cobertura de diversos fons destinats a les corporacions
locals dirigits a establi¡ la mdxima eficácia dels recursos destinats a la
creació d'ocupació.

ol-a creació d'un programa especlfic destinat a I'especialització de
técnics a l'estranger en á'¡ees especlfiques de desenvolupament
tecnolügic industrial.
olapromoció deprojectes d'autoocupació és cadavegada més importa¡t.
Promoure i ajudar a finangar els projectes dels aturats que desitgin
crear la seva prdpia ocupació és imprescindible. Per ajudar a finangar
les inversions o

l'inici d'aquestes activitats empresarials seran creades

partides pressuposti,ries pel Consell Executiu, per a les quals demanarem
la col.laboració de les entitats financeres.
rl'inici d'una campanya, consensuada amb els agents socials, de
promoció i difusió de totes les formes de contractació amb I'objectiu
d'afavorir la seva correcta utilització. En aquest sentit es fari especial

émfasi en aquelles formes de contractacions infrautilitzades com el
contract€ de relleu.
rl-acreació del Consell Catalá de Formació hofessional que tindrá com
a objectiu la planifrcació de la Formació Professional (tant reglada

com ocupacional), la formació d'adults, la formació técnico-

pofessional i

adeq¡ar-laa loe nmessitats el oontftma
Bocict¡t Aquest orgimisme 'oetarl constitult pcr

do postgra:u per

evoft¡ció de la no6ba

totselsD€partffileúrs del¡Gcoeralibtambcomltot¡ncies,¡qtr€8€¡rt¡¡ts
deles Administraciors Locals i dels agonesooitls implicats Gindicri$
i organitzaoione empresuialr).
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Epucncró:

I.JNA PRoPosrA

PER A LES NOVES NECESSITATS

I¡mno¡uccró
Els socialistes som la garantia de lligams amb el passat més brillant de
pedagogia
Ia
catalana i la recuperació del compromls amb els moviments de
renovació pedagógica- Cal establir la continui'tat i I'evolució en I'espai, el

temps i les idees, des de la Casa dels Nens montessoriana a la pdmera
Universitat Autbnoma de Barcelona passant pels Grups Escolars, I'InstitutEscola, i les Institucions Superiors d'Ensenyaments Técnics i Artlstics
vigents fins al 39, causa i efecte tot ells del potent i resistent Moviment de
Renovació Pedagbgica Catalá, nascuts amb el suport de les primeres
administracions catalanes, i renascut, el Moviment, en I'oposició a les
Dict¿dures; es tracta de continuar, renovar, estendre, aquella tradició
pedagbgica, d'incardinar-la en les noves necessitats i possibilitats, d'un país
que pot govemar democráticament, com rnai havia pogut, el seu Sistema
Educatiu i que té dret a fer-ho amb la paficipació de tots els sectors.
I sobretot cal aconseguir que la transfomació del Sistema Educatiu,
realitzada per l'Administ¡ació, els professionals i els sectors de ciutadans
que s'hi interessin, s'estengui a tots els pobles, viles, ciutats i comafques de
Catalunya, de manera que tots els nens i nenes, noies i nois, joves i ciutadans
que ho dessitgin tinguin a I'abast uns serveis educatius de qualitat.
Els sosialistes catalans hem impulsat através del nostre gnrppadamentari
els aspecles més progtessius per I'educació de les lleis catalanes: aixf el
tractament que es dóna a la llengua en I'escola en la Llei de Normalització
Lingülstica, la consecució de I'anomenada Llei del CEPEPC i la dels
Consells Escola¡s de Cat¿lunya, de totes les quals s'haviapresentalproposició
socialista, aixf com lot el seguiment que s'ha fet de les diverses actuacions

i mancances del Consell Executiu en el camp de I'educació, des de l'Escola
B¡essol a la Universitat, passant per la formació d'adults han constitrút una
aportació important, per part dels socialistes, a la millora de l'educació a
Catalunya. Perd és obvi que des de 1'oposició no s'hapogut aconsegui¡ alló
que perany realitzar a un bon Govern.
Els Ajuntaments socialistes hem fet una tasca important col.laborant en
14 planificació i construcció d'edificis escslars i responsabilitzant-nos del
seu manteniment més enlll dels termes legals; hem protagonitzat, per
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diverses vies,lacreació i el funcionament de serveis de suport educatiu i hem
mantingut institucions d'ensenyament fins ara no ben contemplades en el
quadre general del Sistema Educatiu: Escoles Bressol, Parvularis, Educació
d'Adults. Consenatods, Escoles d'Arts i Oficis' etc.

Finalment des d'aquests Ajuntament$ hem acollit amb entusiasms i
realisme les noves figures de pallicipació en 1a gestió i programació del
Sistema Educatiu, tant amb la pres¿ncia en els Consells de Cenhe, com en
la creació dels Consells Escolars Municipals, trobant formes de dibleg i de
col.laboració realista, fins ara no viables.
Perb en conjunt cal dir que I'esforq voluntari dels Ajuntaments en el camp
de I'educació no ha trobat la seva adequada correspondéncia en eI degut
impuls de I'actual Govem de la Generalitat.
Des del Govem de I'Estat els socialistes hem desplegat' amb la LODE'
el consens constitucional respecte a drets i deures en educació; amb la LRU
s'ordenava la Universitat, i ara, amb l'ordenació de tots els seus nivells i
modalitats. Són les tres gran ileis proposades pel Govem Socialista en Ia
línia que I'extensió de I'educació aconsegueixi superar les deficidncies'

'disfuncions

retards que ha tingut, Perd I'aplicació d'aquestes lleis a
Catalunya per part de I'actual Govern de la Generalit¿t no ha aconsegüit els
ens havíem proposat i que hauríem desitjat'
objectiui
-Els que nosaltres
socialistes reivindiquem el valor de I'Escola Púbüca i estem per la
pensem que
seva millora, pel seu creixement qualitatiu i quantitatiu, perqu¿
és la institució escolar que amb més garanties pot assegurar la finalitat
compensatbria de I'educacíó. Els socialistes tenim la convicció que tots els
nen; i nenes, tots els joves, tots els adults tenen immeÍses pote cialitats
personals que I'escola ha d'ajudar a descobrir i desenvolupar' Aixb es pot
ótt"oit pei mitji d'una escola que defugi tot adoctrinament, que tingui

i

vocacióáe no discriminar, que no respongui a altres interessos de rendibilitat
que l'estricte servei públic..., aixü és el que ofereix I'Escola Púbüca, una
escola on conviuen tots els ciutadans.

Lns pnoposrss socrAllsrEs

EN EL cAMP DE

LtBouclctÓ

1. Fer possible la reforma a Catalunya

La Reflrma Educativa que els socialistes hem posat en ma¡xa amb
millora de la qualitat de les escoles
i la millor atenció als nostres nens i nenes, joves i adults'
La implantació det sistema educatiu: Ell991 s'obreunprocésd'ordenació

I'aprovació

de la

LOGSEha

de garantir la

general áel SistemaEducaiiu, que segons la LOGSE, s'estendrtr fins al2000'

Els centres de tots els nivells educatius efectats per la LOGSE @scola
Bressol, Pa¡vulari, Escola Primlria, Escoles d'Ensenyament Secundari
Obligatori i Postobligatori, Escola d'Adults) han de tenir els mestres
professors necessaris, els especialistes, el suport adient, les ratios i
condicions per assegurar la qualitat pedagbgica, aixl com la permeabilitat
per I'Educació Especial i Compensatbria dels alurnnes amb necessitats
personals i socials prbpies.
El mapa escolar: Totes les actuals escoles han de canviar per adaptar-les
als nous nivells educatius, algunes s'han de modifica¡ i se n'han de construir
un bon nombre de noves. Cal doncs un nou Mapa Escolar de Catalunya per
a la seva planificació, Aquest ha d'estar fet amb la col,laboració dels
Municipis i amb la panicipació de tots els sectors interessats a través dels
Consells Escolars Municipals. Cal una oferta lmplia de serveis educatius
que arribi al mhxim de ciutadans: Escola Bressol segons la demanda, Escola
Infantil i Primária fins a dotze anys a cada poble. Instituts de Secundá,¡ia
Obligatbria fins a setze anys en totes aquelles viles que tinguin un mfnim
contingent d'alumnes i les diverses modalitats del Batxillerat i la Fomació
Professional adequades a cada unitat teffilorial.
Els rílmes: l-,aimplantació del nou sistemaeducatiu és quelcom complex,
s'han de prendre moltes decisions que afecten a l'organització dels centres,
a I'organizació del treball pedagógic, a la qualitat de les instal.lacions, a la
dotació dels mitjans adequats (laboratoris, aules de música...). El més
important és fer-ho bé. Ens proposem seguir un ritme d'implantació gradual
comengant pel primer curs de cadascun dels nivells.
La reforma és cosa de tofJ. Els nostres són objectius ambiciosos. Per
assolir l'éxit volem fer una administració que faci del diáleg la seva prlctica
habitual, que compti amb tothom, que escolti i que sigui capag d'arribar a

i

i

acords amb els sectors afectats pels canvis. Es del tot impresci¡dible l'entesa
amb el professorat. des del rigor i I'exigénc$, perb des de la comprensió de
lés dificultats que la seva tasca els planteja i la voluntat de millorar les
condicions de treball.
Fer possible un sistema edutatiu obert i integrador.' La nova escola ha
de permetre que tots i cada un dels alumnes progressin segons les seves
capacitats. Aixó no és fhcil i cal posar-hi mitjans humans i materials, per aixb
s'ha d'enfoca¡ i encertar en el tractament de la diversitat d'alumnes dintre de
I'aula i caldri una formació del professo¡at que contempli aquests aspecfes;

els suficients equips psicopedagógics que sápiguen tractar

i

orientar la
I'orientació
i uns mitjans que permetin la real integració dels alumnes amb difrcultats.
diversitat; uns equips de suport en els centres que s'encarreguin de

2. Millora de la qualitat dels centres educatius

La

gestió dels cen r¿r.' El centre educatiu és Ia unitat b¿sica on es realitza

I'activitatescola¡. Nomésel seu correctefuncionament garanteix 1'assoliment
dels objectius que la societat ha assignat al Sistema Educatiu.
Proposem I'orientació de la gestió del centre educatiu d'acord amb els
principis que el defineixen com institució educativa: un projecte de centre
que contempli els objectius i les regles de funcionament pedagbgic, així com
el projecte organitzatiu que faci possible la seva realització. Un pla d'atenció

i

professionalitzat que permeti I'avaluació de I'activitat del
professorat i del cente i la seva evolucíó.
Per a la realització d'un projecte tan ambiciós de transformació de totes
les escoles i centres educatius cal partir de cada realitat concreta i afavo¡ir la
sistemlrtic

seva transformació. Proposem posar els mitjans per augmentar I'autoestfuna

professional de mestres i professors i l'intor¿s social per a la seva tasca'
Algunes mesures en aquest sentit seran:
oUna adequada formació inicial i permanent que garanteixi dues grans
qüestionE:
a) Un ampü Pla de Formació Inicial dels mestres i professors per
nivells educatius que integri de forma coordinada la formació

teórica i Prlctica.
ú.) Posar les bases que facilitin el dret i I'obligació de tots els
professors a la Formació Permanent.
oUna promoció professional atractiva basada en: el principi de la
responsabilitat personal; la valoració de1 feball docent; un adequat

sistema per mesurar l'esforq en la Formació Permanent i en la
innovacid educativa; la permeabilitat entre els cossos docents i la

correcta assignació de funcions professionals específiques.
oUn reconeixement social i professional dels mestres i professors amb
un millor tractament econbmic, basat en la definició d'un estatut
professional des del qual dialogat amb el conjunt de la comunitat
educativa i amb la societat.
oUn adequat sistema de direcció dels centres docents ptiblics que
asseguri un eficag i solvent seryei educatiu' Ens comprometem, per

i

tant, a posat els mitjans per superar la precarietat de dedicació, de
preparacié professional especlfica i de permanéncia a qué, en la
majoria dels cassos

es

veuen sotmesos els equips directius dels cenhes

docents públics'
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3. Una administració educativa eficae i descentral¡tzada
Les administracions educatives tenen unes primeres i principals
responsabilitats en la tasca col.lectiva de construir un Sistema Educatiu de
quaütat, actuant amb rigor, decisió i imaginació en les mesures que han de
ferJa possible. Per aixó ens proposem:

runa estructura administrativa eficag, que garanteixi un

bon
funcionament dels centres, assegurant les dotacions materials, els

recursos humans necessa¡is i un assessorament als equips pedagógics,
i que sigui capag d'avaluar la tasca realitzada en els cenhes.

i

partir d'una nova distribució de reponsabilitats
competdncies: per a I'aplicació de la Reforma, és encara més impofant
que mai definfu les unitats territorials d'administració educ¿tiva,
cadascuna amb un nombre de centres, entre 50 i 100, de tot nivell i

rUna reorganització

a

modalitátarelaciona¡. A Catalunyaaquestas rmitats poden correspondre
a diverses realitats territorials, des de comarques a agrupacions de

municipis, Només amb l'apodació del coneixement de la realitat
educativa i social que tenen els professionals i els municipis, pot
realitzar I'administració educativa un canvi en la seva orsanització
interna.

4. Una nova Formació Professlonal
Una Formació Professional modema i adequada a les necessitats socials
i relacionada amb els sectors productius, capag de formar els nostres joves
en la tecnologia i el üeball, capaE de cear una nov¿ oferta d'estudis
superiors. Per aixü les nostres mesures semn:
rl'elaboració d'un catlleg de les professions que respongui a la
demanda social i a les expectatives de futur de mercat de treball.
rl.a distribució territorial de la Formació Professional a Catalunya, en
formad'un mapadela FP, que priodtzi les necessitats de les professions
en funció del territori.

rl-a dotació adequada dels c.entres de Formació Professional per tal que
puguin atendre de fo¡ma correcta les demandes de formació.
oL'augment deles actuals dotacions d'inversionsper als cenhes existents
de Formació Professional i per als que en el futur s'hagin de crear.
rl-a creació del Consell Catald de la Fo¡mació Professional per coordinar tots els sectors inüeressafs en la FP, a fi de garantir la seva adequació
a les necessitats socials.
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5. El foment de la ParticiPació
Els socialistes no entenem la participació com a un simple intrument
circumstancial d'org antzació escolar. La participació dels ciutadans en la
presa de decisions forma part d'una concepció política que té com a objectiu
ientral la formació d'amplis col'lectius de ciutadans que a l'entom de les
idees de toleráncia" tespecte, igualtat i progrés, siguin capagos d'inte¡venir
directament des de la seva responsabilitat personal en la vertebració de la
nostra societat.
Des d'aquesta perspectiva cal entendre la participació educativa com un
esforg per assolir un sistema públic d'educació que atengui adequadament'
sense caD mena de discriminació, totes les necessitats de la població escolar.
És imprescindible verüebrar, cohesionar i impulsar el marc participatiu
-des dels Consells Escolars dels centres docents (príblics i concertats), fins
al Conseli Escolar de Catalunya passant, també, pels Consells Escolats

Municipals i pels Consells Bscolars Tenitoriais- si es vol assolir una cultura
de la participació basada en:
oEl reconeixement de la diversitat de valors.
ol'estímul a la responsabilitat en I'execució dels projectes de treball'
rl-a cooperació entre els diferents sectors implicats en el proés
educatiu.
oEl reforg del principi d'igualtat de totE els ciutadans en I'exercici del
dret a 1'educació.
Bn aquesta llnia de reflexió hem d'afirmar que un projecte, com el de la
Reforma del Sistema Educatiu, no pot ser dut a terme només amb I'impuls
de la Generalitat de Catalunya. Pels socialistes ens és imprescindible, des
d'una concepció ámp1ia de la participació, el treball dels professionals, la
collaboració dels pares i estudiants quan s'escau, i d'una manera molt

especial, la de tots els Ajuntaments per tal que tots els ciutadans s'hi
interessin i hi vulguin fer la seva aportació.
Afi¡mem, també, que la participació cal estructura¡-la a partir d'uns
centres educatius vertebrats amb una clarai precisa redistribució de funcions
i responsabiütats. Uns centres educatius que volemconvertir en nuclis actius
dedifusió cultural, d'unanovavidaassociativaiunllocprivilegiat d'exercici
d'una veritable fomació cívica'

M

UNrvsnsrmr
Les universitats són un element essencial tant per assolir un elevat nivell
cultural i científic com pel desenvolupament social i econbmic de Catalunya.
En els daners anys ha augmentat el nombre de centres unive$itari¡, sobretot
els de cicle curt amb la intenció d'adequar l'oferta a la demanda, Malgrat

aixó, I'increment en la demanda d'ensenyament universitari junt amb el
repetit ajomament de la programació global i la manca de recursos suficients
ha provocat que les noves actuacions no compensin aquest increment. El
resultat és que cada any és més difícil obtenir la plaga que es desitja en
primera opció i que la massificació d'alguns centj:es segueix frenant I'esforg
per la millora de la qualitat de l'ensenyament universitari.
El pla quadriennal d'inversions s'ha demostrat insuficient. Ha quedat
desfassat i hipoteca les futures inversions, perqué el Departament
d'Ensenyament ha obligat afinangar-lo amb crédits de les prdpiesuniversitas
a 10 anys,

La mateixa universitat Pompeu Fabra, de nova creació, si bé amb una
vocació de qualitat, coherent amb els recursos assignats, té un tamany
excessivament reduit, de forma que no ha contribui't a soluciona¡ els
problemes existents. Ha estat més un fet simbblic que la solució real dels
problemes de les altres universitats.
Els socialistes hem defensat la creació de les universitats de Lleida.
Gi¡ona i Rovi¡a i Virgili de forma planificada i programada en el temps. Ara
bé els socialistes volem que el procés es realitzi adequadament i amb els recursos necessaris per tal de contribuir al reequübri territorial i a millorar
l'oferta universitaria. De mome¡rt no hi ha garanües suficients de disposar
dels recursos necessaris per al bon funcionament de les noves universitats,
que no volen ser universitats de segona categoria.
El Govern de CiU no ha compleft el seu compromls de crear una fórmula
catalana d'universitat a distlncia; no ha fet ni una universit¿t a distencia, ni
ensenyament a distlncia a partir de les universitats de catalunya, ni un
conveni amb la UNED per a adaptar la seva oferta a Catalunya.

Els socialistes, conscients de la importincia de la universitat per al
desenvolupament cultural, cientlfic i económic de Catalunya, fa¡em les
següents actuacions:

rAugmentarem les inversions universiüries, tant per a les universitats
existents, com per a les de nova creació. Amb aquesta finalitat
proposarem 1'aprovació d'un pla de finangament de les universitats de
Catalunya, que crei els mecanismes per finangar els plans d'inversió

i permeti l'increment necessari de les subvencions ordiniries. Volem
acabar amb la improvisació i precarietat que fins ara ha dominat en el
finangament de les universitats.
oFacilit¡rem faplicació dels nous plans d'estudi, oberts, flexibles i
adaplats a les necessitats de Catalunya, fomentant les tasques proglamadores del Consell Interuniversitari de Catalunya i proporcionant els
recursos sufrcients. Per aixb potencia¡sm les funcions del Consell
Interuniversitari perqué pugui realitzar les funcions de programació i
coordinació de les universitats de Catalunya'
oPossibilitarem que els centres de les universitats de Catalunya que
pateixen el problema de la massificació puguin millorar la qualitat de
l'ensenyament i la recerca. Per aixb ens complometem a establir una
relació máxima professors-alumnes, que sigrri progessivament aplicable a tots els centres.

¡Garantirem la qualitat de I'en$enyament i la recerca a les noves
universitats de les tenes de Lleida, Gilona i Tarragona, amb la dotació
dels recursos humans i els mitjans materials necessaris.
rElaborarem un pla de creixement de la Universitat Pompeu Fabra, de
forma que pugui anibar a mig termini als 15.000 alumnes. La
realització d'aquest pla Permetre a h Universitat Pompeu Fabra
acomplir un dels principals objectius de la seva creació.
rPotenciarem i dotarem de recursos els plans de formació i incentivació
del nou professorat universitari, sobretot en aquelles ¿rees que són
prioritiries, degut a I'increment de la demanda social.
rPotenciarem els Consells Socials com a brgans de participació de ia
societat en la programació i funcionament de les universitats, amb la
finalitat de connecta¡ I'actuació de les universitats amb les necessitats
de la societat i del món professional'
rFomenta¡em I'ensenyament universitari a distáncia i I'adaptarem a les
necessitats de Catalunya. Incrementarem l'oferta dels centres associats
a l'drea de Barcelona i gestionatem la signatura d'un conveni amb la
UNED a fi d'adaptar la seva actuació a la realitat de Catalunya,
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l. L¡ salut ós un dret
La salut sempre ha estat un dels béns més apreciats degut als sofriments
penúries
que acompanyen la malaltia. La defensa dels drets básics de la
i
població desenvolupada al llarg de la história per organitzacions progressistes
i humanitdries ha fet possible que la salut sigui un dret de tots els ciutadans
en els paisos socialment avangatsLa Constitució recull el principi de protecció del dret a la salut. D'alÍa
banda, I'Estatut d'Autonomia diposita les competéncies sanitdries en mans
del Govern de la Generalitat.
2. La salüt és tásca del govern i afer col,lectiu
La nosha acció de govem tindrtr com a fita la prolecció del drct a la salut
de tots els catalans. Aquesta acció s'exerciri fonamentalment a través de la

Conselleria de Sanitat, peró també en col.labo¡ació amb moltes altres
inst)ncies.
En primer lloc, col.laborarem amb les Conselleries que desenvolupen
tasques relacionades amb la salut pública i que afecten directament la salut

i

les condicions de vida dels catalans (seguretat viária, medi ambient,
urbanisme, treball...).
En segon lloc, també desenvoluparem la coordinació institucional amb
els se¡veis de salut pública dels govems locals perqub puguin exercir les
seves competéncies i així assegurin que les viles i ciutats catalanes siguin
efecti-vament saludables (deixalles, aigües residuals, higiene d'habitatge,s

i

locals de relació i convivéncia humana, consum, etc.).
En tercer lloc, cercarem la col.laboració i participació amb entitats

i

associacions ciuladanes que aporten esforgos pera millorat la salut. La salut
és cosa de tots i no només una responsabilitat del govem.

3. La salut a l'abast de tothom
Al llarg de la história la malaltia ha estat especialment present entre la
població més pobra i necessitada. La persisténcia de desigualtats socials en
el nostre temps requereix la intefvenció dels poders públics en defensa dels
menys afavorits, i a Catalunya encara hi ha ciutadans que no poden rebre
assist¿ncia gratuita quan ho necessiten.

La gent gran, per imperatius de la prdpia vida, es veu afectada per

malalties crdniques, i precisa una atenció mós frequent dels serveis sanitaris.
Aquest fenomen no s'ha acompanyat d'una adaptació dels serveis sanita¡is
i sbcio-sanitaris per a atendre dignament als nostr€s avis.

Les comarques més deprimides de Catalunya han rebut un tracte
discriminatori en mat¿¡ia de salut i els seus habitants han de fer llargs
desplagaments per a rebre assist¿ncia especialitzada o urgent. La creació

i

reforma dels serveis de salut contribui¡i a reequilibrar les desigualtats
ter¡itorials que es donen en el nostre pals.
f¿s noves malalties del nostre temps posen igualment en eviddncia la
manca d'adaptació dels serveis sanitaris a les noves situacioÍs.
Que la salut estigui a I'abast de tothom és un imperatiu i un compromls
pel socialisme democritic.

Millorar la prevenció i I'asslsténcia sanitária
Els socialistes garantirem mitjangant el Servei Catald de la Salut que
I'assisténcia saniti¡ia i la salut pública estiguin assegur¡des en tot el territori
perqué els ciutadans puguin rebre eis seus seweis en condicions d'igualtat.
Completarem la reforma de l'organització territorial d'irees, regions i
sectors sanitaris, que és una condició prBvia per a assegurar que els serveis
estiguin mós a prop de casa, es visqui on es visqui.
Les fites básiques del Servei Catali de la Salut es centraran en la
promoció de la salut, la prevenció i assisGncia de la malaltia i ia rehabilitació
i la reinsercid social dels malalts.
Els c€nÍes d'atenció primi,ria i els hosPitals millomran la seva imatge
i el seu funcionament per suPerar definitivament la burocratització i
descoordinació que els caracteritzen, per posar-los a I'algada del bon nivell
4.

t¿cnic de les prestacions que dispensen actualment. En concret ens proposem
reduir els trimits burocretics a la mfnima expressió; que la relació enhe

usuaris i professionals estigui presidida per la mútua conecció; que la
informació sigui comprensible per als usuaris i que els temps no sigui un
obstacle per a prestar una bona atenció.
La implicació ciutadana en els drgans de direcció i participació del Servei
Catalá de la Salut contribuiri igualment a millo¡ar el seu funcionament. Els

socialistes considerem fonamental que usuaris i professionals participin
activament en la presa de decisions tendents a millor¿r la qualitat dels
serveis. L'elaboració dels Plans de Satut de sectors i regions sanitá¡ies és una
bona opolunitat per a fer efectiu el principi de particiPació en els afers
sanitaris.

5. Prioritats d'actuació en matéria sanitlria
¿. Universalitzar I'assist¿ncia sanitlda al conjunt de tota la població,
per fer efectiu a tothom eI &et a la salu¡.
á. Reformar els serveis d'assisténcia primária per a transforma¡-los en

I'eix bisic del sistema, Els socialistes estendrem la reforma dels
centres d'atenció primhria al 700Vo en quatre anys, facilitant la
lliu¡e elecció de metges, millorantl'organització i el funcionament
de manera ineversible perqué la qualitat de les visites resulti
satisfacfbria.
c. Ampüar la dotació de llits sócio-sanitaris per atendre dignament les
malalties i situacions derivades de la vellesa i de les malalties
cróniques.

d. Assegurar I'assisténcia hospitaitrria en cada sector sanitari per
atendre les necessitats blsiques en l'trmbit territorial del sector;
dotar els centres hospitalaris d'autonomia de gestió; millorar
I'organifzació i el ftncionament intem
l'¿ssisténcia primeria,

aií

com la coordinació amb

i el finangament dels serveis de salut
prlblica dels governs locals perqud aquests desenvolupin

¿. Potenciar les compet¿ncies

efectivament les funcions que tenen atribu'ides i així aconseguir que
les viles i ciutats siguin saludabtes.

I

Integrar la salut mental en el Sefvei Catala de la Salut.
g. Lluitar contra les drogodependéncies, mitjangant la prevenció,
I'assisténcia i la rehabilit¿ció, elaborant els programes amb la

panicipació d'entitats públiques i privades, i coordinant les accrons
amb els Plans nacionals i comunitaris contra la droga.
ft. Contrarestar I'epiddmia de la SIDA, seguint les recomanacions de
l'Organització Mundial de la Salut, col.laborant amb les entitats
ciutadanes no govemamentals, fomentant actituds socials

i

i

constructives envers la malaltia.
i. Acorda¡ amb les organitzacions professionals

i sindicals

les bases

d'un sistema retributiu, la carera professional, la participació en la
presa de decisions i les incentivacions al treball ben fet, a la recerca.

j.

la docéncia, etc.
Fomentar l'ús racional dels serveis sanitaris per paft dels usuaris.
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6. Mesures de Govern Per aPlicar
Mesures d abast Seneral i global

1

La immediat¿ constitució dels Consells de Direcció i dels Consells de
Participació del Servei Catali de la Salut i de 1es Regions i Sectors
Sanitaris.

2. L'estudi d'una delimitació definitiva de les árees de salut en les que
s'ha d'estructurar tenitorialment el Servei Catalá de la Salut, atenent
a criteris d'eficácia, efici¿ncia, accessibilitat i equitat. Consensua¡
aquesta nova ordenació tenitorial sanitária amb els govems locals de

la Generalitat de Catalunya -Ajuntaments, Diputacions

i

Consells

Comarcals-,
3. Ultimar en el perlode 1992-1996 la reforma de I'aüenció primdria del
Servei Catali de la Salut amb la constitució d'equips interdisciPlinar$
que es facin clnec a més de la cu¡ació de la malaltia, de la seva
prevenció i de la promoció de la salut.
Aquesta reforrna en I'atenció primhria ha de comportar un acord
general amb els govems locals, tant per la seva relació amb les drees
bdsiques de salut, com per les competéncies obligatbries en salut
pública i control sanirari del medi ambient, aixl com la participació en
ia gestió que els reconeix la legislació sanitiria i municipal catalanes'
4, La constitució de la xarxa d'hospitals púbiics, integrada pels hospitals
de I'Institut Catalá de la Salut, la deis govems locals i les fundacions

públiques

i

ptivades sense inim de lucre vinculades a les

Administracions Públiques'
5. La implantació dels pressupostos per objectius i per programes en eI
Servei Catah de la Salut i en les seves diverses unitats teritorials i
centres sanitaris, donant Palticipació al personal sanitari en la seva
elaboració.

i posada en marxa del Pla de Salut Pública i control
medi
ambient corÚuntament amb els govems locals
del
saniari

6. L'elaboració

-Ajuntaments,Diputacions i Consells Comarcals-, pertal d'aconseguir
que els mil municipis catalans puguin acomplir les seves competéncies
óbligatbries. Aquest Pla fomaria part del Pla de Salut de Catalunya'
7. El compüment de les normes d'higiene i seguretat en el neball,
assegurar que tots els treballadors tinguin garantida l'assistlncia
immediata dels acsidents a prop dels cent¡es de heball.
8. La integració delinitiva de I'assisténcia psiquiitrica de les Dipulacions

i

i Ajuntaments en el Servei Catalá de la Saiut, incorporant-la a la seva
atenció primária i als seus hospitals generals. Aquesta integració no
exclou convenir fórmules de col,laboració amb les Diputacions en el

nivell de prestació de I'assistdncia.
L'elaboració i posada en marxa d'un PIa de salut mental que ordeni
I'assisténcia psiquiátrica aixícom la prevenció, tractament, rchabilitació
i reinserció social dels malalts mentals i dels transtoms mentals
associats a les malalties crbniques i terminals. Aquest Pla s'integraria
en el Pla de Salut de Catalunya.
10. L'elaboració i posada en marxa d'un sistema d'informació sanitiria
i de salut pública que pe¡meti qualificar i quanüficar les prestacions i
les necessitats de serveis sanitaris i de salut pública; la informació
saniteria necess¡.fia per mesurar els graus d'eficdcia, eficiéncia,
accessibilitat i equitat dels serveis sanitaris; I'assignació i redistribució
dels recursos financers, materials i humans i I'avaluació de resultats,
11. La creació de les Escoles de Salut, en coordinació amb I'lnstitut
d'Estudis de la Salut,les Universitats ielDepartamentd'Ensenyament,

9.

necesslries per a la formació graduada i postgraduada de les professions
sanit¿,ries i de salut prlbüca i de les professions d'administració, gestió,

construccié i manteniment dels cenües i serveis sanitaris i de salut
pública.
12. L'elaboració i posada en marxa del Pla de rece¡ca en cibncies de la salut
i de les seves prioritats. Estimular els estudis epidemiolbgics dels
factors de risc prevalent, i els estudis dels models i de les pautes de
gestió del6 serveis i centres sanitaris i de salut pública més idonis per
tal de mantenir, millorar i organitzar la qualitat dels cenhes sanitaris
i de salut prlblica.

Un nou estil per tnillorar entre tots
els nostres sene¡s de salut
13. Culmina¡em el procés d'universalitz¿ció de I'assisténcia sanitária
pública a tota la població de Catalunya amb independéncia de la seva

afiliació a la Seguretat Social.
un marc estable de negociació amb els sindicats i
organitzacions professionals del personal sanitari i parasanitari per
acordar la posada en marxa del Servei Catald de la Salut i les seves
polltiques de refoma sanitiria i de salut en el perlode 1992-1996.

14. Consolida¡em

Acordar els sistemes retributius i d'incentius, de selecció i formació
orofessional i de formació continuada, aixícom la sevahomogeneització
éntre lots els centres del Servei Catal¡ de la Salut'
de conducta en ei
1 5 . Incorporarem el diiLleg i la negociació com a norma
i participació
de
direcció
Servei Catalá de la Salut, tant en els brgans
d'¡rnbit centrat, regional i de sector, com entre aquests i el personal

dels serveis de salut.
16. Establitem una cordialrelació usuaris-ciutadans amb els professionals
de la salut, tant en les relacions tlpicament clfniques i sanitáries, com
en la prevenció, promoció, educació sanitiries i exercici de les accions
de salut pública i control sanitari del medi ambient.
17. Posarem en marxa la corresponsabilització del personal sanita¡i en la
gestió dels serveis assistencials i de salut prlblica, incentivant la seva

millora.

una estratégia de confianqa i estimació per part dels
ciutadans amb els se¡veis de $alut de la Generalitat, i pel tant' seus'
S'ha d'aprofitar en aquesta esÍat*ia la preséncia de la societat en els
Consells de Participació del Servei Catali de la Salut.

18. Endegarem

Per millorar significativament I'atenció primária de salut
19. Establirem un programa d'humanització a tots els centres

i

serveis

sanitaris.
20. Prioritzarem la reforma de I'atenció primirria en les comarques més
deprimides i desassistides sanitáriament. ÉS especialment urgent la
creació d'una estructura saniteria estable a I'Alt Pi¡ineu.
21. Humanitzaremlaprestaciódels serveisd'afencióprim¡daespecialment
en els no refomats, simpüficant la burocrtrcia, ampliant la dedicació
horária dels professionals metge i infermera, facilitant la realitzaeió de
les visites amb la dedicació necessdria i generalitzant la prog¡amació
de les visites per als casos no urgents' Assegurarem la continui'tat de
I'atenció sanitfuia mitjanqant la históda cllnica personal i dels informes de derivació a I'especialista i a I'hospital de retom dels mateixos
al centre de primlLria'
22. Facilitarem la lliue elecció del metge'
23. Incorporarem en I'atenció primlria les prestacions de salut mental,
drogodependéncies, planificació familiar' etc.
24. Assegurarem I'exisGncia d'un cenke d'atenció primária a totes les

irees birsiques de salut, cal acabar els que estan en construcció i iniciar-

la en els que no en tinguin,

Mantenir i millorar la qualitat de l'atenció hospitaldria
25. Garantirem I'atenció hospitallria

a

tots els sectors sanitaris. Acabarem

construcció dels hospitals de Blanes, Tremp i Vilafranca del
Penedds. Inicia¡em la construcció de I'hospital als sectors sanitaris que

la

no en tenen.
26. Adscriurem els metges especialistes i d'urgéncies de I'atenció primida
als centres hospitala¡is,
27, Redui¡em les llistes d'espera mitjangant una efectiva coordinació dels
hospitals entre si, i entre els hospitals i els seus centres d'atenció
primlria, afavorint l'ús d'instal,lacions en horaris de t¿rdes.
28. Elaborarem el pla d'inversions per tecnologia bisica i complexa a
disposició dels hospitals a distribui¡ entre ells d'acord amb el que
estableixi el Pla de salut.
29. Establirem un pla d'inversions per assolir un nivell de modemització
equivalent de tots els hospitals finaagats públicament, en especial els
hospitals comarcals,
30. Definirem I'estatut dels hospitals privats vinculats o concertats en
algun dels seus serveis amb el Servei Catald de la Salut.

Per un bon sistema de salut pública
i control sanitari del medi ambient
31. El Servei Cat¿ll de la Salut elabora¡i amb els governs locals programes de promoció i protecció de la salut per a les diferents etapes de la
vida; per a la salut matemo-infantil, per a la salut escolar (vacunes,
salut buco-dental, drogodependéncia juvenil), per a mantenir la salut
en poblacions de risc (diabetis, hipertensió, tabaquisme, obesitat).
32. La participació en la polltica de proüecció mediambiental del Consell
Executiu. Establiment de mecanismes de col.laboració amb les
compet¿ncies de control sanitari del medi ambient propies dels
govems locals.
33, L'elaboració i posada en marxa del programa interdepartamental de
salut alimentária per tal d'assesurar uns aliments naturals i sans a la

pobleció. Desenvoluparem programes de control de la qualitat dels
aliments, tant en els centres de producció com en la seva distribució i
venda.

els sistemes de vigiláncia i conhol epidemiolbgics i
d'informació sanit¿ria.
35. La col.laboració en una polltica d'eliminació dels residus tbxics i
control sanitari del $eu tractament i destf final.
34. Estendrem

36. L'elaboració d'un programa de suport als govems locals per al control
i la reducció del soroll a les nostres viles i ciutats.
37. Garanti¡em a tots els municipis de Catalunya el subministrament
d'aigua potable i la depuració de les seves aigües residuals.
38. Garanti¡em el suport als govems locals en el control de les condicions
higibnico-saniti,ries dels locals priblics i de les vivendes'

39. Coordharem la Generalitat i els govems locals per a determinar la
poftica de salut púbüca i ambiental.

Qwlitat

de vida per als malalts renals

40. Maximitzar la qualitat de vida dels malalts amb insuficiéncia renal
erónica, tantamb polltiques de transplantamentde ronyó, commillorar
I'hemodidüsi per als malalts que no siguin tributa¡is del ¡ansplantament.

Per un millor autoabastiment de la sang
41. Establhem un programa d'hemoterdpia global, eficag, eficient' i que
incrementi la taxa d'autoabastiment per a les necessitats sanitáries de
Catalunya. La recaptació, el fraccionament i l'obtenció d' hemoderivats
han d'estar garantits de manera prlblica i amb la corresponsabilitat de

les diferents Comunitats Autbnomes

i

del Ministeri de Sanitat

i

Consum.

Per un ús raon¿ble i saludable del medicament
42. Aprovarem i po¡a¡em en ma¡xa la Llei d'Ordenació Farmacéutica que
incorpori les oficines de farmlcia a una auGntica política d'atenció i
educació saniti,ria a les hsques d'atenció primiria de les seves
respectives irees bdsiques de salut.

43, Posarem en marxa una informació periódica als metges dispensadors
de receptes sobre medicaments, així com una informació a la població
sobre el seu ús adequat,
44. Posarem en marxa eI sistema de f{rmaco-vigilincia per controlar els
efectes indesitjats dels medicaments.

45. Col.laborarem amb el govem central en qu¿ la política resp@te a la
indústria farmacéutica tingui uns nivells de rendibilitat, de competitivitat
i d'aportació al sistema de salut compatible amb la nostra capacitat
pressupostária, necessitats de salut i amb les polltiques farmacéutiques

dels paisos de la Comunitat Econdmica Europea.

Salut per a tothotn I'any 2000

46. El Pla de Salut ha de concretar I'aportació de Catalunya a I'estratégia

salut per a tothom I'any 2000, promoguda per la OMS. S'han
d'establir els objectius quantificats que es volen assolir en cada
moment, per poder avalua¡ el grau de complirnerit dels mateixos i
corregir les causes que ho hagin dificultat,
Cures pal.liatives i suport hunanístic

per a la malaltia incurable
47, Les malalties incurables han de comptar amb un tract¿ment addicional
al purament assistencial, per tal de facilitar la vida dels malalts fins al
moment del trasphs. Programes de cures pal.liatives, per minvar
substancialment el dolor, programa de suport psicolbgic, i I'obtenció
de Ia col.laboració de les famflies, han de ser exemples d'una estratagia

que culmini amb la mort digna dels malalts i en el moment més
convenient des d'una consideració humanista de la vida.

Per I'atenció als malalts crónics

48, El Servei Catal¿ de la Salut establiri un programa específic d'atenció
als malalts crdnics en tots els sectors sanitaris, des d'unitats de
seguiment als centres d'atenció primbria fins a llits de c¡dnics a cada
sector"
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49. El ddficit de llits per a I'atenció sbcio-sanitá¡ia a Catalunya no Permet
atendre degudament les malalties i situacions que es deriven de la
vellesa i de les malaliies crbniques, Realitzarem un Pla d'actuació
urgent per a fer possible que els 3.600 llits actuals de les residdncies
assistides i dels hospitals passin a 12.000.
50. El Servei Catald de la Salut i el Sistema Catali de Serveis Socials han
d'ordenar i organitzar I'assisténcia sanilá¡ia i de serveis socials dels
malalts de la SIDA, Tanmateix també han de compartir els progr¿¡mes
deprevenció de la malaltia i d'educació sanitária i social de la població
p€r a fomentar actituds constructives davant aquesta malaltia, alhora
que estableixin mecanismes de prevenció de la seva transmissió.
Transplantaments i alta complexitat quinúr gica

5l.El

Servei Catal¡ de la Salut ha de determinar els programes de

i

d'alta complexitat quinlrgica en funció de les
la població de la disponibilitat dels recursos de
penonal, materials i financers. El Pla de Salut de Catalunya ha de
determinar els indicadors a utilitza¡ per tal d'optimitzar els recursos
transplantaments
necessitats i de

que es destinin a aquest segment de I'assistlncia.

Servei d energéncies sanitdries
52. Catalunya ha de disposar en el cermini de dos anys ( 1993) d'un sisrcma
d'atenció a les urgéncies saniti¡ies i emergéncies mbdiques de la
població, que pugui prestar la primera atenció a qualsevol indr€t del
ter¡ilori i organitzar la de¡ivació al centr€ hospitalad més adient. Cada
sector sanitari ha de tenir un equip director de les urgéncies, catisúofes,
emergéncies del seu territori. Els accidents de caretera han de poder
ser atesos en pocs minuts, i en perfecta coordinació amb l'hospital de
referéncia. Aquest servei esta¡tr relacionat amb els serveis de protecció
civil, policia i serveis de bombers.
P ro grame s

territorials

53. El Pla de Salut de Catalunya tindrl com a prioritat l'eüminació dels
déficits assistencials que pateixen forga comarques o s€ctors sanit¿ris
de Catalunya. En particular destaquen les comarques pirinenques i el

i ponent de Catalunya. Cal garantir I'accessibilit¿t a un centre
sanita¡i a prop del lloc de residéncia, D'alt¡a ba¡da cal informar
periódicament a lapoblació dels serveis sanitaris que pot obtenir al seu
sud

sector i recomanar que els utilitzin.

EI finangament de les

millores en els seneis públics de salut

54. Promourem el debati el consens sociai per a introduir aporlacions que
millorin el Servei Catalá de la Salut, atenent les repercussions
económiques i fiscals que comporten i I'increment de la qualit¿t de
vida.

SÍ¡¡nnoun DTIMMUNoDEFTcTürvcrl mqurnma
L'aparició de la Síndrome d'lmmunodeficiéncia Adquirida s'esti
conve¡tint en un problema impofant de Salut Priblic¿ a moltes zones del
món i mentre no es disposi d'agents t€rap¿utics, i de vacunes per al
tractament, la prevenció és I'eina adequada per

a

combaüe-la,

és per

aixó que

cal adoptar urgentment mesures per aplicar I'Estratbgia Mundial de
I'Organització Mundial de la Salut contra la SIDA.
En I'origen i el desenvolupament d'aquesta malaltia, hi ha envoltades
unes evidents connotacions socials, aixf es pada alhora de sexe, droga,
prostitució, marginalitat, malalts incurables, por, etc. Totes aquestes manifestacions condueixen a la recreació social d'antics postulats encaravigents,
on la consideració dels conjunts humans, apafa i deixa fora als individus o
col.lectius de persones, els fefs i les relacions socials dels quals no s'ajustin

perfectament a les normes establertes. Les nostres actuacions seran:
¡Posarem en funcionament programes de prevenció adequats, implicant
en la seva planifrcació i aplicació el conjunt dels organismes públics
i de les organitzacions no govemamentals. In$istint en la necessitat de
protegir els drets de ta persona i la digaitat humana.
¡Dona¡em a la població una informació real i verag que no sigui ni
alarmista ni sensacionalista, fent noves constants campanyes
d'informació-educació per tal que els ciutadans prenguin les mesures
preventives convenients.
oEscoltarem la veu dels afectats, cal fer-ho si no volem creax una nova
marginació social, aquestes persones sovint es troben amb deficiéncies

i

o

flrancances p€rsonals
comple.

i

socials que no són tingudes sempre en

¡Fa¡em també una estadlstica actualitz¿d¡ que permeti conéixer el
nombre exacte de malalts i conürgiats asimptomitics a Catalunya.
ohomou¡em una bona informació enre elsjoves i els gnrpsjuvenils per
posar a la prüctica les mesures preventives adequades.
oPotenciarem que els centres de planificoció familia¡ donin informació
i assessorament a la població sobre la SIDA.
oFomentarem que els programes existents a Catalunya sobre la dtoga
facin una auténtica revisió de la seva acn¡ació i tinguin prcsent aquesta

malaltia.
rFa¡em un estudi de la situació de la prostitució a Catalunya i de les
seves condicions. I porarem a t€rme una campanya especffica de
prevenció i educació adaptada a aquest sector de le Població.

rlncrementarem la labor sanitlria als c¿ntres penitenciaris, on hi ha
moltes persones afectades pel virus de la SIDA, insistint en la seva
prevenció

i

atenció.

olluitarem per despertar la solidaritat dels ciutadans enfront de la
SIDA, i per tant cal proclamar i fer ügents els drEts dels malale de la
SIDA i dels zeropositius.
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H,qprrerce

PER

A TorHoM:

{JN REPTE QUE CAL AFRONTAR
La situació és greu i afecta la majoria de la societat. L'anomenat "boom"
immobiliari, l'especulació del sól i la manca de mesures adequades per part
del Govem de la Generalitat han produit uns efectes devastadors per a molts
catalans i ha¡ generalitzat elproblema existent. Acfualment,la impossibilitat
d'accedir a un habitatge a preus de mercat abast¿ emplies capes socials, tant
de nivell de ¡endes baixes com mitges.
Els socialistes, conscients que disposard'un sostre digne és essencial per
al desenvolupament de la vida personal i familiar, acceptem el repte de
canviar radicalment la situació i, en conseqüéncia, considerem una prioritat
de Govem facilitar I'accés a I'habitatge als qui no poden fer-ho en les
condicions actuals del mercat.
1.

Criteris fonamentals

La política d'habitatge i de sdl dels socialistes s'articularA d'acord amb
uns principis que considerem fonamentals per a complir la seva finalitat.
L'abast del problema a ¡esoldre i el marc competencial requereixen que
els dife¡ents nivells de l'administració actuin de forma coordinada dins de
marcs estables i precisos de col.laboració.
Cooperació i4srttucio¿¿l. És fonamental que el procés per generar sdl
urbanitzable i promoure habitatges es faci de manera conce¡tada amb totes
les institucions implicades, d'acord amb uns objectius fixats en cada cas i en
el ma¡c de convenis presidits per I'esperit de cooperació. Els Ajuntaments
han de jugar un paper essencial en la nova polftica d'habitatge.
Corresporcabilització pressupostdria. Correspon a I'administració
cental propiciar el marc filancer general necessari per a dur a terme una
política d'habitatge; peró la Generalitat, que té competéncies exclusives en
mat¿ria d'habitatge i urbanisme, i els Ajuntamenm, que disposen de la clau

per a general nou sól edificable, han de corresponsabilitza¡-se
pressuposteriame!.t.

Adequació tenitorial, Cal donar solucions específiques a les realitats
ter¡itorials diverses. Els problemes de les grans ciutats i de les árees
metropolitanes exigeixen tractaments diferenciats. La nova política
d'habitatge ha de tenir ben present la territorialització.
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2. Objectius

i

mesur€s de Govern

2.1. La creació de sÓI residencial suficient
El sól ha d'ésser el protagonista en la nova polftica d'habitatge' S'ha de
crearenmesuta suficient perincidir en laregularització del mercatimmobiliari
es dulan
i perpemretre la construcció d'habitatges protegits. En aquest seltit
a terme les següents actuacions:
oDins del planejament promoure I'edificasió dels sola$ que penneten
la construcció d'habitatges.

¡Amb la ideablsica que I'obtenció de sblha d'ésser el principal objectiu
de la polltica municipal d'habitatge, es fomentartr l'i¡crement dels
patrimonis ptlblics de sÓl, amb noves fórmules de ñnanqament' AixÓ
tindrtrun reflex als pressupostos de la Generalit¿t mitjangant la crcació
d'un Fons Especial de Finangament de Sbl Púbüc.
rEs potenciará el paperdeI'INCASOL enl'adquisició i urbanització de
sól, amb estret¿ col.laboració amb els municipis.
recuperació de la inversió privada per I' habitatge protegit
Els darrers anys s'han caracteritzat per una davallada en la promoció
d'habit¿tge de protecció oficial. És absolutamsnt necessari que la inversió
privada retomi a aquesta modalitat. Amb aquesta finalitat s'adoptaran les
2.2.

ln

següents mesures:

¡Facilitar sól prlblic a les empreses interessades en la promoció i
construcció d'alguna modalitat d'habitatge protegit.
.Teni¡ actuatitzada la informació necessiria per tal que la inversió
satisfer les necessitats reals existents arreu del
orivada
-t"oitoti. s'orienti a
S'"lubo.urd el Llibre Blanc de I'Habitatge que possibilitaria
el coneixement exacte de la situació de l'habitatge a tot e1 terri¡ori de
Catalunya i de les necessitats per a la década 199l-2000.
rEs faranies previsions encoordinacid amb elsprogrames de finangament

i

s'agilitzaran els trámits de forma que les qualificacions
concedides puguin acolli¡-se immediatament a les subvencions i als
estatal

cr¿dits previstos.

Promoure I' habitatge Públic
La promoció pública de la Generalitat ha prlcticament desaparegut els
darrers anys. El seu raquitisme és ben conegut. Els socialistes impulsarem
2 .3 .

decididament lapromoció ptiblica d'habitatges que es basard necess¿riañent
en una programació lerritorialitzada i en la col'laboració de les corporacions

locals, i altres promotors púbücs. UnapaÍ important dels habitatges públics
es destinard a lloguer.

Reforgar la funció inspectora i dc contol
Es reforgará la funció inspectora i de control adminishatiu per tal de
garantir que els habitatges protegits i de preu taxat siguin utilitzats com a
residénciaprincipal exclusivamenti que sols hi puguin accedirels adquirents
i usuaris amb les rendes máximes que marca la llei. Es facilita¡an els
instruments legals per tal d'exercitar per part ds I'Administració actuant el
d¡et de tempteig i retracte a totes les fansmissions d'habitatges protegits,
2 ^4 .

25. Potenciar la rehabilitoríó

í atend,re els problemes
patologies
derivats de les
estructurals
Atesa I'existéncia d'un gran nombre d'habitatges vells i de segona

mi

ocupats per sectors econbDicament d¿bils, els socialistes ens comprometem
a realitzar un gran esforg inversor per tal d'impulsar coordinadament amb els
municipis una ambiciosa política de rehabilitació que permetri a ámplies
capes populars de la ciutat i del camp millorar la qualitat i dignitat del seu

habitatge. La rehabilit¿ció del panimoni públic de la Generalitat i de les
Corporacions Locals será objecte d'interés preferent i es dotará els municipis
afectats dels recursos necessaris per dur a terme les ob,res d'infrastn¡ctura
pendents als polfgons traspassats.
Menció especial mereix la problemtrtica sorgida de la detecció de greus
patologies estmcturals degudes a la utiützació de materials en males
condicions o inadequats com el ciment aluminós i altres, que afecten una part
dels habitatges construi't.s en les d¿cades dels 50 i 60. Es un problema social
molt greu que atendrem adequadament i amb la urgéncia que requereix.
2,6. Impulsar les cooperdtives d' hab¡tatge
Les cooperatives poden abaratir els costos de gestió i edificació, i han de

jugar un paper important en la nov¿ polltica d'habitatge. El cooperativisme
requereix una polltica de subvencions, de péstecs a llarg termini i de sdl
prlblic que els socialistes a¡ticula¡em d'immediat.
2.7. Atendre les necessitats dels joves
Els joves són el col.lectiu més perjudicat per I'actual situació del mercat
de I'habitatge, També constitueixen el gros de I'exércit que busca accedir a
un nou sostfe. De fet, és el ¡itme de formació de noves parelles el que
dete¡mina una bona part de les previsions i expectatives per al futur de

I'habitatge. En aquest sentit és clar que els grans beneficiaris de la nova
polfticad'habitatge seran elsjoves¡ per0 malgrataixb és necessariprogramar
ajuts personalitzats complementaris segons els nivells de renda tant per a la
compra com per el lloguer. Una alFa mesura de suport serA la de fomentar
la consm¡cció d'habitatges de 60 i 70 m2,

3. El Pla dthabltatge: construir llQ.Ofil habltatges a preu taxat
La nova polftica d'habitatge dissenyada, precisa per a la seva realització
d'una planificació en el temps que assenyali els objectius, els teminis i les
inversions previstes per tal de proporcionar un nrüc estable d'actuació a tots
ols ager¡ts privats i públics que operen en el sector. Per aixb els socialistes
erticularcm les mesu¡es anunciades en un Pla Quadriennal de I'Habitatge per

a Catalunya, l'objectiu final del qual seri la construcció de 110.000
habitatges a prEu taxat, assequibles als diferents nivells de rendes que
actualment no poden afrontar els pneus de mercat. Aquest és un comprotds
i una priorit¿t de govern.

6

Ers on¡rs socIALs
GARANTIA PER A TOTHOM

La década dels noranta és per als socialistes la Dbcada Social. Volem des
de la confianqa que els ciutadans ens han atorgat fins ara, en els diferents
nivells de representació i de Govem, consfuir un pafs on els drets socials
siguin una garantia per a tothom, El desenvolupament constant i continuat

de les polítiques de Benesta¡ Social

i

I'equilibri entre el creixement

económic i lacohesió socialhan d'ésserels motors d'aquesta transformació.
Si tots som iguals davant la Llei i tots com a conseqiiéncia tenim els
mateixos drets, hem de treballar peryu¿ aquesta igualtat no sigui purament
formal per als sectors de la societat més descapitalitzats socialment i
econbmica.
L'impuls per assolir majors nivells d'igualtat s'aconseguirá mitjangant
una polltica de ¡edistribució dels recursos eficag i I'adequada coordinació
entre les actuacions socials, wbanes i territorials, que propiciih una gestió
integrada de tots els serveis, emmarcant en un ftont ampli les polltiques de
Benestar Social (habitatge, salut, educació, serveis socials) a fi que els
ciutadans puguin gaudir d'uns sistemes de protecció social que donin
cobertura a les seves necessitats.
Les polítiques de Benestar Social tenen en aquest moment un objectiu
fonamental, ajudar a superar la dualifzació de la nostra societat, que vol dir
reduir les causes que generen desigualtat. El manteniment i I'ampliació si és
necessari dels serveis básics i l'abordatge dels nous reptes socials que se'ns
presenten en aquesta década (envelliment de la població, tr€ball dels joves,
atur, probrcses, noves estructures familiars, entre d'altres) faran possible que
la nostrasocietat sigui més igualitária i

s'hirespiri un clima de majorjustfcia
social.
A Catalunya tenim encara reptes importants per assolir un sistema més
igualitari en I'accés als béns i serveis del Benestar. Hem d'avangar cap a la
superació de situacions enca¡a ara marginals i de pobresa, donar un major
impuls tant económic com social a I'establiment de les polltiques de
Benestar. Aquests reptes són els següents:
a. L'adequació de la xarxa de Serveis de Benestar a les necessitats reals de
la població.
á. L'extensió dels drets socials mitjangantel desenvolupament de prestacions
bdsiques sanitfuies i de serveis socials, pollfiques d'habitatge, etc.

a fi d'eradicar
situacions
que
van
modifica¡
no
polítiques
assistencialistes,
les

c. Lapotenciació de mesures de desenvolupament comunitari
problemátiques sinó que mantenen les desigualtats.

d. L'articulació d'actuacions enúe l'Administlació-Govern

i

la societat'

impulsant la participació real en la gestió dels nivells possibles de
Benestar Social a fl de fer possible la cohesió social.
¿. La coordinació política entre les Administracions Locals i Autonómica i
la descentralització de competéncies i funcions en el marc de la normativa
vigent i en funcié de les caracterfstiques territorials i socials'
/. Resoldre el finangament que es deriva del creixement dels serveis, tgnint
en compte la seva qualitat.
g. L'impuls d'una Bcció polltica esPecíficament dirigida a les zones urbanes
i territorials deprimides, promoventl'acció conjunta de les administacions
púbüques per corregir i superar aquestes situacions de desigualtat.
¿. Bl plantejament d'un proglama integrat de les polftiques de Benestar
Social a fi de superar la fragmentació i dupücitat de xarxes de serveis tant
prfbücs com privats.

Srnvp¡s Socrlr,s
En els úlüms anys i des del treball continuat de les Administracions
públiques, els Seweis Socials han fet una importaot aportació al
desenvolupament de les polítiques de Benestar Social' Molt especialment
des dels Ajuntaments progressistes s'han superat pollüques assistencials

i

benéfiques, proposant un nou model de seweis basat en els nous drets
socials, la integració de grups i col,lectius en situació de risc social' la
participació ciutadana i el foment de la solidaritat,
No obstant aquesta evolució progtessista del treball realitzat per les
Administracions, el model catallr de Serveis Socials proposat per la Llei 26l
85 ha quedat estancat; una mostra fefaent és que els Serveis Socials no
queden salvaguardats com a d¡ets ciutadans i no constitueixen encara un
sistema de prestacions dins de la xarxa general pública. Aixb fa que la
ciutadania no els contempli amb la mateixa exigbncia que els serveis de salut
o educatius. D'aqul la necessitat d'impulsar una polltica que defineíxi i
estructuri ':una xarxa bhsica de serveis" i concreti els drets queja defineix de
forma general la Llei de Seweis Socials de Catalunya.

I. EI dret

als Serveis

El Dret ¿ls Serveis Socials és inalienable, básic i fonamental per impulsa¡
una millor qualitat de vida dels ciutadans. Els socialistes volem fer avangar
aquesta polltica de drets mitjangant les prestacions i els serveis adients, a fi
de donar cobertura a les necessitats actual s i preveni¡ situacions de desigualtat
futures, impulsant actuacions solidáries

i

de

jusfcia social.

2. Quines prestac¡ons de Serveis Socials?
Inicialment és necessária la creació d'una finesffa única psr

a

I'atenció a

les demandes de Serveis establintl'assessorament tecnic adient i el recolzament

directe a l'usuari.

L'objectiu de les prestacions i dels serveis és el de cobrir les necessitats
que sorgeixin d'ámbit convivencial (residéncies, ajuts a la llar, centres dB
dia, etc.); crear serveis per a la integració social de persones en situació
marginal o de dsc social (inserció sóciolaboral, ajuda mútua, tractament

psíco-social, acolliments

i

tuteles de menors, etc.); fomentar el

desenvolupament comunitari mitjangant la promoció de la vida associativa
i I'organització social, la prevenció i detecció de situacions de risc social, etc.
Finalment la potenciació de la política de prestacions sbcio-econbmiques
(Renda Mínima d'Inserció, pensions no contributives, etc).
3. Formes organitzatives

A fi

i

d'adequar I'organització ordenació dels se¡veis socials a les
necessitats socials i administatives, impulsarem la creació del Servei Catalh
de Serveis Socials (SCSS), entés com a rlnic drgan de Govem que aplegará
totes. les competéncies en Serveis Socials. El seu objectiu serh el
desenvolupament del sistema de serveis i prestacions mitjangant la Xarxa
d'Atenció Ptlblica en Serveis Socials (XAPSS), integrada per tots els serveis
públics i concertats, que fará possible el drct als serveis en tot el territori de
Catalunya.
Com a conseqüéncia integar¿ entre les seves funcions la coordinació de
funcions, la planificació i la investigació enhe d'altres.

4. Les competéncies de les Administracions
La intervenció global, descentrali¿adora i coordinada són eixos bisics en
el desenvolupament de la política de Serveis Socials.
A tal fi i per donar coheréncia en aquests principis, els Serveis Socials
I'ordena¡an mitjangant unitats básiques, delimitades perfactors demográfics
i geográfics que abastin una població aproximada de 100.000 habitants per

als ServeisSocials d'Atenció Secundlria i de l0'000 habitants per als Serveis

Socials d'Atenció Primária.
Els Municipis com a nivell administratiu ordina¡i de relació dels poders
públics amb els ciutadans i usuaris, desenvoluparan les compet¿ncies
establertes per Llei i assumiran l'execució ordinária de la polftica de Serveis
Socials de les adminisüacions superiors.
Tant el Govem de la Generalitat com els Consells Coma¡cals portaran a

terme funcions subsidilries que per la seva especialització, ampütud, o
especificitat territorial no puguin desenvolupar els Ajuntaments'
5. Programee especlfics
Tal com hem dit el desenvolupament de les prestacions blsiques és un
dret inalienable de tots aquells col.lectius i ciutadans que en tinguin
necessitat, no obstant els socialistes també desenvoluparem progr¿ünes
específics, en els qui hi hauran de concóner diferents Departaments del
Govem de la Generalitat. Els més importants queproposem són els següents:
5 .I . Persones amb disninucions : El dret a un tractament igualitari
I'avangament cap a la integfació social i laboral són els dos repoes que ens

i

A tal fi impulsarem programes i mesures de discriminació
po.itiva en el marc de la supressió de barreres arquitectbniques en la via
urbana i edificis prlblics, I'adaptació del transport ptfblic i l'accessibilitat a
l'habitatge i la normalització de tots els serveis púbücs i la societat en el seu
proposem.

conJunt.

Impulsarem ta formació professional i ocupacional, arbiharem mesures

de discriminació positiva per a l'accés a un lloc de trebell confractat i
rcmunefat normalment i dotarem els adequats serveis d'assessorament
seguimert per a les Persones amb disminució, que afavoreixin la seva
inrcgracid laboral plena"
Dotarem dels pressupostos suficients per finangar des del sector ptiblic
els Serveis Socials d'Atenció Secundiria necessária per a les persones amb
disminució (incloent residéncies, centres de dia, centes ocupacionals,
serveis d'atenció precog, erc.) amb els mbduls suficients a tot el tsrritori, per

i

afavorir que les persones que reglamentáriament precisen aquests serveis els
tinguin disponibles a curta disthncia del seu domicili.
Poienciarem la xa¡xa de Serveis Socials d'Atenció himiria, perqud
pugui desenvolupar prcgrames comunitaris de suport i sensibilització per a
la plena integració social de les persones amb disminució.
Crea¡em un nou progrr¡ma de suport al transport i la mobilitat de les

persones amb disminució (incloent els dife¡ents transports públics,

I'acompanyament quan sigui necessari, el finangament del vehicle priyat, la
dotació de les cadires de rodes, prdtesis i ortesis adequades i les exempcions
üibuüries que resultin necessáries per garantir la igualtat d'oportunitats amb
tota la societat.
Portarem a terme ¡rctuacions perqué la Llei de Pensions no contributives
es faci extensible a totes les persones impossibilitades per al treball, sense
condicionar-les a I'economia dels convivents familiars.
5.2. Davant el progressiu augment de I' esperanga devida, que es fixa
a Catalunya en més de80 anys, és necessdria ww xarxa de seweis que doni
resposta a les necessitats socíals, sanitdries i culturals de la gmt gran,
especialment els seweis orientats a les persones amb malalties crbniques. És
per tant molt importantplaniflcari dotarels pressupostos, progr¿rmes i places

suficients d'atenció geriitrica sbcio-sanitlria, per aEsegr¡ra¡ una correcta
atenció als vells malale ffsicament o pslquicament. Planificar la distribució
adequada a lot el territori de Catalunya per evitar allunyaments necessaris del
nucli famiüa¡,
Els socialistes volem salvaguardar l'autonomia de la gent gran i el
manteniment de Ia seva vida en I'entorn propi dins del possible. A tal fi
prioritzarem la creació de tots aquells serveis que vagi¡ orientats en aquesta
direcció.

lajubilació,
la promoció de I'esport i el lleure, el termalisme i el turisme social, la
promoció d'activitats culturals i recreatives,l'ajuda a la llar, els centres de
dia als ba¡ris, els seweis de suport al'autonomiapersonal (menjar, bugaderia
a domicili, alarmes per a accidents, etc.),
Potenciarem especialment els programes que facilitin la intenelació de
Són especialment importants els programes de preparació a

la gentgran amb les altres generacions mésjoves, pertransmetre expeii¿ncies
i coneixements, sensibilitzar sobre la realitat i la válua de les persones grans

i donar eines per afavori¡ l'intercanvi generacional i la cohesió dels nuclis
familiars.
Aixl mateix afavorirem la participació, la democrdcia inlema i la
au¡ogestió de tots els clubs, casals i associacions de jubilats.
Pel que fa a les persones grans en situ¿¡ció d'abandonament, o pérdua de
facultats, proposarem les mesures adients per assegurar la seva protecció i

tutela davant la societat.
Uns Serveis Socials que garanteixin la protecció social i I'assignació
efrcag i equitativa dels tecursos socials. L'eficicia d'uns equipamÉnts
socials a les necessitats dels usuaris i equit¿tius en la seva distribució iusta

enFe la població del sector de persones grans.
L'increment de les persones de més de 65 anys respecte a la resta de la
població implica que els equipaments socials han de ser adaptats amb
prioritat a les necessitats d'aquest sector: serveis d'atenció a les persones

gans amb els següents fins, entre d'altres: progamació -suPort t¿cnicgestió i seguiment de programes, ajuts, subvencions, creació de recursos i la
informació necessária.
Per prevenir la marginació, els serveis han de ser integrals i tenir en
compte la situació global dels usuaris, salut, convivéncia, condicions
dhabitatge, economia, etc,, per superar els problemes que no possibiliten la
seva integració. Una atenció social i d'infermeria a domicili, millora de
l'habitatge, serveis i centres plenament coordinats, planificació i gestió dels
recursos i equipaments socials (CAP, Centres de Serveis Socials, Casals,
Residéncies, etc,). Informació objectiva sobre les necessitats reals de la
població de la gent g¡an.
És important la participació dels ciutadans en le$ decisions que els
afecten i, conjunt¡ment amb els professionals, estudiar les necessitats i
serveis,

L'associacionisme és útil per al ciutadh, peró són necessaris els canals
d'informació com a cosa habitual perqud es coneguin les accions de la vida
associativa, establint els serveis de documentació amb experiéncies,
prestacions o actuacions inhe¡ents, disposar d'un servei d'assessorament,

promocionar iniciatives d'autoajuda

i

activitats de tipus sócio-cultural.

tenne les entitats senss enim de lucre. En general
cal considerar positiva la tasca realitzada per les associacions per a la gent
Tasques que poden po¡ta¡

a

ha d'ésser més reconeguda, cal estimula¡ el seu
desenvolupament i procedir regularment a consultal-lss en allÓ relatiu a les
gran

i la seva funció

decisions que es refereixen a les persones grans.
5,3, Infants, adolescents ijovas: Defensem la política orientada als
menors d'edat, convenguts de la importlncia d'aquests ciutadans com a
subjectes de drets socials, económics i polftics. Es en aquest sentit que
divulgarem i defensarcm amb una actuació decidida la Declaració de I'ONU
sobre els Drets dels Menors, aprovada el novembre de 1989, reafirmant:
rl-a necessitat de proporcionar als infants atenció i assisténcia especials
en¡aó de la sevavulnerabilitat' A tal fr prioritzarem mesures preventives
en l'dmbit de la famflia, l'escola i la comunitat.
rlmpulsant el paper responsable de la famllia prdpia o acollidorapel que
fa a la orotecció i assisténcia del menor. Tant la famfia, com I'escola

i el barri són elemen* blLsics del procés de socialització de
seva

intervenció

és

I'infant. L,a

fonamental per superar els processos correctors de

les desigualtats.

oTreballa¡em per nna protecció jurldica del menor en el marc de la
modificació de I'actual legislació dels Tribunals Tutela¡s de Menors.
És en aquest marc que defensarem que l'edat penal sigui elevada als
18 anys.

rPotencia¡em les iniciatives de desenvolupament econbmic i social per
a la integració laboral i el treball associat dels joves.

oReforgarem la xarxa de serveis socials d'atenció primiria per
desenvolupar proglames de prevenció i promoció dels infants i
adolescents, amb especial atenció a les atencions de risc que es poden

produir per I'absentisme escolar, gntre d'altres factors socials.

5.4. Mirnries ¿tniques. La xenofóbia

i

el racisme són fendmens

socials cada cop més presents a les societats europees. Els socialistes estem
convenguts que unadeles tasques prioritiries dequaleevol govemprogressista
en un eÉtat democrátic i de dret ha de ser afavori¡ la plena integració
educativa, latroral i social dels col.lectius d'immigrants estrangefs que per

motius polítics o econbmics s'han vist obügats a abandona¡ el seu pals
d'origen.
Cal posaren marxa prognmes que permetin recuperar la dignitat humana
(en les seves dimensions social, poftica i económica) d'aquestes persones.
Volem desenvolupar una tasca cultu¡al que assegwi llur llibertat política i
reügiosa, alhora que els transmeti mitjangant una apropiada formació les
capacitats laborals i cultuals, imprescindibles per a la seva integració social
en eI món occidental en el qual ara viuen.
Són conegudes les greus mancances en mal¿da d'educació, habitatge,
sanitat i pensions de col.lectius importants del poble gitano. Els socialistes
defensarem programes de discriminació positiva que vinculin una tasca
educativa d'aquests col.lectius amb una ofeÍa preferent de serveis que
faciliti el desenvolupament de la seva dignitat i la integració en la societat
catalana.

5.5 Ad,ults.Les persones adultes també precisen programes d'a¡enció
social, no tan sols per situacions límit o d'elevat risc social com maltractaments
a les dones o capacitació. ocupacional d'immigrants estrangers, sinó per
promoció social de persones adultes amb petits h¿ndicaps pera laconvivbnci4
la integració social i la plena realització personal.

En aquest sentit potenciarem els Serveis Socials d'Atenció himária' per
impulsarprogames de convivbnciai suport apersonos adultes amb situacions
de dificultat, de complementació de famflies monoparentals, de formació de
pares i mares, de supof a la convivéncia familiar i de dotació de programes

comunitaris per millora de la qualitat de vida.
També cal dotar la xarxa de serveis socials d'atenció secundiria amb els
establiments especialitzats adequats per alenció a les situacions límit de les
dones, en especial violacions, maltractaments i agressions dins del nucli

familia¡.

Corvc¡,us¡ó
El Programa de Govem que els socialistes presentem té com a objectiu
potenciar un model catald de Benestar Social i Serveis Socials que respongui
a les demandes i necessitats socials de la década dels noranta'
Donats els reptes socials ara ja emergents caldrh la concurréncia, en
aquests objestius que en aquest programa establim, del conjunt de les
Administracions Ribliques, de les Organiuacions no Governamentals i de
la Iniciativa Social,
El Partit dels Socialistes de Catalunya prqrosard un acord interinstitucional per portar a terme aquestes polltiques, a fi de fer possible I'extensió
de drets a tots els ciutadans.
A la vegada els socialistes considerem que eI desenvolupament de les
prestacions bdsiques en Serveis Socials ha de se¡ un dels eixos importants
del Model Catalh, motiu pel qual presentarem un p¡ojecte de Llei al
Parlament de Cataluinya que impulsi i estructuri aquest sistema i a la vegada
superi la situació d'estancament que s'ha Produit amb el Govem de CiU,

degut a la manca d'orientacions, objectius i fins, que ha provocat la
paralizació del Model Cataiá de Serveis Socials preconligwat alaLlei26l
85, de Serveis Socials del Parlament de Catalunya.
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Tots els pobles consideren la llengua la cultura com un element
fonamental de la seva identitat. Catalunya, per les circumstáncies particulars
de la seva evolució histórica, ha accentuat encara més aquest tret distintiu.
Es per aixó -i perqu0 el mercat intemacional de la cultura tendeix cap a un
uniformisme creixent- que el Govem de la Generalitat ha de col.locar la
política cultual com una de les grans prioritats, com un dels eixos que ha de
marcar la seva obra de govem.
Sembla que tothom pot compaftir aquest critori, i que ningú no nega que
aCatalunya lapolíticaculturalhadejugarunpaperespecialmentsignificatiu,
Perd si aixf va passar en alFes experiéncies históriques en les quals fou
possible un cert autogovem del nostre poble, no pot pas dir-se que hagi estat
igual en I'experiéncia dels dantrs dotze anys. Caldrá, doncs, que una
afirmació genérica que sembla ámpliament compartida tingui una aplicació
real en els pressupostos de la Generalitat i en I'acció de govem del Consell
Executiu.

Normalització lingüística
Pel que fa a la llengua, els socialistes hem considerat sempre que la
política de la Generalitat havia d'adregar-se al doble objectiu de recuperar
plenament el catald com a llengua ptbpia del país i de fer de la normalització
lingülstica un factor d'unitat nacional, En aquest sentit, cal convenir que
s'han fet progressos importans, per bé que l'ús social de la llengua sigui
encara clarament deficita¡i i insuficient.
L'esforg, doncs, ha de continuar i aprofundir-se més encara, amb els
mateixos objectius peró amb polltiques més efectives. Com a marc general,
caldri revisar el marc legal existent per tal que s'adapti més bé a la situació
present. Per altra banda, I'abast de la normalització lingiiística desbo¡da
clarament el marc d'una sola Conselleria, per la qual cosa sembla molt més
aconsellable que depengui directament de Presidéncia i que es concreti
després en una comissió interdepartamental amb capacitat executiva.
Pel que fa ala gesüó concreta, semblaclarquecaldrtrmillorar sensiblement
les poHüques que es derivara¡r del marc general que hem descrit, mitjangant

lingifstica, que tinguinduradaplurianual
i que en cada exercici s'apliquin amb progfames anuals conqets. Igualment,
és imprescindible reforgar el paper vertebrador del Consorci per a la
Normalització Lingüfstica i els centres que en depenen, aixl com completarne rdpidament la xarxa i converti¡ de debd el Consorci en l'drgan de
participació i cooperació entre les diverses administ¡acions púbüques i el
conjunt de la societat catalana.
uns pla¡s integrats de normalització

Cultura
En matéria depolftica cultural, potser sigui bo de comengar aquest apartat
recordant que, per als socialisúes, I'acció del Govem de la Generalitat no ha
de perseguir pas el dirigisme cultural. Justament els valors de la llibertat, de

i

del dret a la diferéncia són valors que la societat catalana
reclama cada cop més, enfront de la üsió monolltica i pafidista del pafs que
ha caracteritzat l'etapa dels govems de Convergéncia i Unió. Aquesta
garantia contra I'uniformisme o contra el dirigisme no vol dir que nosaltres
ignorem la funció de les potftiquas culturals com a instruments de pfogrés.
Són dos principis perfectament compatibles, que cafi¡cteritzaran I'acció de
govem del socialisües.
Perfer-ho, impulsarem, enprimerlloc, l'entesaefectivaente laGeneralitat

la pturalitat

civil, de manera que la confluéncia en objectius comuns amb tots
els sectors de I'activitat cultural i amb el teixit associatiu del pafs permeti
dinamitzar la nostra cultura, Bn lloc del clientelisme i de la concepció dels
ajuts insiitucionals com r¡n mecanisme per condicionar voluntats o per
captar supofs polltics, nosaltres propugnem I'est¿bliment d'acords que
impul3in la capacitat d'iniciativa dels deadors. Aixó exigeix lógicament ün
procés que s'ha de caracteritzar per la transPar¿ncia i I'objectivitat.
Un segon pilar fonamental és que hi hagi entesa i cooperació en la relació
entre les diverses adminisEacions que intervenen en el món cultual' Era la
flosofia d'un "Pacte Cultu¡al" tristament arxivati i és una filosofia que cal
recuperar per eviar la confusió de responsabilitats i per rendibilitzar les
actuacions institucionals. Aixb també val per a les relacions amb
I'administració de I'Estat: la defensa clara de I'imbit competencial de la
Generalitat no implica -com una certa pñctica ha semblat voler fer entend¡eni l'abandó d'una col.laboració necessária ni la renúncia a alimentar la vida
cultural catalana també amb els pressupostos generals de I'Estat.
Finalment caldrl recordar que, malgat els esforgos que les diverses
administracions prlbüques han fet en els darrers anys, la inftastructura
cultural de Cat¿lunya és lluny encara d'haver assoüt un nivell mfnimament
i la societat

satisfactori. Sense abandona¡ tampoc el suport a les activitats cultu¡als
espor¿diques, camre prioritzar sens dubte una política d'infrastructures que
estengui per tot el territori els equipaments cultufals necessaris i que posi les

bases perqué siguin possibles després uns auténtics circuits de difr¡sió
estables. Totaixb impücará lbgicament que els pressupostos de laGeneralifat
hauran d'aplicar a la política cultural més recursos dels que fins ara s'hi ha
dedicat.
Totes aquestes línies mestres que acabem d'exposar es concreta¡an en un
ampli ventall de mesures de govem, tant de caricter general com de cardcter

sectorial, que resumim a conüinuació.

Cnn¡cró culiruRAI, I PRoMocIó
1. Principals llnies generals d'actuació
Foment¿¡em el lliure desenvolupament de les capacitats creatives

.1.,1.

i

expressives dels ciutadans de Catalunya. Garantirem el drct a la
llibertat, a la diferéncia i a la pluralitat en el món de la creació i la
producció cultural, enfront de qualsevol intent d'unifomisme o
dirigisme. Fomenta¡em la iniciativa cultural i la participació de la
ciutadania en els projectes culturals, de forma acüva i crlfica, evita¡t
els perills de massiñcació, insolidaritat i atonia,l .2. Dinamitzarem f important teixit social i cultural de Cátaluny4 doriant
suport, des de l'Adminisnació, al ric activisme de I'associacionisme
catal¿!, de Ilarga tradició histbrica, mitjangant unapoftica de concertació
seriosa d'iniciatives, Aixó implica també desenvolupar una política de
diileg amb la societat civil, escoltant les seves propostes i establint
canals de participació, interlocució i assessorament, trot evitant el
cüentelisme fhcil, e1 dirigisme cultural i la instrumentalització social
o política del moviment associatiu. El nosfe model de transformació
passa necessá,riament per I'existéncia d'una societat civil activa,
creativa i paficipativa.

la Generalitat i cada sectof de I'activitat
cultural, aplegant fots els seus agents (creadors, industrials,
distribuidors, etc.), propiciant la confludncia de tots ells en objectius
comuns, modemitzant les indúsÍies de la cultura i impulsant la
capacitat d'iniciativa dels cre¡dors.
,/.4. Impulsarem la cla¡ificació, I'entesa i la cooperació entre les
administracions públiques de Catalunya. Aquest era l'objectiu del
,1.3. Promourem I'entesa entre

frustrat "Pacte Cultur¿l" de 1985,ieIseu esperit de didleg i col.laboracié
encara ens anima. Només aixf serl possible dissenyar le$ necessitats
i les mínimes condicions de desenvolupamentde la Cultura a Catalunya'

superant I'actual confusió sobre les funcions de les diverses
administracions, i, alhora, superant els actuals desequilibris territorials. Pel que fa a la clarificació competencial, defensarem el principi
de descentralització, és a di¡, que no sigui responsabilitat d'un
determinat nivell d'administració alló que podria resoldre's en un
nivellinferior. D'altrabanda, aquestprincipi, ambel qual s'aconsegueix
I'apropament de l'administració de la cul$ra a la societat, només sere
possible resolent un g¡eu problema que ha gravitat sobre els municipis
ñns ara: el pes de responsabilitats assumides al llarg de la histdria i que

haurien de trobar suport, del ¡ot o en part, en altres nivells de
I'administració.
1.5. Promourem igualment la coresponsabilització de I'Estat en les grans
infrastructures culturals de Catalunya. El Govem de I'Estat ha de
cooperar amb el Govem de la Generalitat en aquelles institucions i
activitats que tenen una impoflncia i una projecció que transcendeix
I'dmbit catald. Treballarem perqub la polftica cultural del govem de
I'Estat superi la in¿rcia histórica de capitalitat rinica i avanci cap a una
concepció de bicapitalitat B a¡celona-Madrid. Aixb, sense cap perjudici
per a la "competlncia exclusiva" de la Generalitat en cultura, ha de
permetre alimentarlavida cultural catalana t¿mbé amb els prEssupostos

generals de l'Estat, D'altra banda, des d'una perspectiva general'
impulsarem acords amb el Ministeri de Culturapel que fa al'intercanvi
cultural en el seu doble sentit, a la superació de déficits territorials dins
de Catalunya, a la projecció intemacional de la cultura catalana, al
finangament de les principals activitats i institucions culturals catalanes, i a la projecció de la llengua catalana.
/.ó. Participarem activament en el disseny d'una política cultural europea
destinada a afavorir la pluralitat, la pervivdncia i el desenvolupament
de les cultures i de les llengües de les nacions d'Europa, i orientada
també a pmmoure un tractament culftral dels fenbmens immigratoris
a Europa basat en el dret a la diferbncia i a la integració de Ies minories
étniques.

1.7, Propiciarem el desenvolupament d'una política marcadament

iflfrastructual, que tingui, com a pedres angulars, la racionalització i
la modemització de les inftastructu¡es, la consolidació dels ci¡cuits
estables, la docéncia artlstica (des de I'EGB fins a les escoles

especialitzades) i el suport seriós a la creaoió i a Ia producció. Volem
evifar la fácil derivació cap aquella polftica cultural de foc d'encenalls
que té, com a únic mbbil, les activitats esporddiques, puntuals,
cojunturals, iminediaristes, que potsertenen unarendabiütat immediat4
perd que no queden, que no proporcionen noves condicions materials
i qualitatives a la vida cultural.

1.8.

Desenvoluparem Ia potencialitat social i económica de I'activitat
cultural, La cultura i el lleure tendeixen a esdevenir un dels sectors
económics principals de futur, a causa de la revolució tecnoldgica i del
conseqúent increment de temps lliure. Caldrá avangar-se perqud
aquest procés no suposi una derivació de I'oferta cultural cap al
subproducte, sinó que impliqui realment una major democratització
de la culrura. Amb aquesta cautela, cont€mplem també la cultu¡a com
a factor de dinamització econbmica, Propiciarem les indrfstries de la
cultura, el turisme de qualitat i les noves professions d'organització de

l'oferta per al temps lliure.
1.9. Establtem sistemes i mecanismes de planificació de I'oferta i la
difusió cultural de Catalunya. Impulsarem una acurada planiñcació de
les necessitats del pals quant a equipaments i recursos de producció i
promoció cultural, d'acord amb tots els interlocutors institucionals i
socials implicats, amb I'objectiu de racionalitza¡ l'ofena existent,
definir les prioritats i les inversions i disminuir els desequilibris
terri¡orials. A partir d'un inventari rigorós, impulsarem la redacció
d'un Pla d'Equipaments Culturals que, iútegfant els ja existents i
modemi nt-los, racionaü¿i la creació de nous equipaments sobrc la
base de criteris ¡erritorials i de població mitjangant Ia concertació amb

els sectors prlblics i privats implicats. L'esmentat Pla d'Equipamens
será un dels eixos de la Xarxa Cultural Púbüca de Cat¿lunya, entesa
com el conjuntd'institucions i equipaments, pefanyents a institucions
públiques, semiprfbliques o privades amb voluntat prlblica, i en els
quals tinguin lloc activitats culturals adregades a la població. Per altra

banda, impulsarem, des de la Ceneralitat, concertadament aÍIb els
Ajuntaments, una política de promoció de I'acció sücio-cultural que
incentivi la din¿mica cultural comunitiria, fonamentalment als pobles
i als barris i que reculli les iniciatives de la base de la societat.
1.10. Incrementarem els recursos econdmics destinats a la promoció cultural. També emprendrem les iniciatives convenients (legislatives, de
foment, etc.) per promoure la participació de les empreses públiques
i privades, i en concret del mecenatge, en el finangament d'activitats

dotar a I'Administració de
la Generalitat d'aquells sitemes autbnoms de gestió pel agilitzar i
millorar la seva acció de govem.
1 .1 1 . Donarem suport a les publicacions peribdiques de pensament i cultura'
garantint la pluralitat cultural i ideolbgica, i foragitant el clientelisme
polltic practicat en el sector per l'actual administració.
1.12. Recuperarem i potenciarem I'lnstitut d'Estudis Catalans com a prilcipal institució cientffica i de recerca del país, i promourem la seva
vinculació a les Universitats,Impulsarem i coordinarem els programes
i d'institucions culturals. Treballarem per

a

cientlfics sectorials de les divenes Conselleries. Modemitzarem i
incrementarem el suport a les institucions cientffiques, académiques
i universitlries que realitzen tasques de recerca' Rellangarem el paper
de la CIRIT. Donarem suport als centes d'estudis locals.
1.1.1. Potenciaem la creació artfstica i intel,lectual com a eix essencial per
a la vertebració i la renovació de la culturn del pals. En aquest sentit
caldri emprendre mesures com aquestes: una nova política de beques
i ajuts a la creació mitjangant criteris objectius i rigorosos; la implicació
dels creadors en una polftica de difusió cultural concertada amb
I'Administració local; un procés d'acostament de la qeació a la nova
realitat t€cnolbgica i econdmicq implicant els creadors en els processos
industrials; el replantejament de les actuals escoles d'A¡ts i Oficis'
Conservatoris de Mrlsica, Belles A¡ts... el fomentde la creació artfstica
a les escoles; etc. Defensa¡em els dfets dels autors i creadors d'acord
amb ta tlei de propietat int€l.lectual.
1.14. Establirem un programa propi d'impuls i promoció del nostre disseny
i la nostra moda. Impulsarem I'especificitat d'una escola catalana de

disseny, coordinada amb els mitjans intemacionals de creació,
potenciarem la seva indúshia.

i

2. Teatre i Arts escéniques

2.1. Ordena¡em l'activitat teat¡al mitjangant una Llei de Teatre que atengui
les nesessitats del sector, suprimeixi anacronismes administratius
nomatives obsoletes, estableixi les bases per a una protecció efectiva
dels professionals i contempli I'acció teatral en el marc de les noves
roalitats generades per I'ampliació de les ofertes culturals, per les
indristries de I'oci i per I'impacte dels mitjans de comunicació'
2.2. Promourem les arts escdniques, en general, així com els g¿neres
espocffics més desatesos (mrisic-ha11, titelles, mim, teatre de pist¿'

i

'la

etc.) i potenciarem
investigació de nous llenguatges dramitics, a
partir, entfe d'altfes mesures, d'unapolíticade subvencions basada en
la racionalitat i en uns criteris objectius que facin inviable la práctica
del clientelisme, tantes vegades denunciada.
2.3. Dissenyarem un pla de coproduccions basades en criteris de rigor
administ¡atiu i de bon servei públic i cultural, i en les quals conflueixin,
en cada cas, els interessos de I'equip artístic i técnic i sls dels sector
públic, sense que aquest pugui condicionar en cap moment el principi
fonamental de la llibertat de creació.
2.4. Impulsarem el sector de la dansa mitjangant la creació del Ballet
Nacional de Catalunya, que contempli la dansa catalana, la dansa
clássica i la dansa modema. Dedicarem especial atenció al fenomen
de la "dansa contempodnia" en el qual Catalunya és punta de llanga,
mitjangant la concertació amb les companyies més estables , el suport
a la producció i els ajuts específics per a assolir una bpiima circulació
dels espectacles,
2.5. Convertirem I'Institut del Teatre de Ba¡celona en l'Institut del Teatre
de Catalunya, planificantunaxarxa de descentralització i especitlització

d'estudis i la creació de Centfes Dramhtics als principals nuclis
d'irradiació cultural. Foment¿¡em les acüvita* artlstique$ per compte
de nuclis joves sorgits de les escoles de teatre, centres cívics,
associacions, etc,, que presentin caracteístiques de recerca, risc,
professionalitat, coher¿ncia i responsabilitat.
2.ó. Donarem supof a la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya i
fomentarcm laprogramació estable d'espectaclesesc¿nics als municipis,
mitjangant la planificació concertada dels circuits de difusió i la
consolidació de les iniciatives locals de programació regular. Ampüarem
les possibilitats de difusió mitjangant la creació d'espais altematius i
el suport a la modemització i la rehabilitació dels locals existents,
públics i privats.
2.2. Reorientarem el projecte del Teatre Nacional de Catalunya cap a un
equipament integat en el quadre general de les infrastructures culturals
b¿siques de Catalunya i fruit del diáleg i el consens amb els sectors
socials i professionals del país, evitant I'esquema patrimonialista de
I'actual projecte, Promourem el projecte autbnom del Teatre Lliure
com a teafte públic.
2,8. Promourem el teatre catalá en els fbrums intemacionals, mitjanEant la
presentació de produccions d'autors i de col.lectius catalans als
festivals i ales manifestacions cultu¡als més acr€ditades de l'esffanqer.

Impulsarem I'edició de textos teatrals catalans traduits
llengües europe€s.

a les

principals

3. Música i cangó
3..1. Impulsarem la renovació pedagdgica de I'ensenyament musical
mitjanqant la seva progressiva incorporació als programes educatius
formals,
3.2. Imprfsareml'OCB (OrquestradelaCiutatdeBarcelona) coml'orquestra
simfónica nacional catalana de nivell internacional, assegurant una
seu estable, una temporada regular a Catalunya i gires a 1'estranger que

incloguin obres de músics catalans. Crearem el Centre d'Estudis
Orquestoals associat a I'orquestra simfbnica i als estudis superiors de
música. Crearem tanmateix un g¡up coral i un grup de cambra
institucionals d'alt nivell de Catalunya.
3.3 . Accelsrarem el projecte de modemització i ampliació del Gran Teaue
del Liceu, mitjangant la corresponsabiützació inversora de totes les
institucions implicades (Generalitat, Ministeri de Cultura' Ajunt¿ment
de Barcelona, Diputació de Barcelona). Amb I'ampliació de les
instal.lacions i un programa seriós de producció, el Liceu esdevindrd
novament el principal centre opelstic de I'Estat'
3-4. Recuperarem el Teatre Principal com a escenari operístic amb temporada propiaper a la realització d'obres no considerades de repertori, és
a dir, bpera antiga i contemportrnia.
3.5. Proporcionarem suport a la difusió musical de Catalunya, mitjanqant
la concefació amb les altres orquestres del pals així com amb els grups
de música de cambra i corals i amb els grups de música modema (rock,
jazz...) que tinguin una activitat de difusió continuada. Consolidarem
i potenciarem les iniciatives locals de programació musicai estable i
planificarem els circuits de difusió mitiangant conceffs amb institucions
i promotors. Promourem la divulgació musical mitjangaútmecanismes
de foment, com la venda de localitats a preus reduits per a estudiants,
aturats, jubilats, etc. Establirem circuits de programació estable de
diñ¡sió musical, especialment de cangó, pels municipis de Catalunya.
3.ó. Donarem suport a la creació musical i a la recuperació del Patrimoni
musical de Catalunya, mitjangant programes d'ajut als creadors, a la
recerca i a la difusió. Potenciarem la fonoteca de Música Tradicional
i Popular i les polftiques de recerca i recuperació en el si del Centre de

Documentació i Recerca de la Cultura Tadicional
Recuperarem la música de compositors catalans antics

i

Popular.

i

modems,

impulsant-ne la difusió en directe i effegistrant-la en disc. Impulsarem

i

la coordinació de les institucions centres de recerca musical.
Potenciarem la recerca histórica o musicológiea a 1a Universitat,
mitjangant programes de recerca, beques i ajuts adreqats a joves
investigadors.
3.7. Incrementarem la programació musical de TV3, Canai 33 i les rddios
de la Corporació Catalana de RMio i Televisió (i ho proposarem a les
restants televisions i rddios públiques), d'acord amb projectes de

difusió musical. Ga¡anti¡em, de forma especial, una significativa
preséncia de la cangó catalana als mitjans hudio-visuals prlblics.
L'atenció especial que reclama la cangó a Catalunya no és només un
deut€ de grafitud per la seva contribució histfuica, sinó que ha de ser
considerada amb I'atenció que exigeix la seva doble dimensió de
realitat musical potent i, alhora, la seva dimensió de normalització
lingüfstica. Per tot aixd; potenciarem el desenvolupament de la cangó
mitjangant mesures de foment, donant supof als cantants en satala,
abandonats a la sort del mercat per cantar en una llengua d'ámbit
comercial restringit, encara que establint cfiteris de selecció rigorosos
que assegudtr un mínim nivell ardstic dels productes que es vulguin
promocionar. En aquest sentit, afavori¡em el naixement de nous valors
musicals en aquest e,Inbit.
3.8. Promourem la producció fonográfica de música i cangó catalana, que
omplil'actual desert en el sector, mitjangant la concefiació d'objectius

i esforgos entre l'Administració, la iniciativa privada

i

les

rldios i

les televisions.
4. Cinema i iudio-vizual
4.1. ImpulsaremI'ordenació legal

de I'activit¿tcinematogrifica i el mercat
áudio-visual, conceptuant aquest sector com una activitat cultufal i no
únicament industrial. Potenciarem la producció i la creació, Afavorirem
especialment la producció i el doblatge en catalá. I dialogarem, per fer
realitat aquests projectes, amb els sectors professionals implicats,
4.2. Coordina¡em els projectes de producció de les televisions públiques
amb les iniciatives de1 sector de la producció i establirem amb aquest
i els de distribució i exhibicid programes especÍf,rcs a mig termini.
Impulsarem una autbntica política de producció einematogr¿fica a la
televisió pública de Catalunya.
4..J. Descentralitzarem la tasca de divulgació de la Filmoteca de Catalunya.
Crearem una escola de Cinema.
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4.4. Modemitzarem el parc de sales d'exhibició i la infrastructura industrial
del sector amb un pla d'acoació concertat amb les empreses de serveis
a la indrlstria. Impulsa¡em la creació d'una xarxa de cinemes municipals
i d'uns circuits de programació estables. '
4.5. P¡omourem el cinema catald als fórums intemacionals. Incentivarem

la creació, propiciant la integració de la indristria del cinema a les
polftiques europees d'impuls al sector dudio-visual, especialment les
que donen supof a les cinematog¡afies d'expressió en llengües
minoritAries. Impulsarem el reconeixement de Barcelona i d'altres
ciutats catalanes com a centres productors a niveU europeu.
5. Arts plesdques
5.,/. Impulsarem la creació d'una infrastructura bdsica de c€ntres artfstics.
Una autbntica xarxa d'equipaments i r€cursos destinats a la creació i
a la divulgació anfstica només es pot abordar a partir de la cooperació
amb les restan¡s administracions -especialment els municipis- i a
partir d'un sensible increment dels recufsos econbmics. Es tractr'

mitjangant la concertació

i

la planificació, de consolidar la

tasca

iniciada per alguns Ajuntaments i de cobrir els déficits d'equipaments
bisics a bona part del rcrritori.
Impulsarem I'autonomia de producció de cada centre local i
incentivarem els iniercanvis i els programes estables de divulgació

(mitjangant la programació

i la itineráncia d'exposicions,

principalment). Construi¡em el Museu d'Art Contempolani de Ba¡celona com acentre newilgic de difusió i estudis de I'a¡t catalli donarem
suport als altres centres emblemiücs delpals (Fundació Miró' Fundació
Tipies, Tecla Sala, etc.), homourem I'ensenyament artlstic des dels

nivells més primaris de I'ensenyament i reestructura¡em I'actual oferta
formativa especialitzada en el sector, potenciant programes de fo¡mació
professional.
5.2. Potenciarcm la difusió de les produccions artfstiques Per tot el ten¡tori
catal¡. Des del Govem centra¡em la nostra actuació en una irrnplia

difusió de les arts plistiques sense cofoisme, amb sentit crftic i
didictic, propiciant el coneixement de l'art histbric i afavorint la
comprensió dels fenbmens contemporanis. Impulsarem les activitats
diddctiques idediwlgacióentomalaproducció artlstica(exposicions'
activitats escola¡s, preséncia a la Televisió, etc.). En aquesi context,
establir€m un programa d'exposicions que racionalitzi i rendibiützi el
dinamisme actual de les mostres d'art, i que potencil la creació plistica

catalana i la seva difusió a Catalunya i fora de Catalunya. Assegurarem
la preséncia i Ia projecci6 intemacional de I'art catalá.

5..1, Donarem suport a la creació i al desenvolupament de l'activitat
a¡tística. El desenvolupament de les a¡ts no pot dependre de les lleis
del mefcat, i, per tant, no poden subsisti¡ sense el supon públic.
Est¿bli¡em mecanismes d'ajut a la creació artística i a la recerca de
nous llenguatges -fonamentalment, als artistes joves en la seva etapa
de fonnació i i¡se¡ció professional- convocant beques i faciütant
espais de producció, sot¿ els criteris de qualitat i de respecte a la
Uibettat de creació. Establirem un di¿leg constant p€r a I'assoliment
d'aquestes fites, amb els col.lectius professionals del secüor (artisks,
crítics, galeristes) per consensuar els grans trets de la política artística.
Potenciarem especialment la pres¿ncia de galeristes catalans a les fues
internaciooals.
6, Lletres i polft¡ca editorial
ó..1, Impulsarem, de manera prioritAria, el desenvolupament i la promoció
de les lletres catalanes, incentivant la creació literlLria en catali i
propiciant la seva difusió, convenguts que la literatura és un dels

principals instruments que garenteixen la pervivbncia

i

el

desenvolupament de la llengua catalana.

ó.2. Potencia¡em, en el si de la Institució de les Lletres Catalanes, la
capacitat d'incidéncia dels sectors implicats en la producció üterdria
en les polltiques de foment de les lletres. l¿ Institució dure a teme
accions de promoció de la lectura, fonamentalment als centres
d'Ensenyament, ajuts a la traducció, suport als escriptors i altres
mecures de difusió de la Iiteratura catalana.
ó.3, Millora¡em i incrementatem els ajuts a I'edició de llibree en catalá,
garantint també el suport a la promoció i distribució dels mateixos.
També donarem suport a I'edició de revistes i diaris en cat¿li.
ó,4. Promourem la traducció d'obres universals al catall i d'obres cafalanes
el castell¿ i a alEes idiomes, propiciant el coneixemont de la literatuIa
catalana a nivell intemacional.
ó.5. Impulsarem projectes de concertació amb Ia indristria editorial,
smprenent les mesures t¿cniques i econümiques que permetin la
recuperació i la consolidació de Barcelona com a capital editorial
peninsular i com a gran plataforma exportadora cap al mercat llatinoamerica-
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7, Associacionisme cultural
I'associacionisme'
que a Catalunya manté una extraordinária vigéncia, sota l'óptica de 1a

7.1 . Elaborarem programes de supor! técnic i financer a

Conceració de programes iprojectes que afavoreixinel servei comunita¡i

que gara¡teixin la rendibiützació social, tot defugint la práctica
clientela¡ de ia subvenció, indiscriminada i sectária, que ha practicat
de for¡na interessada el Govem de CiU. Potenciarem especialment
I'associacionisme informal, espontani i esporádic -fonamenhlment
dejoves-ja que reprasent¿ una altenxltiva fresca, diniLrnica i participativa
a i'associacionisme tradicional. Incrementarem la delegació de la

i

gestió i laprestació de determinats serveis i recursos

a

I'associacionisme

Jspeciaützat, en col.labo¡ació amb les Administracions Locals'
7.2. Proposarem al Parlament de Catalunya I'aprovació d'una nova Llei
d'Associacions que generi nous canals de suport i de foment del teixit

i

social de Catalunya; que activi el seu desenvolupament i que actualitz
el seu funcionament; que afavoreixi la seva ¡enovació est¿tut¿'da,
organitzativa i infrastruch[al; que garanteixi la seva preséncia als

qeixement ilaparticipació
mirjans decomunicació; quepromoguiel seu

i

que contempli importants avantatges fiscals
destinats a les entitats sense finalitat lucrativa que prestin serveis

deli seus membres;
ciutadans.

7.3. Impulsarem igualment al Parlament Europeu una nova LIei marc
comunitkia que homologui les diverses reaütats associatives' En el
context de la implantació de I'Acta (Inica, promourtm els intercanvis
associatius europeus i afavorirem processos de federalisme associatiu
europeu.
7.4. Estabürem canals de pafticipació i

i¡t¡rlocució amb I'associacionisme,

i

atorgant status consultiu a representants del moviment associatiu
ciutada en órgans d'assessorament de I'executiu' Incentivarem la

federació i la coordinació d'entitats i d'organitzacions per tal
d'incrementa¡ el seu pe's clvic i garantir una major influhncia i una
major implantació teritorial'
/.5. Desenvoluparem i promourem el fenomen del voluntariat, com una
fórmula diferent de satisfe¡ les inquietuds ciutadanes -sobretot dels
joves- vinculant-los a projectes socials d'abast ampli'
7.ó. Impulsarem, d'acord amb els duntáments,la creació d'hotels d'entitats
a ilmrbit local, aut¿ntic viver per a 1a renovació del món associatiu'
7.7.Dttrem atefiae I'edició, des del Govem de la Generalitat, d'una guia
de ¡ecursos associatius, amb periodicitat anual, on es recullin, de

forma sistemática, lots els sistemes d'ajut, recursos formatius, pfojectes,
legislació, programes europeus, etc.

2.8. Promourem la creació d'un Fons de Cooperació Associativ4, -en
forma de ñ¡ndació- que permed aneure finangament privat provinent
del patrocini i el mecenatge. Estard constituit per los Administracions
públiques, institucions empresarials i financercs i feder¿cions d'entitats
reconegudes.

P¡rrutuol¡ cur.run¡L
1.

Principals línies generals d'actuació

1.1. Garantirem I'accés dels ciutada¡s als béns cultu¡als. El Govem de la
Ceneralitat assegurari la catalogació, inventari, protecció i conservació
del Patrimoni Cultural, i garantiri el coneixement, el gaudi i I'accés de
tota la comunitat als béns d'Interés Cultural,

1.2, Desenvoluparem la potencialitat social i econdmica del Patrimoni
Cultural. Des del govem establi¡em un programa de potenciació del
Parimoni Cultural que combini la necessitat de la seva conservació
amb el deure de Ia seva rendibilització social, que desemotlli les seves
possibilitats de desenvolupament económic i industrial, molt
especialment aquelles relacionades amb la creació de nous llocs de
treball en el soctof, tot procurant I'aprofitament comunitari dels seus
valors i dels seus espais (per exemple,que garanteixi l'ús pribüc dels
béns immobles) i assegurant el respecte als seus valors cientlfics,
histdrics, culturals i paisatgístics. En aquest sentit, impulsarem una
decidida polftica de desenvolupament del Turisme Cr¡ltural, sobretot
el de caire interior, com a recurs de divulgació, rendibiützació i
potenciació econdmica del Patrimoni Cultu¡al.
1.3. Desplegarem un programa inspirat en una concepció integal del
Pa¿rimoni. El desenvolupament d'una política progressista en m¿teria
de Patrimoni Cultural requereix una visió integral de la seva gestió i
dinamització, que abraci la protecció i difi¡eió de tot el Patrimoni
Cultural, moble, immoble i immaterial -ja sigui documental,
bibliográfic, museístic, arquitectbnic, arqueolbgic, industrial o
etnog¡¡fic-, i támbé del Parimoni Natural. La creixent vinculació
entre la protecció i defensa del Patrimoni Cultu¡al i del Patrimoni
Natural no és només una coincidéncia estrat¿gica, sinó una necessitat
objectiva que facilita la integració del Patrimod Cultural dins del seu

entom natural, ecoldgic i paisatgístic' i que per tant, potencia el
tractament integral d'una problemática comuna quant a projectes i
actuacions, i quant a conscienciació ciutadana.
1.4. Articularem mecanismes d'inüerdepattamentalitat que afavoreixin la
gestió inte$al del Patrimoni Cultural. En conseqüdncia amb el punt
anterior, establirem, des del govem, els mecanismes necessaris per
aEsegurar una acftació coordinada per part de la globalitat del Consell
Executiu, que impliquin els Departamenls de Cultura, Medi Ambient'
Comerg i Turisme, Indústria, Urbanisme i Educació, amb I'objectiu
d'implementar programes interdeperdamenials de protecció' difusió i
desenvolupament sÓcio-econbmic del Parrimoni Cultural'
/.5. Establirem instruments de planificació i millorarem els brgans de
gestió. És necessari que el govem escomeli una acurada planificació
de les necessitats de Catalunya quant a equipaments de Patrimoni
Culüural. d'acord amb tots el6 interlocutors i¡stitucionals i socials
impücats, que racionalitzi l'oferta existent, que estableixi lss prio¡itats
i que disminueixi els desequilibris ter¡itorials. Ñ mateix temps, cal
qui es doti d'aquells mecanismes de gestió més ágils, més autbnoms'
per millorar l'acció quotidiana de govern en la matdria'
.1.ó, Incrementarem els recursos econÓmics públics i privats destinats al
Patrimoni Cultural. Per executar aquesta política és indispensable
incrementar els recursos filancers de la Generalitat destinats aI
Patrimoni Cuiturai, i establir mesuros de fornent que afavoreixin la
inversió, el mecenatge, i en general, la participació de particulars'
empreses i dei capital privat en les infrastn¡ctures culturals'
1.7. Promouremlacooperació entre totes les admidstracions de Catalunya'
Per po¡tar a terme aquest prog¡ama, és necessari un ampli acord
institucional entre totes les administracions implicades en la gestió del
Patrimoni Cultulal. Cal concertal un conjunt d'actuacions amb
I'Administració Local de Catalunya amb I'objectiu d'apropar els
imbits d'execució al ciutadl, col.laborant decididament amb els
municipis en la gestió i dinamització del Patrimoni Cuhural' També
treballarem activament per a la coÍesponsabilització del Miriisteri de
Cultura en les grans infrastructures del Patrimoni Cultural de Barcelona i Catalunya (Arxiu Nacional, Museus Nacionals, Biblioteques'
etc,). Finalmetrt, el marc europeu seri també un dels imbits de treball
del Govern amb I'objectiu d'articular polltiques comunes de protecció
i dinamització del Patrimoni Cultural. Davant I'entrada en vigor del
Mercat Únic europeu, defensarem el Patrimoni Cultural de Catatunya

contra I'expoliació

i

cont¡a l'exportació il.legal dels béns culturals

mobles.
.1.8. Afavorirem la participació del teiút social i professional. Igualment
és irnprescindible facilitar la particip¿ció de la societat civil vinculada
al Patrimoni Cultural, de gran anelament i tradició a Catalunya, en els

¿mbits de planiñcació, decisió i gestió, així com dels col.lectius
professionals, de I'estament universitari i del sector industrial. En
aquesta línia, també potenciarem la recerca cientffica en I'embit del

Patrimoni Culoral. Per alt¡a ba¡da, cal normalitza¡ I'activitat
professional en el sector, creant les titulacions adients i reciclant els
professionals gn actiu.
.1.9. Dotarem al país d'una legislació marc, modema i definitiva, sobre
Patrimoni Cultural. Els socialistes presentarem al Parlament, en el

termini máxim d'un any, una llei marc de Patrimoni Cultural de
Catalunya, que estableixi el ma¡c legislatiu global de protecció, gestió
i dinamització del Patrimoni catal¿, i que desenvolupi al mlxim les
compet¿ncies d'ordenació en la matbria que l'Estatut atorga a la
Generalitat. La llei contemplará la inversió de I'l7o de totes les obres
prfbliques en infrastructures culturals.

2. Museus
2,1 . Organinarcm i informatitza¡em I'inventa¡i general de béns mobles.
Concefarem un sistema comú de documentació dels fons per tots els
mussus. Accelerarem el desplegament Gcnic de la Llei de Museus,
2.2. Institucionalitza¡em els Museus Nacionals, de forma concertada, amb
les administracions actualment titulars. Reorientarem els Museus
Nacionals com a centres prestadors de serveis de suport als museus
catalans de la seva temitica. Aprofundirern el compromís en el
projecte del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Promou¡em I'acord
interinstitucional per a la creació del Museu d'Arqueologia de
Catalunya. Activarem els projectes de millora del Museu Nacional
d'Arqueologia de Tarragona. Transformarem Empúries en un pí¡rc
arqueoldgic amb una ámplia autonomia de gestió. Accelera¡em les
obres del Vapor Aymerich, necessiries per a crear de forma efectiva
el Museu Nacional de la Ciéncia i la Técnica,
2.J, Activarem la creació del Museu d'Art Contemporani, conjuntament
amb I'Ajuntament de Ba¡celona.

2.4, Elaborcrem eI Mapa de Museus de Catalunya, com a eina de,
racionalització i planificació de l'oferta museística.

2.5. D'acord amb les prioritats establertes en el Mapa, elaborarem un pla
de suport técnic i econbmic per afavorir I'adaptació dels museus de
Catalunya als requisits técnics mínims estab¡efs per la llei,
2.ó. Potenciarcm especialmentelsmuseus locals deCatalunya. Impulsarem
la cooperació enue els museus municipals vers una xarxa estable de

col.laboració.
2.7. Crearem cenües territorials de supon als museus locals, que prestin
serveis i recursos (en mat¿ria ds restauració, documentació, reserves,

publicacions, activitats...) als museus del seu territori, a partir dels
museus existents (comarcals locals), en col.laboració amb
I'administració loc¿I.
2.8. Descentralitzarem, en lallnia de I'anieriorpunt, el Cenüe de Restauració
de Béns Mobles de Sant Cugat.

i

i

3. Patrimoni arquitectónlc i arqueoldgic
3.1. Crearem el Registre General de Béns d'Interés Cultural de Catalunya.
Informatitzarem la seva gestió, Agilitzarem les declaracions de BIC.

Impulsarrm I'elaboració del cat¡legs de Patrimoni ArquitectÓnic i
Industrial i donarem suport a I'elaboració dels catilegs locals per part
dels municipis, Finalitzarem les cartes arqueolbgiques comarcals i
facilitarem la participació dels municipis en la seva gestió'
3.2. Elaborarem un marc jurfdic propi en el camp del Patrimoni
Arquitectbnic. Modernitza¡em I'actual normativa d'excavacions
arqueoldgiques.

3.J. Elaborarem un pla d'actuació (de protecció, consewació i restauració)
i de rendibilització (musealització, divulgació, recerca) del Patrimoni
Arquitectbnic i A¡queológic, d'abast plurianual, amb participació de
l'Administració local i de I'estament cientlic, amb una important
dotació pressupostlfia, que est¿bleixi prioritats tenint en compte els
valors culturals i sentimentals; histbrics i cientfñcs; i de rendibiütat
social dels immobles. Cal condicionar les intervencions a projectes de
conservació, condicionament i r1s públic, amb ple respecte als valors
histbrics dels béns patrimonials. Blaborarem un projecte esp€cial de
catalogació, prote.cció i divulgació del Patrimoni Industrial, així com
dels Castells de Catalunya. Col.laborarem amb els municipis en la
redacció i execució de projectes d'ordenació urba¡fstica, amb especial
atenció a Ia refoma de cascs antics'
3.4. Elaborarem un pla de Recerca Arqueoldgica, amb la col.laboració de
l'estament cientflic i universita¡i. Racionalitzarem I'actual panorama

d'excavacions programades i planifi carem les intervencions, prioritzant
un número limitat de projectes coherents de recerca (que incloguin les

actuacions pertinents de conservació, publicació i rendibilització
social), d'acord amb eI Pla. Avangarem cap a una programació de les

excavacions d'urgéncia
pressupostaris per

a

d'actuació sobre

I'Art

dür-los

i

incrementarem els recursos t¡rcnics i
a

terme. Elaborarem un programa especial

Rupestre que prioritzi

la

seva protecció.

Descentralitza¡em i dotarem el Centre d' Investigacions Subaquátiques
dels mitjans necessaris.
3.5. Divulgarem el Patrimoni Arquitectónic i Arqueoldgic de Catalunya'
Musealitzarem i retolarem els jaciments arqueoldgics i monuments
visitables. Promourem itineraris turfstics. Impulsarem principalment

publicacions didictiques de divulgació,
cientlfiques de format senzill.
.J

i

editarem publicacions

.ó. Potenciarem el paper del Departament de Cultura, des del punt de vista

competencial i pressuposta¡i, en mat¿ria d'ordenació del territori i de
I'entom quan afecti el Patrimoni Cultural.

3.7. Millora¡em les estructures administratives de gestió, inspecció i
vigildncia, Reconduirem I'Oficina de Monuments cap a un organisme
autbnom especialitzat en I'explotació social i turística del Patrimoni
Arquitectbnic de Catalunya, Int€grarem els municipis en el Programa
d'Arqueologia Urbana.
.1.8. Potenciarem les comissions del Patrimoni Cultural (territorials i de
Catalunya), agiützant la seva gestió i incrementant la participació de
I'Admi¡istració Local i de I'estament científic.
3.9. Facilitarem la participació del teixit social i de l'estahent cientiflc en
la gestió del Patrimoni. Rellangarem el Consell d'Arqueologia de
Catalunya.
.J.10. Incrementarem la dotació i els mitjans de la Brigadade Patrimoni dels
Mossos d'Esquadra, Endu¡irem I'acció administrativa sancionadora

contra els atemptats

i

I'espoli del Patrimoni. Limitarem la

comercialització dels detectors de metalls.
3./,1. Establirem mesur€s de foment (subvencions, avantatges fiscals) que
incentivin la participació de particulars (propietaris, empreses) en la
restauració i millora del Patrimoni immoble i que afavoreixin l'accés
dels ciutadans i el seu aprofitament col.lectiu,
3.12. Promourem un acord amb l'Església Catdlica de conesponsabilització
en el manteniment i restauració del patrimoni arquitectünic eclesidsdc,
de gran importáncia a Catalunya, d'acord amb els seus deures com a

propietaris i respectant els seus d¡ets civils, garantint que d'aquest
llegat cultural en puguin gaudir tots els ciutadans.
4. Cultura tradicional i popular
cientffica i la recuperació de les formes de
en
el món urbá, amb especial atenció als
vida en el món rutal i
fendmens d'identitat i d'integració de les poblacions nouvingudes'
4.2. Diwlgarem el ric bagatge tradicional i popular de Catalunya entre la
seva ciudadania (festes, danses, música, costums, llegendes".),
mitjangant els mitjans de difusió (exposicions, espectacles,
publicacions, TV) i potenciant el turisme interior. Introduirem els seus
valors a les escoles. CaI que la ünamització de la cultura popular
superi les tendbncies est¿üiques, essencialistes, reduccionistes i
etnocéntriques que moltes vegades I'ha caracteritzat.

4.,1. Impulsarem la investigació

4..t. Potenciarem decididament I'associacionisme. Defini¡em una polltica
equilibrada d'ajuts a les entitats (que actualment són les que més han
contribult ala conservació deles tradicions i del folklorede Catalunya),
evitant el clienteüsme i I'arbitrarietat, i prioútzant la col.laboració en
projectes concrets mitjantgant convenis. Concertalem les subvencions
a les e¡tifats locals (les més nomb'roses) amb els municipis.
4.4- Desenvoluparem un programa de promoció i foment de les Artesanies.
Incrementarem la qualitat de la producció. Desen¡otlla¡em el seu

potencial econdmic (industrial i comercial). Caldrdreglm mecanismes
de conservació, tansmissió i ensenyament de les seves técniques.
Prioritzarem aquest sector com a generador de riquesa i ocupació,
sobretot entre els joves.
4.5. Redefrnirem el Centre de Documentació i Recerca de la Cultura
Tradicional i Popular, activant el seu paper, connectant-lo amb alhes
centres regionals i internacionals semblants, i incorporant-hi el teixit
social i I'estament cientlfic i universitari en els seus brgans de gestió.
Poknciarem de manera especialla fonotecadel Centre, com ainstrument
de recerca i divulgació de les técniques i les manifestacions de la
música tradicional del pafs. Incrementarem els mitjans del servei de

Cultura Tiadicional.
5. Arxius
J.1. Dict¿rem

i

desplegarem reglamentiriament

la llei d'Arxius,

i

la

vincula¡em a la futura legislació de Patrimoni Cultural.
5.2. Accele¡a¡em el programa d'ordenació, classificació i informatització

.

del patrimoni documental de Catalunya. Aprofundirem el procés
d'eliminació i expurgació de la documentació. üfondrem el Patrimoni
Documental i el posarem a l'abast del púbüc i dels investigadors.
5.J. Elaborarem el Mapa d'Anius deCatalunya, com a eina de planificació
del Patrimoni Documental del país, amb la participació de
l'Adminisaació local. El Mapa d'Arxius ha d'establir les prioritats
d'inversió i la distribució teffitoriai del panimoni arxivístic de
Catalunya. Incrementarem els recursos econbmics destinats a
I'adequació dels arxius, i millorarem la gestió administrativa de la

documentació actual.
Reformarem
5.4.
la Xarxa d'Arxius Histbrics Comarcals i Locals cap a un
auténtic instrument de coopemció i prestació de serveis dels arxius
territorials públics. Incrementarem la paÍicipació de I'Administració
Local en la seva gestió. Establirem un pla d'ajuts i subvencions als
arxius locals d'acord amb el Mapa d'Arxius de Catalunya, i impulsarem
mecanismes decol,laboració i suport amb als arxius privats i eclesiástics.
5.5. Organitzarem I'Arxiu Administratiu General de la Generalitat, que
impliqui la coordinació de totes les Conselleries, Serveis Territorials
i Organismes Autdnoms. Integrarem I'Arxiu Administratiu en el marc
del sistema a¡xivístic catale únic, i eliminarem el solapament actual
enre el sistema arxivístic i la dinámica administrativa.
5.ó. Accelerarem el projecte de creació de I'Arxiu Nacional de Catalunya

ieldota¡em d'unfuncionamentautónom, lncrementalEmlaparticipació
de I'Administració Local i del col.lectiu profesional en la seva gestió.
Impulsarem la recuperació, la recerca i la difusió de la informació
referida a Catalunya que es conserva en arxius de I'estranger.

5.7. Establirem canals de participació del toixit social i dels col.lectius
professionals i cientlfics en la gestió i planifrcació de la política
a¡xivística. Impulsarem la titulació universithria de I'arxiver i el
reciclatge professional. Potenciarem els Centres d'Estudis i d'História
Local de Catalunya.
J.8. Crea¡em I'especialització de restauració de patrimoni documental
(paper, fotog¡afia, etc.) en el si del Centre de Restauració de Béns
Mobles de Sant Cugat, i descentralitzarem els seus serveis.
5.9. Recuperarem el material documental de la Generalitat Republicana
r€quisat per les tropes franquistes i el restituirem a I'Arxiu Nacional
de Catalunya.
.5.70. Impulsarem un ampli acord institucional per dissenyar el futur de
I'Arxiu de la Corona d'Aragó amb les administracions implicades (

Ministeri de Cultura, Comunit¿ts de Catalunya, Aragó, País Valenciá
i les llles, i I'Ajuntament de Barcelona ), tant pel que fa a la gestió
(creació del Consorci) com pel que fa a la seva definitiva ubicació.
6, Biblioteques
Modificarem la Llei de Biblioteques de 1981, fonamentalment en allb
que fa referéncia a la composició i estructura del sistema bibliotecari

ó..1.

catald (incorporació de les biblioteques especialitzades i t¿cniques aixl
com tamM de les escola¡s; inclusió de les hemeroteques i dB l'Institut

Caalá de Bibliografia depenent de la Biblioteca Nacional) i de la
lectura púbüca. Desenvoluparem el contingut de la Llei amb els
reglaments i disposicions necesslries '
ó.2. Impulsarem I'acord institucional entte totes les administracions
implicades en el sistema bibliotecari, per tal de resoldre la situació de
d¿ficit acumulal tant d'inversions com de dotacions, d'acord amb el
Mapa Bibliotecari de Catalunya, i per tal d'impulsar el sistema de
kctura Pública. La Generalitat ha d'assurnir el paper planificador i
regulador de la lecturaprfblica, definid¿en IaLBRL i laLlei Municipal
de Catalunya com un servei cultural de responsabiütat municipal. t es
tasques de gestió i de seweis s6n prbpies de l'administració local. La
Generalitat ha de donar suport a la prestació dels esmentats serveis.
ó.3. Elabora¡em el Mapa Bibliotecari de Catalunya, que ha d'analitzar la
situació existent les necessitats bibliotecáries del país, amb la
participació de I'Administració Local i del col.lectiu professional. El
Mapa ha d'esdevenir una eina de planificació dels serveis biblíotecaris
amb criteris d'articulació del territori i de la població, i ha d'establir

i

les prioritats d'actuació,
6.4. homourem la Biblioteca Nacional de Catalunya com el primer centre
bibliotecari bibliográfic del pafs. Ha de ser la responsable de
I'elaboració, manteniment i difusió de la bibliogafia nacional i ha de

i

ser la col.lectora de tot el

Dipbsit l,egal, sigui quin sigui el seu suport.

La Biblioteca Nacional vetllari per tots aquells fons, propietat o no de
la Bibüoteca, declarats "fons nacionals" per la Generalitat quan ho
justifiqui el seu interés o valor bibüogrdfic, sigui quin sigui el seu
titular. Aquesta declaració compota les corresponents obügacions de
conservació i difusió de la Generalitat i del seu titular.
ó.5. Promourem la necessi,ria coordinació dels serveis bibliotecaris de cada
localitat o comarca amb les biblioteques escolars, proporcionantlos
un paper actiu en el sistema de lectura ptiblica local.

ó.ó. Integraren lor Bibltolequc,s P¡ovinci¡ls al si¡t€úa bibliolsca¡i caftla,
sifi¡ant-lcs cla¡¡ment en I'dmbit de la lectura pública
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U¡,t slsrplvre EsPoRTru ESTRUcTURAT
Molt s'ha dit de la importlncia dels Jocs Olímpics que enguany tindran
lloc a Barcelona, capital del nostre país Catalunya.
D'engd del 17 d'octubre de 1986 el món senser és testimoni de I'esforq
de modemitat i eficácia que s'esti duent a tefme perqué la vint-i-cinquena
edició dels Jocs es recordi en el futur com un gran dxit organitzaüu i com
I'esdeveniment que va fer possible que de nou tots els paisos es trobessin en
unes competicions que simbolitzen I'esperit de pau i convivdncia mundial'
Barcelona i Catalunya, amb la col.laboració de tots els pobles de I'Estat'
han guanyat el repte de situal el nostre país en primera lfnia de competitivitat

i a la rest¿ del món'
Peró, i aixó ho sabem tots, els Jocs no són més que la primera fita, la
sortida d'una prova encara més impofant: manüenir la il.lusió col.lectivade
fer del nostre país un refetent d'eficácia, modemitat i solidarilat.

a la nova Europa

Tambó pel que

I

fa

a l'esport

no padem d'esmergar importants recursos públics en I'anomenat
"Marketing Insütucional", No es Íacta d'utilitzarels mitjans de comunicació
per presentaf com

a

nostres lealitzacions d'altres, sobretot si els seus govems

no són del mateix partit.
No és just disposat dels diners de tots per a aprofitar-nos de la feina que
fan els altres, més quan encara hi ha molts d¿ficits estructurals al Sistema
Esponiu de Catalunya.
Tradicionalmeni el nostre pals ha estat el leferent esponiu per a la resta
de I'Estat gr¡cies a la seva riquesa associativa. Quasi la totalitat de I'oferta
esportiva existent abans de la democ¡ácia era fruit del treball dels Clubs i
Entitats. Tot i aixl, Eaient el futbol, la práctica esportiva no era un fenomen
tan popular com ho és avui. L'accés dels govems democrátics al poder i e1
fort esforg inversor de les Administracions han permds recuperar molt
terreny perdut respecte als nostres veihs europeus, i fóra injust no considerar
enlamesuraque elscorresponl'importantlssimpaperdeles Administracions
Locals per crear una xarxa d'oferles molt més diversificada i adequada a les
demandes dels ciutadans.
Aquest esforg dels Ajuntaments i alSunes Diputacions catalanes no s'ha
vist pmu recolzat ni reconegut pels Governs de la Generalit¿t des de la seva
¡eins¡auració.

Els socialistes catalans tenim molt clar que malgrat que s'han fet moltes
coses encara en manquen moltes més per fer i que si no es coordinen des del

respecte i la solidarifat els esforgos de tots, institucions públiques, entitats
i federacions esportives, i els propis ciutadans no s'assoli¡i la fita de tenir un

sistema esportiu estructurat, ferm, plural i que ofereixi rcspostes a les
demandes de la població.
Som conscients i estem convenguts que qualsevol pollüca esportiva que
cerqui fer de I'esport quelcom més que un producte de consum individualista
ha de fonamentar-se en la potenciació del món associatiu. Aquest precepte,
que alguna formació polltica considera patrimoni exclusiu del seu ideari, el
venim aplicant fa bastants anys en les ciutats que govemem. PerÜ també
sabem que les associacions esportives requereixen col.laboracions de le,s
Administracions per poder avangar.
Perpoder sentar les bases d'aquesta col.laboració considerem un objectiu
pdoritari de la polftica esportiva de la Generalitat el crear un espai real de
coordinació dels esforgos institucionals emprats per 1 'esport a Catalunya. La
realitat de Ia situació econbmica del sector prfblic al nostre pals no permet
excessives alegries a I'hora de gestionar els pressupostos, No es poden
continua¡ subvencionant instal.lacions esportives de dubtosa rendibiütaf
tant social com económica que s'han de tanca¡ al poc temps de la seva
inauguració perqu¿ ningú no havia previst la seva viabilit¿t i només es
pensava en la foto de la inauguració.
Catalunya necessita utilitzar els seus recursos amb eficácia i la Generalitat
ha de vedlar perquü aixf es faci.
Des d'aquesta necessi,ria coordinació institucional es podrl col.laborar
molt millor amb el teixit associatiu per tal que I'esport cataltr també sigui un
referent d'eficácia, modemit¿t i solidaritat Do només a nivell nacional sinó
també a nivell intemacional.
Així doncs els nostres objectius de Govem de

1a

Generalitat cercaran:

l.Que tothom qui ho desitgi trobi el seu espai per practlcar I'esport.
Cal garantt des de la Generalitat que I'oferta esportiva sigui dmpli4
pluridisciplinar, accessible i de qualitat.
S'ha de potenciar la riquesa associativa de Catalunya garantint la
diversificació d'ofertes esportives i incloent activitals de lleure i recreació
que permetin l'accés dels ciutadans sense discriminacions per raons d'edat,

sexe, condició social o lloc de residbncia.
Recolzarem les Federacions Catalanes com a elements aglutinadors de
les Entitats Esportives i alhora com a promotors d'ofertes també per a la

població adulta. En aquesta direcció els socialistes estem per la consolidació
de la Unió de Federacions Espofives Catalanes com a organisme consultiu
de la polftica esp'ortiva a Catalunya.
Si l'esport és un dret de tothom, cal assegurar que Puguin practicarJo
aquells gnrps socials que, per les seves caracterfstiques, necessiten d'un
tractament especial i diferenciat. Tteballa¡em amb insisténcia per tal que
aquests sectors disposin dels mitjans per dur a terme les activitats flsiques
que s'adaptil a les seves necessitats.

2.Garantir I'existéncia dtuna xarxa d'equipaments esportius de
qualitat que pugui donar cabuda a la demanda de práct¡ca esportiva de
la població.
Cal dotar Cat¿lunya d'una xarxa d'equipaments esportius variada, funcional i suficient que tingui en compte eI necessari equilibri entre I'esport
d'espectacle i d'alt nivell, i I'esport de lleure en funció de les diverses
realitats tenitorials i culturals del nostre país.
Per garantir l'eficicia de les inversions en aquesta matéria seran
condicionants per subvencionar el disposar del pla de viabilitat de
I'equipament, i el nivell d'ocupació de les possibles instal'lacions existents
en la zona d'influéncia del nou equipament.
Es potenciaran amb ajuts económics plans de ¡econversió i remodelació

d'instal.lacions obsoletes Vo deficitlries.
En aquesta llnia es recolzará la construcció d'equipaments esportius
escolars de qualitat que puguin ser utilitzats fora de l'horari escolar de fotma
polivalent, i I'adequació i millora dels ja existents.
3. Que lteducació flsica sigui una real¡tat en I'horari leetiu, i que
I'esport en edat escolar respecti les caracterlstiques evolutlves dels seus

pracücants.
Perqué I'educació fisica deixi de ser una mat¿ria discriminada dins del
sistema educatiu, establirem un pla especial d'actuació que contempli
pressuposteriament la dotació de personal docent especialitzat a les escoles
públiques i l'adaptació del disseny curriculat en I'ensenyament primari i

secunda¡i a un concepte de I'educació del cos més formatiu que de
rendiment. També potenciarem l'especiaützació en Educació Flsica a les
Escoles de Magisteri.

4. Que aquells esportistes que vulguin dedic¿r'se a l'€sport d'alt
rendiment trobin les estructures adequades per assolir la seva fita'

Vetllar per tal que tothom pugui fer esport també vol dfu vetllar perqué
aquells que vulguin dedicar-se a I'alt rendiment puguin fer-ho en condicions
de qualitat suficients.
I-a Generalitat, amb la col.laboració de les Federacions Espo*ives
Catalanes, endegari plans especials desti¡ats a I'alt rendiment que no només
contemplin I'entrenament de I'esportista de primera lfnia (CAR de Sant
Cugat i altres de possibles) sinó també mitjans per facilitar a aquells que
poden arribar a ser-ho la forma per compaginar I'esport amb els estudis.
Aquests plans gaudiran dels mitjans t¿cnics més avangats necessaris, i
conjuntament amb el finangament públic se cercará la col.laboració
d'iniciatives privades.
5. Cal dotar el sistema esportiu dels técnics capagos de respondre a
les necessitats actuals i futures, L'esport com a creador de llocs de

treball.

El ripid creixement de la demanda espofiva amb unes necessitats
canviants exigeix de les administracions ptlbliques i també de les Federacions
i Entitats esportives donar resposta al nivell de qualitat exigit pels practicants.

i

més diversificada qualificació de aots els
professionals que intervenen en el sistema esportiu: jutges, t¿cnics,
entrenadors, animadors, gestors, etc., que permeti elevar el grau de qualitat.
A tal fi els socialistes des de la Ceneralitat farem que I'Escola Catalana
de I'Esport executi un pla d'extensió de les noves titulacions esportives
¡esultants de la "Ley del Deporte" que permeti en un temini de quane anys
la implantació de totes elles a tot el temitori.
Aquestes mesures han de convertir-se en mitjd generador de nous llocs
de treball, en especial per a un dels sectors més afectats per I'atur com és la
joventut,

Aixó implica una millor

6, Que els ajuts per promoure I'esport responguin a crlteris objectius.
Es fa del tot necessari crear un barem de subvencions consensuat que
garanteixi I'objectivitat en I'atorgament d'ajuts econbmics per a la promoció
de I'esport i que tingui en compte l'imprescindible equilibri entre I'esport de
lleure i I'espon de rendiment sense que aixb impliqui una disminució de les
aportacions globals per les federacions i clubs esponius.

7. Altres mesures que prendrem r
rCoordinarem i fomentarem I'esforQ de les diferents Adminisuacrons
per a promoure l'esport.

rGaranti¡eml'existlnciad'unaofertad'activitatslmpüa,pluridisciplinar
i de qualitat a navés de la potenciació de clubs i entitats esportives
fortes, dindmiques i sensibles a la demanda social.
oTreballarem per la modemització de les Federacions Catalanes i la
potenciació de la UFEC perqud l'esport d'alt rendiment catald ocupi
el lloc que realment mercix.
oGarantirem que I'esport a¡ribi emb qualitat a aquells grups socials que'
per les seves caracteístiques, necessiten un hactament especial i

diferenciat.
rTreballarem per la c¡eació de Mancomunitats de Seweis Esportius a
les zones més despoblades de Catalunya.

¡Blaborarem unaNormativa que reguli i garanteixil'tls dels equipaments
esportius escolars fora d'horari lectiu per la població del seu entom.
.Potenciarem r€modelacions d'equipaments obsolets i/o deficitaris'
rVetllarem perqué les inversions en noves instal.lacions garanteixin el
seu bon ús i gestió posterior.
oEstablirem un Pla especial d'atenció i ajut als joves esportistes que
contempli la compaginació dels entrenaments amb els estudis o
heball, alhofa que es vetllará per la seva posterior integ¡ació al rnón
laboral.
¡Poienciarem la investigació cientlfica aplicada a I'esport per a posa¡ a
la disposició dels nostres esportistes els mitjans técnics més adients.
oAssegurarem I'educació ffsica a I'ensenyament primari i secundari
amb la incorporació d'especialistes a les corresponents plantilles de
professorat.
rUnificarem, d'acord amb Federacions, Ajuntaments, Clubs i APAS'
les competicions en edat escolar ñns a cadets perqub s'adeqüin al
procés formatiu propi d'aquestes edats.
eElaborarem una normativa de subvencions que respongui a un barem
amb criteris que garanteixin I'objectivitat dels ajuts.
rVetllarem perqué la celebració dels Jocs a Barcelona beneficii d'una
manera.equiübrada el conjunt del sistema esportiu catal¿.
oVetllaremperqué el fi nangament dels Jocs no repercuteixi negativament
en el finangament quotidiá de I'esport.
.Donarem supof sense reserves als Jocs, conscients que representen un
gran projecte per a tota Crat¿lunya.
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pER A LEs DoNEs

UN covsnN

I ELs HoMEs

oe Crr¡ruxve
l¿

vida dels homes

i

de les dones ha canviat de forma ben patent i en
alguns aspectes a gran velocitat. A Caaalunya hom pot constata¡ aquest canvi
i t¡obar-ne el fonament en la convicció i el treball d'una gran quantitat de
pemones amb profunds sentiments democretics que han entds i han viscut el
valor de la igualt¡t entre les persones en tot el seu sentit i així han hagut
d'afrontar el problema que significa I'análisi rigorosa de la situació histórica
de les dones.
Avui ésjustrcconéixer el caml recorregut fins i tot essent conscients que
aquesta no és solamed la lluita d'una part de la humanit¿t les done,s- sinó
una qüestió pendent de tots i que en la seva solució hi halaclau d'una societat
més justa, més culta i més próspera: més felig.
Les opcions polltiques amb auténtics ideals de progrés hem contribui't a
I'objectiu de la igualtat. Els Govems dels diferents nivells de I'administÍació
han pogut fer-ho creant serveis, informant-ne les ciutadanes i afavorint que
puguin gaudir més dels seus pobles i ciuxats i, per taft, tambó puguin

contribuir a millorar-Ios.
Malgrat I'aveng social que hem experimentat, és encara una qüestió
pendent que des del Govem de Catalunya s'ofereixi i es compromefi una
proposta decidida i coherent amb els valors i les capacifats d'aquest país. No
é,s solament un deute históric, és sobretot una necessitat urgent per fer realitat
I'horitzó legltim dels homes i les dones de Catalunya de construi¡ una
societat millor. El Govern de la Generalitat ha d'actuar de forma ben
decidida i cal orientació, rccursos i energies per formular un Pla per la
Igualtat que respongui a les necessitats reals de les dones de Catalunya i cal
que aquest PIa fixi uns objectius de carácter prioritari:
1. Garantir la igualtat a I'accés laboral, la promoció professional i la
remuneració salarial.
2. Garantir la no discriminació directa

o

indirecta (per I'estat matrimonial

o farniliar).

.i. Garantir la coeducacié efectiva de les escoles,
4. Reconeixement rcal del dret a la igualtat de condicions per al treball
i assegurar les estructures necesstrries i correctes pef cuidar els infants.
5. Regular de formaprogressista el conjuntdel dret famitiar i de successió

catalana.

Atendre tots aquests objectius suposa Proposar i afiontsr polldquos
concr€t€s sobrEqüestiors queno sfect€,[únicainentlee dones sinól¿ eocietat
en goneral en la direcció il'obtenir una dcmocrhcia plena;
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Pnn uxe wove polincA DE JovENTUT
La política dejoventut al nostre país necessita un canvi urgent. Un canvi
en les formes de fer polftica i un canvi d'objectius. Cal destina¡ més recursos
i utilitzarlos de forma adequada. Treballar a favor dels joves és treballa¡ pel
futur de Catalunya.
Exposem aquí quines seran algunes prioritats de la nostra pclítica des del
Govem de la Gene¡alitat, aspectes tots eüs desatesos i que els socialistes
catalans gns somprometem a millomr en els propers anys.

l. Obrir Catalunya a Europa
Que Europa no comenga als Pirineus fa molts enys que ho sabem. No cal
gastar milions en una campanya per fer-nos-ho saber. El que s'ha de fer és
fomenta¡ els intercalvis de joves a altres paisos d'Europa i és precisament
aixb el que no s'ha fet,
És un deure de les nostÍes institucions fer possible que milers de joves
puguin conéixer altres paisos. Aixd és bo pel pais i I'enriqueix. Nosaltres ho

hem fet all¿ on hem govemat. Ara des del Govem de la Generalitat ens
comprometem a multiplicar per deu els recursos que s'hi destinen.
2, Formació técnica i professional
Un element clau per al progrés real del país és la formació técnica i
professional dels seus joves. Tots coneixem quina és I'actual situació de
desprestigi i crisi que viu a Catalunya.
Ens proposem superar aquesta situació. l,a Formació Professional no pot
seguiressentel parent pobre de I'ensenyamenti és per aixd que augmentarem
la dotació de recursos, que adequarem els plans d'estudi a la realitat laboral
i que garantirem que tots els joves que estudi'rh Formació Professional facin
prtrctiques a empreses.

3. Habltatge
L'acces a I'habitatge ha esdevingut un dels principals problemes dels
joves catalans. Awi comprar o llogar un pis pet un jove és gairebé una
utopia. S'ha demoshat que si deixem actuar el mercat sense la intervenció

l'Administració el problema no fa més que agreujar-se. La Generalitat de
Catalunya té la competéncia en habit¿tge i ha d'actuar. Fins al moment no
de

ho ha fet.

Cal canviar de política i de Govem, Els socialistes ens hem compromés
I'Estat'
a crear un importantnombre dhabitatges en els propers anys arreu de
de la
un
Govem
Moltes d'elles a Catalunya' Perb per aixÓ ós ¡ecessa¡i
Generalitat progl€ssista, que compartei.ri aquestá mateixa voluntat i que hi
destini els recursos necessaris per fer-ho possible.
4. Alianga pets joves i amb els joves: Fomentar la particlpació
Nosaltres els socialistes tenim una altra visió del paper dels joves en la

societat, Treballem perqué els joves s'atlunyin dei conformisme i de
l'immobilisme, perqu¿ no es quedin aturats davant les injustícies' la
violéncia, les desigualtats. Volem que els joves siguin crítics i actius' que
esdevinguin motors de transfomació,
Les institucions han de defeosar valors i promoure'ls. Les institucions no
podon ser neutrals. Mai no ho són. Cal optar pel que volem. La dreta té clar
e1

que vol.

Nosalfes defensem el paper dels joves com a motor de canvi social. Es,
per tant, compromls del socialisme catali treballar pels joves i amb elsjoves
en aquest projecte de transformació i de canvi.
Per tot aixo fomentafem sincerament i oberta el moviment associatiu'
Una relació institució-moviment associatiu sense condicions, sense
compravenda, sense coaccions partidlries. Un moviment associatiu sblid i
autónom fomentari els valors dejuslcia, participació i llibertat i aprofundiri
la democrácia, Aquost és el nostre compromls.
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UNe polfrrcA DE DEI¡ENSA
DELS CONSUMIDORS I USUARIS
Els socialistes crciem que la defensadels consumidors iusuads adquireixen

unaimportáncia cabdal en la consecució d'una societat més justa i soüdAria.
Es per aixd, que ens proposem interveniractivament en l'trmbit legislatiu,
institucional i social en defensa dels drets dels consumidors i usuaris.
reconeguts per la Constitució:
1. Desplegarem la normativa necessária per desenvolupar futegrament

el

conjunt de Lleis de defensa dels consumidors i usua¡is, en el marc de
les directives comunithries; tant les de car¡cüer general com les que

exigeixen un tractament sectorial, en especial en el camp de
I'alimentació, el turisme, l'habitatge i els serveis.
2. Impulsarem I'adhesió de les empreses, tant públiques com privades,
al sistema a¡binal per a la rcsolució dels conflictes relacionats amb el
consum, a fi d'evitar la cirrega que supoga haver de recórrer a les
reclamacions judicials.
3. La millora dels serveis públics será un dels nostres eixos d'actuació,
Promourem les entitats empreses púbüques, a més de la seva
incorporació aI sistema a¡bitral, la creació de serveis de consulta,
reclamació i atenció als consumidors i usuaris.
4. La defensa dels consumidors resultamés efectiva des de I'administració
més p¡opera al ciutadd: l'administ¡ació local, Per aixb, els ens locals
rebran ple suport i reconeixement en I'exercici de llurs competlncies
en mat¿ria de consum: s'incrementari. la capacitat sancionadora dels
Ajuntaments, les llnies de finangament dels serveis municipals de
consum, especialment les OMCS i el desenvolupament d'una xafxa
de laboratoris adaptada a les funcions de defensa dels consumidon, en
coordinació amb les diferents administracions.
5. Convefi¡em I'Institut Catali de Consum en un eopai de diáleg i
corresponsabilització entre les administracions (autonómica i local),
les associacions de consumidors i els representants empresarials i

i

sindicals. L'Institut Catali de Consum ha de desenvolupar
autbnomament les tasques que li assigna la legislació, asseguraÍt la
participació equitativa de tots els agents implicats en la producció i el
consum de béns i serveis.
6. L'educació dels ciutadans en els coneixements dels seus d¡ets i deufes

en mat¿ria de consum, així com en la millora dels seus hebiis' ha
d'ésserpromogudapels podersprlbücs.Des del Govem delaGene¡aliat
desenvoluparem una política activa de formació i informació dels

ciutadans com a comsumidors, especialment en els mitjáns de
comunicació, i des de la Conseüeria d'Eúsenyement s'impulsaran
programes d'educació tant a I'ensenyament primari com secundari,
fomentant a més I'especialització unive¡sitária de técnics en consum.
7. Pergarantir els interessos econbmics i socials dels consumidors, caldrá

controlar I'oferta de productes i serveis, ail com la seva promoció i
publicitat, de foma que s'asseguri en tot moment la defensa dels drets
dels ciutadans com a consumidors i usuaris, i es vetlli per tal que els
consumidors no es trobin en situació d'inferiorit¡t,
E, Potencia¡em el moviment social de defensadels drets dels consumidors
i usuaris, fomentant la seva autoorganització, reforgant la dotació
pressupostdria i els beneficis fiscals establelts per les organitzacions
de consumidors, i assegurarit el seu accés als mitjants de comunicació
de titularit¿t púbüca, Potenciarem el Consell Assessor de Consum,
c,om a drgan consultiu

i de participació.
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Sncunnrer r Jusrfcrl: BrucAcn r RIcoR
Jusrfctt I Dnnr
1 Administració de Justlcia
No hi ha dubte que en aquests daffers anys la preocupació per la situació
de l'Administració de Justlcia ha estat una constanl en molts sectors de la
nostra societat. Per tant, la millora de la mateixa ha de ser un objectiu
prioritari de qualsevol govem i més encara de govems progressistes.
A Catalunya aquest¿ situació s'ha agreujat degut a I'elevat nombre
d'assumptes que tenen les oficines judicials, jutjats i tribunals, aixf com a la
manca de personal o a la situació de vacants o de provisionalitat en qué es
troben la major part de les maleixes,
Durant aquests anys s'hanprodult fets import¿ntsper al desenvolupament

de I'Administració de Justlcia a Catalunya: la constitució del Tribunal
Superior de Justlcia, órgan mixim de la Magistratura a Catalunya, ha
significat la recuperació d'una institució prbpia; el traspás de competBncies
dels mijtans materials de I'Administració de Justícia de la Generalitat aixf
com les Senténcies del T¡ibunal Constitucional sobre la Llei Orginica del
Poder Judicial, i de la Llei de Demarcació i Planfa ludicial han estat fets
cabdals per al futur de I'Administració de Justícia a Catalunya.
Els socialistes en aquesta nova etapa portarem a telme una polltica que
ens permeti assolir el grau més elevat de compet¿ncies d'acord amb I'Estatut
d'Au0onomia, per fer possible una gestió de I'Administ¡ació de Jusfcia més
propera als ciutadans i pal.liarels déficits histbrics de Iamarcixa a Catalunya.
En aquesta lfnia formula¡em un programa anual que seri sotmés a
I'aprovació del Parlament.
2. Tribunals I Jutjats
2.1 . El nnpa i la planta judicial a Cdtalunya. ElPa ament aprovarh una
Llei de Capitalilat dels Partits Judicials ubicats al territori de Catalunya.
2.2. Gestió de recursos de personal, En relació amb aquesta ma¡bria la
Generalitat desplegará una acció que reforci la vinculació del personal
judicial al territori de Catalunya. En aquest sentit propugnem crea¡ un
sistema que permeti institucionalitza¡ la promoció de jutges, magistrats
i alue personal judicial vinculats a la realitat social cat¿lana.
Seran exercides totes les competlncies estatutáries reconegudes per tal

d'aconseguir la plena provisió de totes les places vacants, instant les
cor¡esponents convocatbries i vetllant perqué en tot cas siguin exigits
els requisits de coneixement del dret propi de Catalunya i de la seva
llengua.
2,3. Gestió de recursos materiais. Una vegada que ja s'han realitzat els
traspassos de mitjans materials a la Generalitat, cal&¡ iniciar un pla de

modemització de l'Oficina Judicial, dotant-la de tots els mitjals
necessaris perqud pugui complir la seva funció.
2.4. La narmalització de Ia Llengua Catalana a I' Adminhtració Pública.
Els socialistes vetllarem pel compliment esEicte dels d¡ets i deures que
corresponen al personal de I'Administ¡ació de Justícia i a tots els
ciutadans, en ¡elació a la utilització del catali, com a llengua cooficial
i prbpia dins l'Adminisúació de Justlcia. Esmerqarem tots e1s mitjans
possibles a fi de facilitar a tot el personal el coneixement de la llengua
catalana, així com dispositius suficientnent ágils per a la traducció al
cat4l¡ o castelldde les actuacions o documóntsjudicials quan s'escaigui.

3. Mesures Legislatives
Els socialistes presentar€m al Pa¡lamentun conjunt de projectes legislstius

concreB, tant en l'ámbit civil com en el processal i administratiu.

En matcria de Dret Civil.
La tasca de modemització del Drct Civil Cataltr ha de serun dels objectius
preferents d'un Govem de progrés. En aquesta llnia caldrl modificar alguns
aspecies de la Compilació aixl com algunes Lleis especials aprovades en les

anteriors legislatures.
El Dret Civil Catald respectant la seva importsnt tradició juldica haur}
d'adaptar-se als canvis que ha anat experimentant la societat catalana per
tenir els instruments legals adequats a la nova sifuació.
Peraixb serinecessari aprovar unaLlei del rbgim económic del matrimoni
que incorpori correccions al régim de separació de béns, en e1 sentit
d'admetre una participació mútua dels cdnjuges en els benelicis obtinguts
durant el matrimoni, Aixf mateix s'ha de contemplar adequadament el
reconeixement legal a les parelles de fet.
També promulgarem una Llei que modifiqui els preceptes dela Compilació

de Dret Civil de Catalunya que contenen, encara avui, disposicions
discriminatiries de la dona (com el dot i figures afins) o dels fills.
Respecte a la polltica de menors caldrl modificar la Llei d'adopció, la de
la pátria pokstat, així com adoptar les disposicíons necessáries per reforqm

la polltica dels menors, que ha de ser una dedicació preferent del Govem de
la Generalitat, tant en els seus aspectes preventius com protectors,
En la perspectiva d'un Govem de progés ptopugnem I'aprovació d'un

conjunt de projectes que tomin a situar la facultat legislativa del nostre
Parlament a l'avantguarda del Dret i de la seva realitat social: una Llei
d'arrendaments nistics, una Llei reguladora de I'exercici de deteminades
professions titulades; Lleis que desenvolupin les competéncies de la
Generalitat en maGria d'associacions de carecter docent, cultufal, artístic,
benéfic o assistencial; una Llei de protecció del comprador immobilia¡i.

Sncunrr¡t pfisr,rc,{
L'exercici de les llibertats cfviques necessita un marc de seguretat
ciutadana que garanteixi aquestes llibert¿ts i protegeixi els drets personals
i col.lectius. Una política progressista de seguretat pública s'ha d'enrcndre
fonamentalmenx des de la vessant preventiva i, en segon lemre, dissuasiva,
i no únicamenl des de I'angle de la intervenció repressiva, necesshria per a
la salvaguarda dels ciutadans perd no suficient.
Per altra banda" cal considerar que, quan tractem el problema de la
seguetat, els parlmetres estadístics, tot i ser import¿nts, no reflecteixen
necessá,riament la percepció que tenen els ciutadans sobrelaqüestió. No n'hi
ha prou amb disminuir el nombre de delictes. Cal, a més, incrementar el
sentiment col.lectiu de protecció i seguretat.
Millorar la seguetat púbüca significa desenvolupar la prevenció i
incrementa¡ I'eficlcia de I'acció policial, perd requereix també implicar el
conjunt de la societat en aquest esforg.
Els socialistes ens proposem:
1. Estimular, estructurar i coordinar una polltica de prevenció que integri les
administracions als diferents nivells i els sectors socials i ciutadans més
importants. Crearem el Consell Nacional de la hevenció, dot¿t d'un fons
que permeti desenvolupar programes concreB d 'abast teritorial, tal com
fan els pai'sos europeus més avangats en aquesta mat¿ria. Estimularem la
constitucid de Consells Locals de Prevenció en aquells municipis que per
les seves caracte¡lstiques ho requereixen, presidits per I'alcalde i integrats

per les organitzacions veihals, de comerciant$ o altÍes de carácter ciutade.
Aquests Consells Locals serviran perposaren comú programes i propostes

d'actuació entre els represeniants de les forces de seguretat i les
organitzacions socials. La seva missió será articular coordinadament
iniciatives i realitzarles en els teffenys de I'ensenyament, els serveis

socials, el tractament de les drogodePendüncies, la polftica de joventut i
menors, les mateixes actuacions policials, etc'
2. Exercir des delGovemdelaGeneralitatles competéncies que li conesponen'
En matéria estrictament policial, cal desenvolupar eI següent:
oEnforti¡ el nivell local de la policia, desenvolupant allb que estd previst
a la Llei de Coordinació de les Policies Locals. Posar en malxa els
mecanismes técnics i operatius de suport logfstic per facilit¿t I'actuació
dels cossos municipals de poücia, especialment en aquells municipis
amb escasses dotacions. Propiciarem l'establiment de convenis amb
els municipis que no disposin de potcia municipal'

r

Impulsar l'Escola de la Policia de Catalunya, avui p¿cticament
paralitzada. Aquesta Escola elabora¡á lm prograrna de formació
permanent i rsciclatge de la policia autonómica i de les policies locals,
establint uü "pla de carrera" que prefiguri els mecanismes de promoció
intema, d'accés als comandaments, d'especialització, etc, Establirem
d'acord amb la Junta de Seguretat de Catalunya i per mitjd de conveni
amb el Ministeri de I'Interior, cursos de formació permanent per a les
forces i els cossos de seguretat de I'Estat que prestin el seu servei a
catalunya-

eGa¡anti¡ una millor eñcácia de la policia autonómica. No volem un cos
de Mossos d'Esquadra exclusivament estétic. Els actuals camps
d'actuació de la poücia autonbmica són prou importants per requerir
un cos ben organitzat i millor preparat' Coordinarem la seva actuació
amb les de la resta de cossos policials per tal d'impedir que operacions
coincidents no s'entrebanquin mrltuamenL Bstablirem un malc positiu
de relació amb la judicatura que permeti avangar en les funcions de

policia judicial.
3, Coordina¡ la Policia a Catalunya. La principal preocupació ser¿ I'eficicia
en I'actuació policial, sense caure en el parany de la conftontació o
competitivitat en els diversos cossos. Un treball coordinat i de cooperació
enhe policia autonbmica, policies locals i policia de l'Estat requereix la
voluntat de les institucions de treballar plegats i l'establimenü dels brgans
institucionals adequats. La Junta de Segwetat de Catalunya ha d'adquirir
la seva dimensió esfatutl'ria de coordinació entre la Policia de Catalunya
i les forces i cossos de seguretat de I'Estat, amb plans de treball operatius
i iniciatives concretes que permetin un millor aprofitament d'esforgos i
r€cursos, així com el desenvolupament progressiu i harmdnic de les
accions de seguretat ciutadana de l'administració de la Generalitat' Pe¡
altra banda, impulsarem la constitució de les Juntes locals de Seguretat
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com a órgans de coordinació dels cossos policials que ¿ctuen a nivell
municipal.
4. Desenvolupar plans especlfics de Protecció Civil a nivell local i a nivell
catal¿. Es imprescidible que alreu del teffitori existei\in ptans detallats
d'intewenció i inventari de recursos per fer ftont a eventuals problemes
derivats de catlstrofes naturals o de grans accidents. Caldrd implicar en
aquesta tasca les associacions municipalistes i establir un sistema estable

de t¡eball conjunt amb els serveis de hotecció Civil dependents de
l'Estat.

Poúrtc¡ PnnnrircrAnr¡
L'acció dels sociálistes

en mat¿riade

pofticapenitenciária tin&i l'objectiu

fonamental de crear les condicions materials i socials més favorables per tal
de garantir que el sistema penitenciari serveixi eficagment a la reeducació i

reinse¡ció social de I'intern.
1. Construir una xarxa suficient d'establiments penitenciaris
Resoldre el problema de la massificació és la prioritat principal de la

polftica penitenciária dels socialistes. Establirem d'immediat un Pla de
construcció de nous centres que doni resposta a les necessitats existents. En
els propers quatre anys es construiran 1.600 noves places i tindral preferóncia
la construcció d'un hospital penitenciari, un psiquiitric, un centre de
compliment dejoves i un centre preventiu d'homes, Es t¡aslladaran del seu
emplagament actual les presons dejoves de la Trinitat i la de dones de WadRas , S'estudiard tambó un programa especlfic pe¡ a la substitució gradual de

la Model.

2. Millorar

les condicions existents
Es procedirá d'immediat a millora¡ les condicions de vida existents als

actuals centres i es centraran les actuacions en la millom de la sanitat i
higiene, la seguretat, el tractament de drogodependéncies, el control de
I'entrada d'estupefaents i les activitals recreatives, culturals i esportives.

3. Adequar el tractament penitenciari
El tractament penitenciari és el conjunt d'accions individualitzades sobre
el penat amb la finalitat d'apartarlo de la reincidéncia i afavori¡ la seva
reinserció social. Es el repte essencial d'una política penitenciária modema.
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Si al final del tractament l'intem és capag de dur una vida sense delicte i
subveni¡ a les seves necessitats, el sistema penitenciari haurá fer un gran
servei a I'individu i a la societat. Per tal d'aconseguir la mlxima eficdcia en
el procés de reinserció, els socialistes proposem les següents actuacions:
rEs reforgaran els equips d'observació i tractamenten ordrea aconse$lir
que les progressions de grau es facin puntualment i que l'intem estigui
en ¡ot moment assabentat de la seva situació.
rS'incrementaran els equips de psicblegs suficients Per a garantir el
coneixement cientffic de la personalitat de cada intem.
rEl treball penitenciari tindri la consideració d'element fonamental del
procés dereinserció social de I'intem i la seva organització s'impulsari
a tots els nivells.
¡Es crea¡an 500 noves places de régim oben per tal que tot intern que
reuneixi les condicions exigides pugui accedir sense rctardament a
aquest tipus d'establiment

4.

Articular una poftica de personal d'acord ¡mb

Ies necessit¡tr

En matéria de polftica personal, les actuacions aniran encaminades a
augmentar la s€gr¡rctat dels funcion¡ris de servei interior; a donar suPort a
I'activit¿t sindical; a regularitzar i homogeneitzar els horaris de treball; a
ampüar les actuals plantilles; a reduir el percentatge d'interins. Me¡eixeran
especial atenció la forr¡ació i reciclatge del funciona¡i, I'aplicació del
catAleg de llocs de treball i la provisió de llocs de [reball amb participació
sindical, pertat d'assegurarunapromoció professional lliure d'eventualitats'

5.

Promoure una polltics de prevenció
Bxisteixen factors circumstancials i ambientals que influeixen en ccrts
comportaments delictius' Una polltica penitensilria modema no Pot limitaralld que passa exclusivament dins de les parets de les presons' Per aixÓ'
els socialistes endegarem una polftica concertada d'actuació en certs ba¡ris
marginats de les grans ciutats en mat¿ria d'habitatge, de serveis socials i
educació. Enel mateix sentit crearem una xarxa ben travada d'assisténcia als
excarserats i als seusfamilia¡s coordinad¿mentamb les institucions púbüques
se a

i privades.

6. Millorar l¡ sltu¡ció de les dones recluses
La situació de massificació en quO viuen les dones recluses reclama una
actuació urgent i prioriteria. Cal deixar fora de servei el cent¡e totalment
obsolet de Wad-Ras, conr¡truir urgenünent un nou centre peniüenciari de
dones i allotjar en establiments adequats les mares amb infants a cAr¡ec.
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DRocuss:

r.rN

coMBAT EN Tors ELs FRoNTS

Les drogodependdncies és un dels problemes que la nostra societat valora
com a més g¡eus, ta¡t I'Administració com la própia societat són el marc
fonamental per abordarJo.
Els actuals patrons de consum, expansius en algunes substáncies, ens
indiquen que sino ho corregim, es poden generar, amigi llargtermini, greus

problemes de Benestar Social.
En la nostra societat cons¿atem dos fets importants que perpetuen
elements que dificulten I'abordatge d'aquesta problemitica.
El primer, el manteniment d'una postura ambivalent davant les drogues.
Aixf hi ha les drogues convencionals, l'abús de les quals este totalment
acceptat, com és el cas del tabac i I'alcohol, i les substáncies no convencionals,
de les que es diu que no pefanyen al nostre *nbit cultural occidental i l'ús
de les quals no estd admds.
El segon, la preséncia d'un discurs social pte d'estereotips que
constitueixen la major part del bagatge teóric i en el qual conflueixen
afirmacions tals com dir que la droga és malaltia, perb al mateix temps vici,
etc.
Els socialistes ens plantegem la tasca d'anar modificant les realitats
socials, sense introduir canvis arbitraris que escapin al control institucional
i social. Aquestes modificacions han de comptar amb l'opinió pública i,
algunes d'elles, han de realitzar-se en ámbits intemacionals,
Cal plantejar-se d'una forma decidida estratégies que avancin cap a la
reducció de I'oferta,

En les actuals drogues legals (alcohol/tabac) el seu elevat consum
constituglK un greu problema per a la societai i la restricció de la seva oferta
és una necessitat imperiosa, A llarg termini, una polltica eficag contra totes
les drogodependéncies tan sols potconstruir-se sobrela base d'una disminució
del consum d'alcohol, tabac i fármacs. En aquest sentit adoptarem mesures
com:

¡La reducció de la pubiicitat d'alcohol i

tabac en els mitjans de

comunicació.

rl'increment del control dels firmacs psicbtrops.
rl'elaboració de programes d'educació per Ia salut, amb la participació
ciutadaná, destinats

a

redui¡ i sancionar la venda de drozues
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a

menors.

Respecte a les drogues il.legals, les mesures a emprendre serien de
carlcter dissuasiu en el terreny de la reducció de I'oferta, amb situacions
contra els llocs públics on existeixen indicis de lr]fic' etc.
Totes aquestes mssufes seran ineficaces si no s'acompanyen d'una
polftica social preventiva, que ensenyi els ciutadans a recon¿ixer la realitat
del fenomen de les drogodependéncies, capacitant-los per a una observació
no pre-codificada del mateix, a través d'una informació, formació i difusió
de campanyes publicitlries. Aquestes actuacions s'han de dur a terme en el
conjunt de la societat, amb especial incidéncia dins dels col'lectius més
sensibles, peró sobre tot fent una menció especial en el camp escolar.
L'Administració Pública ha de comptar amb la col.laboració ciutadana
pel desenvolupament dels progames de prevenció i també és necessari que

els doni la prioritat que es mereixen en termes polílics, pressupostalis

i

t¿cnics.
Els Se¡veis Socials Comunitaris constitueixen la base de tota inüervenció
preventiva. Aquests compleixen una important funció quant ala mobilirzació
de recursos, la detecció de seclors o famllies amb necessitats d'informació
o assessorament, la implicació dels professionals de I'atenció primfuia en

una política preventiva, tant a nivell d'i¡formació com de detecció i
orientació de les problemátiques,la preparació del teixit socialper I'assumpció
dels drogodependónts que estan en peíode d'incorporació a I'activitat
normalitzada social.
S'ha de posar esment també en l'atenció a les drogodependéncies. Es fa
imperiosa la necessitat d'homologar coordinm els diversos recursos
públics i privats que han sorgit com a resposta a aquest problema' Sobretot
considerem una tasca prioritAria la d'afronta¡ I'excessiva descoordinació a
tots els niveils entre el conjunt de les Administracions Ríbüques, i dins de
cadascuna d'elles, entre els diversos departaments, per no lesionar més
I'eficdcia dels esforgos públics. És urgent canviar els models d'actuació i en
moltes ocasions haurem de hencar les bar¡eres imposades per I'existéncia de
diversos dmbits administratius amb compet¿ncies sobre el tema.

i

Les funcions de nivell primari que constitueixen la primera línia
d'intervenció han d'ésser dutes a &rme pels equips d'Atenció Primtrria i els
Serveis Socials Comunitaris.
Als primers els correspondrien les tasques de detecció, atenció i
seguiment de la problemitica orgánica del drogodependent derivant, quan
sigui necessari, als restants elements de la xarxa sanitlria'
Als Serveis Socials Comunita¡is els correspondria el disseny, l'execució
i l'avaluació -conjuntament amb els serveis especialiuats- de la reinserció
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social del drogodependent potenciant I'aprofitament i la racionalització
dels ¡ecursos comunitaris.
Ambdós haurien de üenir compet¿ncies d'informació, orientació i
prevenció.

A nivell secundari de I'atenció. els recursos referencials de la xarxa
haurien de tenfi:
oCarácter Príblic.
oCapacitat de donar resposta á una població tant heterogénia com la
drogodependent.
rQue basi el seu treball en la territorialització, adequant-se d'aquesra
manera a les peculiaritats de la població de la zona que constitueix el
seu áqnbit,

rQue estigui dotat d'un equip interdiscipüna¡ amb uns components
bisics que garanteüin I'atenció en les diverses vgssants.
oQue desenvolupi el seu treball amb una perspectiva comunitária
integranf els imbits familiar, soci¿I, etc.
En altres recursos, sens dubte imprescindibles per a I'adecuada atenció

de les drogodependdncies, com són les Comunitats Terap¿utiques, es fa
necessi,ria l' homologació dels centres basada en criteris d'idoneitat, de
compe-tiúvitat, de planificació terrirorial i de complimentació dels objectius
de la inse¡ció social.
Els tract¿ments amb fármacs antagonistes o substitutius han d'ésser
integrats i controlats pel dispositiu públic com uns programes més de
I'oferta assistencial, originats per indicació individualitzada.
La inserció social dels individus deshabituats és una necessitat imperiosa, que s'ha de plantejar des del comeneament de la intervenció, per aixb és

necessari l'ús dels serveis educatius,labofals, culturals, etc., i la coordinació
de I'rls dels diversos recursos des de la perspectivadelprocés derecuperació.
Ens sembla del tot urgent I'elaboració d'un estudi epidemiolbgic fiable
que, sense perdre la visió de conjunt, contempli la diversitat de les diferents

comarques de Catalunya i ens permeti una racional distribucíó dels recu¡sos,

Hem de posar en prictica una estratégia progressista per fer compatible
els valors de llibefiat i seguretal I aixó ho hem de fer mitjangant eI
desenvolupament de la solidaritat de totes aquelles activit¿ts o iniciatives
procedents de la prdpia societaf a través de les associacions amb I'objecte
d'arribar a una progressiva corresponsabil itat en la resoluc ió i prevenció de
la problemática socia.l en general i de les drogodependéncies en especial.
Cal també abordar la problemitica de les drogues a les presons en alló
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que són els dos aspectes més b¡sics: lluitar per diominuir-ne l'rls i fer que el
temps peniteirclari serveiú perrehabilitar el máxim nombrc dc drogadictes.
En el teneny de la formació, no tan sols elsprofassioirals de salut i saxveis

socials n'han d'ésser els protagonistes, sinó també col.lectius com els
mesEes, els cossos de segur€tat, els funciona¡is de prc8ons i els co$sos
juddics que assumeixen un paper decisiu e¡r I'i¡ici, el curs i el pronóstic
d'una drogodependlncia"
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CATALIJMA

OnnsNAR r EeLTILIBRAR:
EL PLA D'INpnAsrRUcruREs

L'increment de l'activit¿t económica a Catalunya i la necessitat de
disposar de les condicions idónies per afrontar amb éxit el Mercat Únic
europeu del93, hauria de comportm una política tenitoriali d'infrastructures
que, aplicada des del Govern, permeti assolir objectius de progrés clarament
dissenyats.
Aquesta actuació política cal que planifiqui bé I'orientació dels recursos
i que actul sobre una s¿de de prioritats que ajudin a dinamitzar el pafs: des
de carreteres, autopistes, transports de viatgers, ports aeroports a la
permeabilizació de la frontera amb Franga que ens obri més a I'exterior a
través de l'adopció de l'ample de via europeu i la posada en marxa del Tren
de Gran Velocitat.
Els socialistes reslamem la const¡ucció millora de toües aquesies
infrastructu¡es en base a aconseguirun objectiu primordial: el reequilibri del
territori. Només disminuint les dife¡tncies, equiparant els serveis de les
árees deprimides amb aquells que disposen les zones més ben dotades,
aconseguirem un creixement ordenat, solidari i equilibrat de Catalunya.

i

i

1.

Modernitzar Catalunya

Catalunya presenta uns déficits d'infraftructures que no es co¡responen
amb el nivell de desenvolupament real del pals. Alguns d'aquests Gficits
són fruit d'un desordenat creixement en el passat perb molts són deguts a la
poca atenció que I'equilib'ri ts[itorial i laconstrucció de noves infrastructures
col.lectives han merescut de I'actual Govem de la Generalitat. CiU ha
invenit molts recursos sense planificar ni tenir un projecte global de pals.
Aquesta política desordenada ha fet augmeftar, com era d'esperar, grans
mancances en matéria de comunicacions en general (careteres, transports
metropolitans i regionals), de subministrament d'aigua i de sanejament. El
que tot i
mateix succeeix amb altres serveis d'energia i
ser executats per empreses (privades o ptlbliques) són serveis tan vitals per
al pals que no poden restar al marge de les previsions i accions del Govem.
Modemitzar Catalunya és un objectiu prioúta¡i pels socialistes. I aquesta

modemització la farem de forma planiñcada, vinculant en tot moment
I'ordenació territorial amb la millora Demanent del benesta¡ social dels
catalans,
l19

2.Ordenació del Territori
En ordre a establir un programa de prioritats en polltica d'ordenació del
territori, aprov¿rem el Pla Territorial de Catalunya, que pateix un reta¡d de
mós de set anys. En aquest sentit, actuarem immediatament tant pór la via de
la legislació com de la gestió, en els aspectes següents:
rAprovar el Pla d'Espais d'Interés Nacional.
oAprovar un Pla d'Ordenació del litoral, que desplegui, d'acord amb les
nostres compet¿ncies exclusives, el Pla de Costes, i aixl aturar la

degradació urbanística del nostre litoral, malmbs per anys

i

anys

d'especulació desenftenada.

I.
de
Pla
residus, Pla de
de
Catalunya:
.Plans tenitorials sectorials
oPla tenitorial parcial, especialment el de la Regió

rehabilitació dels marges dels rius. Pla d'Obres Hidrduliques'
Pels socialistes, les prioritats de Govem en matbria d'infraest¡uctures
bdsiques són les següents:

C¡nn¡rpnrs
a) Obres:
Desplegarem el Pla de Carreteres de Catalunya, revisat per posa o al
dia, i en el qual contemplarem com a prioritats les actuacions següents:

¡Enllestir la construcció de l'eix de I'Ebre, de la N-152, de I'eix
Vilanova-Igualada-Maresa,
oAccelerar 1es obres de I'eix transversal que connecta l'autovia LlgidaCervera amb ei litoral Gironl per la coma¡ca d'Osona,
elnicia¡ les obres que uniran Granollers amb Mataró, Malgrat amb
Lloret connectada amb la A-19 fins a Barcelona,
rlniciar les obres del quan cinturó de connexió intercomarcal entom de
I'erea metropolitána.

la col.laboració de I'administració de I'Estat els
rondes
de Barcelona.
i
cinturons
¡Col.laborar amb la dema¡cació de careteres de I'Estat per millorar els
trams catalans de la N-II, que esdevin&i una auúovia des del límit
d'Arag6 fins aMolins de Rei, i enllesti¡l'eix del Pi¡ineu definitivament.
rCompletar I'eix del Llobregat-Cadí per unir-lo amb el túnel de
Pimorent cap a Tolosa.
oCol.laborar amb la demarcació de carreteres de I'Estat per adoqual
I'eix Tortosa-Tolosa per Lleida i el Trínel de Viella'
rMillorar els accesos a la Costa Brava.
oCompletar amb

oconstruir el túnel de Bianya per un bon enllag entre la Carrotxa i el
Ripollés.
oAmpüar I'actual xarxa d'autopistes. Millora¡ la xarxa actual amb
I'addició de nous carrils on convingui i la construcció d'enhades i
soÍides en les dues direccions a totes les connexions. S'establird un
rdgim de peatge reduit a favor dels usuaris habituals, allá on sigui
convenient.

b)

Manteniment i millora:
oMantenir en bones condicions el ferm de I'actual xarxa de careteres.

Construir zones d'apa¡cament per atendre les necessit¿ts de repós dels
conductofs.
.Redactarem i executarem un pla específic per eliminar els punts negres
i les cruilles perilloses de les carreteres, on s'acumulen els accidents.
Inroduirem el sistema de places rodones que integrin la circulació.
Estudia¡em especialment I'autovia de Castelldefels per evitar que
continui essent Ia caffetera més perillosa de Catalunya.
¡Convenir amb les empreses ferroviáries I'acceleració del programa de
supressió de passos a nivell.

rRecuperació dels impactes ambientals produits per Ia construcció
d'autopistes i carreteres que no van incorporar I'actualrnent obligat
estudi d'avaluació ambiental,
rMantenir i millora¡la xarxa de careteres que depenen de les Diputacions
catalanes,

Tn¡¡rsponrs nr

vIATGERS

oPromoure un consorci regional metropolit¿ que completi I'elaboració
i gestioni el Pla intermodal en el qual participaran a més de les
Administracions de l'Estat, Generalitat locals, les empreses de
transport de viatgers per ferrocarril, i que treballará per fer possible el
tren regional entre Barcelona i el seu entom.
oMillorar la coordinació entre els diferents sistemes de transport per
aconseguir una racionalitz¿ció dels bitllets i les tarifes per donar
facilitats a l'usuari de la regió meüopolitana.
doordinar les xarxes de RENFE, el Fenocarril Metropolitá i els
Fe¡roca¡rils de la Generalitat preveient llur ampliació. Aquesta
ampüació contemplari tot allb previst en els contractes programa
respectius i l'ampliació del metro en el Baix Llobregat.
oModifica¡ la Llei de hansports de viatgers per carretera per eliminar

i

conflictes innecessads amb la regulació del transport de viatgefs a
l'Estat. altres Comunitats Autdnomes i la resta de parsos' Aixf mateix
modificarem aquells aspectes que limiten la implantació d'un sistema
ág:rl de comunicació intercomarcal, el qual disposañ d'un pla de
transports especffic.

oVigilar que les empreses concessioniries disposin d'un parc modem
de la seva flota d'autobusos i compleixin amb el reglament en matbria
d'informació hori¡ia i puntualiüat.

Tntxsponts nr MERcADERIES PER cARRETERA
El transport de mercaderies s'efectua majoritá'riament pel

canetera,

I'abséncia de Cennes Integats de Mercaderies a l'entom de les gfans ciutats
i molt especialment dins I'Area Metropolitana ocasiona greus problemes de
trdfic i impedeix el desenvolupament racional del sector del transport en

perjudici de l'economia.
Els socialistes amb la col.laboració dets Ajuntaments

i

del sector

impulsarem la creació de Cenues Integrats de Mercaderies en el Vallás i en
el Baix Llobregat, Tarragona, Lleida i Vilamalla. Aquests Centres estaran
connectats amb la xarxa ferrovii¡ria.

Ixrnestnuctuna

FERRoVIARIA

¡Col.laborar amb I'Administració de I'Estat per modificar I'ample de
via al sistema europeu des de la ftontera francesa fins a Barcelona aixf
com fe¡-Ia arriba¡ fins al port i I'aeroport'
rMillor¿r la llnia ripida de connexió de Batcelona arnb Tolosa per
Puigcerdiq que esdevingui un element de connexió entre les ciutats que
compondran aquest futur espai regional europeu, el desenvolupament

del qual ens és vital.

¡Col.laborar en la constn¡cció del Tren de Gran Velocitat entre Barcetona-Madrid, Barcelona-Valéncia Barcelona-Franqa. Instarem
I'administració francesa perqué acceleri I'arribada del TGV fins a
Catalunya i d'aquesta manera facilitar la connexió de Catalunya i

i

Barcelona amb les g¡ans ciutats europees.

inft astructura dels fenocarrils de la Generalit¿t de Catalunya
per incrementar Ia quantitat d'usuaris i la seva confortabilitat.

oMillorar

la

Ponrs, lnnonoRTs,

HELIP0RTS

rAdequar les instal.lacions i millorar la gestió de ports i aeroports, En
mat¿ria de ports marítims, proposem la construcció del Front Portuari
Catali amb els ports dependents de la Generalitat i els autdnoms de
Barcelona i Tarragona.
oEl F¡ont Portua¡i tindrá el suport de I'administració de la Generalitat,
especialment I'econbmic, per tal que els nostres pons millorin les
seves instal.lacions al nivell adequat a la demanda d'uns serveis cada
diamés qualificats i especialitzats, d'acord amb larenovació tecnológica
a qu¿ está sotm¿s el tráfic de mercaderies per via m¿rítima.
rModificar la Llei que regula el funcionament de la Comissió de Ports
de Catalunya, depenents de la Ceneralitat, per doar-los d'autonomia

administrativa i gerencial per tal de millorar la seva eficlcia,
especialment lad'aquells d'activitatpolivalent com és el cas dels ports
de Palamós, Sant Feliu de Gufxols, Vilanova i la Geltrrl i Sant Carles
de ia Ripita,
oCatalunya, Barcelona cal que tingui I'aeroport que correspon a la seva
importincia i al volum de viatgers que acull. Barcelona ha de donar
resposta a la demanda mundial que reclama que pugui conne4tar-se
amb les ciutats més import¿nts del planeta, Amb I'ampliació de
I'aeroport de Barcelona, s'ha aconseguit resoldre un dels problemes
més importants pendents de la nostra infrastructura peró encara cal
organitzar I'ús i les instal.lacions dels altres aeroports catalans (Reus,
Girona) per adequar-los a la nova regulació comercial.
ol-a xarxa d'heliports té una impofincia cabdal en certs indrets de
Catalunya i en les zones on l'ús d'helicdpters s'incrementa per donar
suport en mat¿ria d'ordre, trlfic, seguretat vial, evacuació d'accidents,
etc. Hem d'estenúe la xarxa fins a la seva culminació.

3.

Urbanisme

La política urbanfstica ha de respondre a l'objectiu prioritari de facilitar
la consecució del benesta¡ personal en unes ciutats equilibrades, La práctica
d'un urbanisme integrador de la ciutat amb el seu entom més immedia¡ ha
d'áfavori¡ un nou sistema de relacion$ entre el nucli urbd i la resta del

territori:
rRegularem els usos en sdl no urbanitzable i la seva integració en el
paisatge (gasolineres, hipermercats, etc.), es protegird el sbl nistic. Es

promouri una polftica u¡banfstica de manteniment de zones humides,
boscos i d'aquells indrets que tinguin un valor paisatglstic'
oAfavorirem la construcció d'habitatge social de qualitat tot desplegant
els instruments urbanlstics que facin possible I'aportació, per paÍ dels
municipis, de tenenys públics i aixf abaratfu els cosios de construcció
de I'habitatge.
rFarem possible que els municipis de més de 25.000 habitants Puguin
aprovar definitivament el seu planejament parcial. Modificarem la
composició de les Comissions d'U¡banisme en el sentit d'una més
¿mplia representació municipal.
4. Infrastructures de distribucié dtenergia
¡Es culminard I'electrificació de Catalunya amb I'aprovació i posada en
marxa d'un Pla d'Electrificació Ru¡al.
oEs col.laborari amb les empfeses distribulldores per fer anibar el gas

natu¡al a tot el pafs. S'aprovaran mesures d'ajuda econ¡mica i
subvenció per facilitar I'accés a la xarxa de distribució dels futurs
usuaris, especialment els que viuen en zones poc poblades.
rS'impulsará la creació d'inftastuctures energétiques que pennetin
I'obtenció i utilització d'energies altematives.
oEs farl un pla que condueixi a I'eüminació o integració de les lfnies
d'alta tensió eústents i s'estudiar¡ I'impacte que puguin produir les
noves lfnies.

5, Infrastruc'tures de telecomunic¡clons
¡Es culminarh el Pla de Telefonia Rural.
oEs col,laborar| amb les empreses radiotelevisives per millora¡ la xarxa

de repetidors per tal de facilitBr I'accés a totes elles de tothom,
indistint¿ment d'on es visqui.
oS'impulsartr la redacció conjunta amb alt¡es administracions d'un pla
de desplegament en tot el territori de les noves formes de tecnologia.

6.

Polltica d'aigua
I h idr áu Ií qu e s
La concepció d'un bé escás de domini públic, com es defineix I'aigua a
la modema llei d'aigües, el traspas de la compet¿ncia d'aquesta matéria a
I'lmbit de les Conques Intemes (abans Confederaci6 Hidrogrtrfca del
I nfr a s t r uc t ure

Pi¡ineu Oriental) i I'auüonomia de gestió de les confederacionshidrogrhfiques
de conca amb important pres¿.ncia de la Generalitat a la de l'Ebre i Xúquer,

possibiliten realiuar una nova polltica d'infraestructures hidráuliques. Una
política que, basada en el principi de la solidaritat interterritorial, permeti
resoldre definitivament el problema d'abastament d'aigua potable i industrial a tots els municipis de Catalunya i construir nous canals per reconvertir
impofants extensions de seci en regadiu,
La ¡ecent legislació en mataria de regulació de les infrastructures
. hidráuliques possibilita a I'Administració disposar d'imponants recursos
económics per pode¡ afronta¡ les obres de captació, regulació i distribució
d'aigiies i de canalització de les lleres dels rius i tonents.
Així, els socialistes portarem a tenne les mesures següents:
¡Realització immediata de les obres, objecte de conveni amb el Ministeri
d'Obres híbliques i Transporxs, queés qui financia, del'embassament
de Rialb, de l'embassament de la Llosa del Cavall i la canali¡zació
definitiva de l'últim tram del riu Llobregat.
rAprovar definitivament el Pla Hid¡ológic de les Conques Intemes de
Caulunya i fixar els criteris d'explotació de les seves aigües.
rParticipar activament amb un esperit d'entesa i col.laboració amb les
restan¡s Comunitats Autbnomes implicades en la Confederació
Hidrogmfica de I'Ebre.
¡Iniciar immediatament les obres de canali¿ació d'aigües des de la
Planta d'Abrera a les comarques de I'Alt Penedés i del Ganaf,
¡Resoldre urgentment el subministrament d'aigua potable a tots els
municipis del pafs.
oEnllestir el subministrament d'aigua potable als municipis de la Costa
Brava.

oAprovar un Pla especial de regulació de les lleres públiques dels rius,

i

.

torrents rieres per resoldre definitivament el problema de les
periddiques inundacions que patim i que tants perjudicis ocasionen.
rCoo¡dinar el Pla Hidrológic amb el Pla de Sanejament dels rius, per
aconseguir una eficag reutilització de les aigües.
rAgilitzar el funcionament de I'ens d'abastament d'aigua que ha de
gamntir l'aigua a la Regió L
Regadius
oPer millorar les rendes agriries, fomentarem les inversions per a la
construcció dels regadius de la Muga i del Baix Ter. Col.laborarem en
les obres d'arranjament dels eanals dels rius Segre i de I'Ebre.
rAixf mateix dona¡em el suport necessari per la posada en marxa de
nous canals de regadiu comel de I'Aldea-Camarles i Xerta-Riu S¿nia,

a

les comarques de l'Ebre i el Segana-Irs Garrigues, Baixes Garrigues

i I'Algerri-Balaguer, a les comarques de Ponent'
Sanejament
indiscriminadament
als rius, rieres i ma¡, constiiueix una prioritat de primera magnitud per
als socialistes que tantes vegades hem denunciat la inoperlncia que
fins ara ha mostfat el Govem de CiU en aquest tema, tot i disposar de
molts diners procedents de tributs que tots paguem a la Generalitat en
el rebut de I'aigua,
oRecuperarem la vida dels noshes ¡ius i el plaer de disfrutarJos.
rElaborarem conjuntament amb els Ajuntaments un Pla de recuperació
de les lleres i marges dels rius perqué les ciutats i els pobles que ara

rEl sanejament

de les aigües brutes que són abocades

viuen d'esquena als rius, canviln la seva fisonomia. Es possíble i
absolutament necessari.
olmpulsarem la reutilització de les aigües depurades ja sigui amb destí
a jardineria, agricultura, refrigeració industrial, cabals ecológics o
recánega d'aqiÍfers.
rRedactarem un pla de sanejament de purins per aprolitar aquesta grcu
problemitica que es presenta en algunes comarques de Catalunya.
.Actuarcm contra els abocaments fets als rius i aquells prodults al litoral
fins aconseguir la total descontaminació de les platges catalales'
rElaborarem un pla especlfic per aconseguif que totes les pobiacions de
més de 2.000 habitants estiguin connectades a una xarxa de sanejament.

rlmpulsarem la constitució de mancoúunitats de municipis per tal que
es constifueixin en adminisÍacions actuants de sanejament, facilitant d'aquesta manera un estricte contfol dels abocaments.
¡Crearem un cos d'inspectors que depenents del Govem de l4 Generalitat
coi.lriborar¿ amb les administracions actuants per dur a teme amb éxit
les funcions de policia, vigilhncia i imposició del régim de sancions
establert,
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UN rnRnrronr sENsE DEsIcuALrArs,
r.JNs SERVEIS nAslcs PER A TorHoM
Electricitat. Aigua, Clavegueres. Teléfon. Accessos. Sense eis serveis
més básics no es pot parlar de la igua¡tat d'oportunit¿ts dels ciutadans de
Catalunya. I la majoria de CiU al Parlament ha impedit I'aprovació de les
esrnenes que els sociaüstes hem presentat, als successius hessupostos de

la
per
al Pla
Generalitat, perqué es garantís una dotació de 10.000 milions
Plurianual de cobrimen¡ dels serveis mínims de les comarques de 1'Alt
Pirineu.
Els socialistes no només ens comprometem a assegu¡af aquesta dotació,
sinó també a destinar 10.000 milions més a d'altr$ poblacions de Ia
Catalunya rural i a coordinar I'esforg de tots els Departaments, dels
Ajuntaments, les Diputacions i les companyies submini$tradores, perqué es
puguin garantir uns serveis mínims a cada poble i a cada nucli habitat del
pals.
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Catalunya patim grans desigualtats tenitorials.

Hi ha

comarques

desenvolupades i dinlmiques, i comarques enretard, amenaqades de pariüsi.
La raó d'ésser dels socialistes és la lluita contra les desigualtaüs. Contra totes
tes desigualtats. Les socials,les econbmiques,les culturals, Es el combat per
la igualtat d'opofunitats dels ciutadans. Per aixb lluitem també contra les

desigualtats territorials i els desequilibris acumulats en un territori.
Durant els anys de la crisi, la situació de les comarques en retard quedl
emmascarada. Quan el país ha tomat a créixer, la marginació retoma amb
més forga negativa que mai. Per aquesta raó, fa temps, v¿Im avangar una
proposta raonable. Vollem que el Parlament de Catalunya consignés en els
Pressupostos de la Ceneralitat una partida de 500 miüons anuals per a
cadascuna de les comarques en retard.
la nostra proposta -fet¡ tres vegades en anys successius- no ha estat
escoltada ni atesa per la majoria de CiU al Parlament. No hi ha pitjor sord
que el que no vol escoltar. Davant aquestes negatives, i per afrontar una
situacióque s'agreuja com més va, els socialistes vam impulsar I'organització
d'unes trobades a les comarques més afectades pel retard, a fi i efecte
d'analitzar-ne les causes i avangar propostes per endegar una polltica de

coÍecció del rctard.
Les comarques més afect¿des són la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el
hiorat, la Conca de Barbertr i les GaÍigues. No es poden obüdar, peró, els
secans de I'Urgell i la Segana, la muntanya del Baix Camp i zones concretes
delaNoguera. No s'hi hanunitles comarques de I'altamuntany4 pirenenques
o

prepirenenques, perqu¿, encara que tenen problemetiques en ceft¿ manera

similars, els seus problemes, comuns a molts pat-sos d'Europa, tenen
diagnbstics i correccions molt especffics.
Aquestes trobades ens han permés d'avangar forga en I'aaálisi de la
situació. Les comarques més endarrerides cotresponen a zones de secá i
configuren un nucli situat preferentment a I'interiol i en el sud-oest catah.
El pes de l'agricultura en les seves economies és molt important, malgral
ésser agricultures de secl, poc competitives i basades en conreus que
pateixen fortes crisis.
En general I'absdncia d'industrialitz¿ció' Alll on n'hi ha el nivell és baix'
sovint concentrat en les capitals de comarca, amb poca incidéncia en llocs
de treball, L'ocupació relativa del sector terciari en aquóstes comarques es

situa entre les més baixes del conjunt catal¿. La renda per cdpita és així
mateix entre les més baixes de tot Catalunya. Unad'elles n'és el furgó de cua,
Els lndex de renda familiar figuren també entre els més baixos del pals.
Fa décades que pateixen moviments migratoris reproduils en successives
onades i que afecten, sobretot, la gentjove. La població envelleix r¡Lpidament,
I'edat mitjana és molt alta i disminueix el nombre absolutd'h4bitants, Sovint
es donen moviments intems de població amb tendéncia a concentrar-Ee en
les capitals de comarca o alguna altra població, abandonant els pobles més
petits. Els serveis públics són escassos, mal dotats i allunyats, Els residents
exprcssen la sensació de sentir-se abandonats, Hi ha encara municipis, en
totes cinc comarques, als quals, els mesos d'estiu sec, ha de portar-se l'aigua
amb cistemes. Els déficits de comunicacions a I'interior de cada comarca és
alt. La sortida de les grans c¿ureteres i autopistes desemboca en carreteres
secundAries, que no donen expectatives de desenvolupament.
Redregar aquesta situació és avui un dels objectius nacionals de Catalunya.
És un repte per a tots els catalans que volen un pafs amb estructures socials
i económiques que garanteixin a tothom les condicions necessá.,ries per al
desenvolupament personal, familiar i social. Pe¡ fer-hi front, els socialistes
de Catalunya anunciem el següent programa d'actuacions:
.4. Nomenament d'u¡ Comissari Nacional, depenent de la hesiddncia de la
Generalitat, que, sota el control del Pa¡lament de Catalunya i amb les
compet¿ncies necess¿ries, actui d'impulsor i coordinador dels programes
d'obligada reactivació per a les comarques de la Terra AIt¿, la Ribera
d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberá i les Garrigues,
B. Dotació i consignació en els Pressupostos de la Generalitat de cinc
pafides de 2.000 milions de pessetes per a cadascuna de les cinc
comarques, destinades a la provisió de recu¡sos per finangar els plans
d'obligada reactivació. Previsió pressuposdria, psr al cas que no siguin
esmergades totalment aquestes quantit¿ts durant I'any natural, que

s'acumulin a l'exe¡cici següent.
C. Creació a cadascuna d'aquestes comarques d'una Comissió EcondmicoSocial amb funcions executives i de gestió. La Comissió, presidida pel
Comissari Nacional, estaria integrada per un m¿xim de vuit persones:
quatre designades pel correspongnt Consell Coma¡cal d'enfre gls seus
membres; quatrE representants dels agents socials, sindicats, empresaris
entitats sbcioeconbmiques. La Comissió hauri de formular, en un
termini mixim de cinc mesos, un pla d'obligada reactivació per a la seva
comarca, que remetrd al Consell Executiu de la Generalitat per a la seva
aprovació i immediata apücació. El Comissari Nacional remere anualment

i

al Parlament de Catalunya, per a ser debatut, un informe de gestió sobre
els Plans d'Obligada Reactivació.
Els Plans d'Obligada Reactivació hauran de comprendre, entrÉ altres, les
següents grans qüestions :

1

Una polftica social de millora de la qualitat de vida, en base a un

projecte d'actuació global fntegra, que en els terrenys dels serveis personals
(sanitat, serveis socials, ensenyament i fomació, cultura i lleure, espofts'
etc.) permeti fer rendibles els tecursos i coordina¡ actuacions, serveis i
projectes a niveü de comarca.
2. l,a insuficiéncia de la xarxa viária comarcal és una causa rellevant del

i

del desequilibri d'oportunitsts' "Encongir" el tefiitori de cada
comarca, amb una bona xarxa de comunicacions, augmentare les oportunitats
i perrnend de millorar e1 sistema d'equipaments ptiblics d'aquestes Arees. El
Pla General de Catalunya estableix una xar€ bAsica acceptable, perÓ
insuficient, Cal completar-la amb les corresponents xarxes comarcals'
L'objectiu és reduir, dins de cada comarca, el temps d'accés mlxim de's de
qualsevol residéncia fins a qualsevol equipament. Caldria situa¡-lo, com a
máxim, en 20 minuts.
retard

L'organització i gestió de lapromoció econdmica en aquestes comarques
amb reta¡d, caldrd fer-les a sense fórmules preestabler¡es i amb imaginació'
de manera que permeti, eh cada cas, trobar amb rigor noves activitats
3.

econbmiques viables en funció de I'espai flsic, la seva gent o el seu
patrimoni.
4. Cal aprofitar les noves orientacions de la PAC de 1a CEE i obtenir els
nous ajuts comunitaris per a la promoció d'activitats productives diferents
de les agráries a fi de diversifica¡ les fonts d'ingressos dels agricultors. La
base hauria d'ésser un desenvolupament integral, que faci possible la
continulltat de les explotacions agrhries a temps pucials i obri I'oporntnitat
d'obtenir ingressos addicionals per a I'exercici de noves activitats compatibies.
5. El desenvolupament integral de les comalques demana també que hi
prenguin més importincia les activitats tulstiques i lecreatives' La captació
.*r"nt. d" tutisme rural exigirl la creació d'equips receptors i una bona

i"

gestió del tenitori (revalorització del patrimoni, protecció del paisatge'
funcions de vigiltrncia i conservació). Tambó cald¡tr aprofitar les catacterfstiques de l'hibitat rural per oferir noves modalitats d'allotjament
turístic. I, nogensmenys, la promoció de la gastronomia local. Les subvencions comunitlries, el foment de la cooperació entre els agents i I'establiment

de canals de comercialització, són elements blsics per a la reeixida del
tudsm€ rural.
6. L'emigracié i el despoblament han fet que hi hagi forga pobles, en
aquestes comarques, amb habitatges desocupats. Són edificis vells que,
tancats, perden condicions d'habitabilitat i resten exclosos del mercat
immobiüa¡i. Una polftica de rehabilitació d'habitatges -tant dels ocupats
eom dels buits- adaptadaalarealitatdelspossiblesnous habitants, sontribui¡A
també al rcdregament comarcal.

l3t

Mil.ronelvl ELs NosrREs BARRIS
La disbauxa del desenvolupament dels anys 50 i 60, sense cap mena de
planejament urbanístic i sovint al servei dels interessos especulatius, ens ha
deixat com a heréncia, en moltes ciut¿ts i pobles de Catalunya i sobretot a

l'Á¡ea Metropolitana de Barcelona, uns barris que amb el pas del temps han
esdevingut nucüs de pobresa i marginació, veritables "ghettos", amb
importants déficits d'i¡frastructures i equipaments. Estem parlant dels
ba¡ris obrers, de les ciutats dormitori i dels centres histÓrics abandonats a la
degradació.
Els Ajuntáments democrdtics han intentat adregar aquesta situació, tot i
les seves mancances financeres, fent un esforq considerable per canviar-ne
la tendéncia. El govem de Catalunya no pot blibir-se d'aquesta realitat' Ha
de fer el pas decisiu i superar per sempre més aquesta diffcil situació que

viuen alguns dels barris de les nostres ciuiats i pobles, amb I'objectiu
d'augmentar la qualitat de vida dels seus habita¡ts.
fu per aixb que els socialistes des de la Generalitat de Catalunya
impulsiem ilideraremunPROGRAMAD'ACTUACIÓINTEGRALPER
ALS BARRIS NECESSITATS.
Aquest Programa d'actuació especlfic per a cada nucli ha de sorgir d'un
acurat estudi de la fealitat wbanfstica, sociai, demogrifica i econbmica de
cadascuna de les zones a revitalitzar'
S'ha de plantejar sobre la base del dilleg i de la cooperació de les
Institucions (Generalitat, Ajuntaments, Estat, DiPutacions), sumant els seus
recursos pressuposta¡is i de serveis i canalizant recursos del Fons Social
Europeu. El Govem ha d'obtenir el consens social més ampli possible
(verns, comerciants, associacions) i ha d'ésser capag d'anossegar i d'engrescar

la iniciativa privada.
El Pmgrama no té massa sentit si no és aplicat amb la ductilitat necessá¡ia
que demana cada situació concreta. D'aqul la necessitat d'un procés ampli
de paticipació.
Els eixos básics d'aquest Programa es podrien sintetitzar en quatre glans

llnies d'actuació: renovació urbanfstica, pla d'actuacions socials, pla de
prevenció i seguretat i concentracié d'una forta inversió pública'
Per afrontar la fenovació urbanística, és indispensable comptar amb un
instrument de planejarnent a,rnpliamentconsensuatn que contempli ladiagnosi
més acurada possible de la situació de partida i les grans llnies del projecte

de regeneració futura.

Un urbanisme hgil i actiu, complementari del ja existent, que preservi
allá on calgui un teixit amb caracterfstiques própies, reconfigumnt-lo i
incorporantJo a la Íama urbana que f integra, i que doni resposta a
l'increment de necessitals d'infrastructures i de renovació de sól.
L'actuació urbanfstica ha de permetre també I'alüberament de sól per a
la creació de zones verdes, d'espais lliures pera la construcció d'habiutges
de promoció priblicaEl programa d'acauacions socials hade combinar lapromoció económica
i urbanlstica amb sl benestar, amb I'objectiu d'afavorir tots els processos
que comportin una millo¡a en la qualitat de vida dels veihs, afrontar
prioritáriament les bosses de marginació i probresa i lluitar alhora contra les
desigraltats socials. Establir polltiques socials compensatbries de regulació
que responguin a les necessitats socials més urgents (alimenttrries, educatives,

culturals, saniti¡ies, d'habitatge, etc.). Així mateix, en certs gnrps de
població de toies les edats s'han d'inicia¡ prccessos normalitzadors que
detectin els problemes més greus de desintegració social i crern xarxes de
relació lligades al lleue i al treball.
Alli on calgui, cal implement¿rtambé accions de seguretat i de prevenció
amb la corresponent coordinació de tots els cossos policials,
Aquesta mena d'actuacions socials només es poden valorar a üarg
termini, peró segurament I'efecte sobre la conflictivitat social és molt
important, fins i tot a mig termini, at¿s que s'estableix una nova forma de
relació, ldhuc amb la marginació,
Finalment, cal efectuaf inversions "de xoc", contundents i 9n el menor
espai de temps possible, a fr d'agilitzarels projectes urbanístics, modemitzar
les infrastructures i estimular la inversió privada i I'establiment de noves
activitats económiques i socials.
La creació de societats mixtes amb majoria de capital procedent de les
adminishacionspúbliques i amb ladecididavoluntat, d'unabanda, d'apel.lar
a la col.laboració del sector privat més interessat en la regeneració d'aquests
baris, i de I'alna d'autofinangar-se amb part de les plusvllues que es deriven
de la mateüa intervenció, és una fórmula que este demostrant resultats
extraordinaris,
Els pressupostos de la Generalitat permetrien, en aquests moments,
destina¡ uns 50.000 milions de pessetes a cobri¡ el 517o del capital de les
societats mixtes, cobert en vt altre 25/o pels Ajuntaments, I'Estat i les
Diputacions, i en la resta per la iniciativa privada.

Un projecte que el nou Govem de la Generalitat lé el deure moral

d'eacapgalar en col.laboacié amb els Ajuntamerits impücate. Uns nova
mare¡a d'e¡¡teú&e l¿ vida sn aque6ts ba¡ri6 i d'assegurar ur b€nostrr
desit¡able i, seru úrbte, be.n poesible'
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Els socialistes cafalans volem transmetre a la societat, en aquest últim
decenni del segle )O( el nostre convenciment que la lluita per un medi
ambient harmdnic i de qualitat, és avui també la lluita per fer de Catalunya
un pals solidari i vertebrat intemamsnt, alhora que plenament integrat amb
les regions més avangades de I'Europa del Mercat Únic.
Tanmateix, ens queda un llarg carnl per recórrer. Aquests tlltims anys
hem assistit amb desencls a I'agreujament de molts dels nostres problemes
ambientals, fruit bdsicament d'una desencertada perspectiva del Govem de
la Generalitat i d'una gestió fortament ineficag. Els rius baixen més bruts que
fa uns anys, els residus industrials segueixen abocant-se de forma salvatge,
els valuosos espais naturals i paisatges que posseeix Catalunya es degraden
de la md de l'especulació i de la seva explotació inadequada, en el litoral no
s'aconsegueix frenar el procés de deteriorament progressiu.

Hem de fer una crida per redregar aquesta situació. Com a element
positiu, veiem que s'estén acceleradament a nous seciors socials la preocupació pels temes ambientals i el convenciment que només amb la
conesponsabilitrzació e$ pot aconseguir u¡r medi ambient millorat i en
equilibri.
Hem de proclamar que laprotecció i el respecte al medi ambient no només
és compatible amb un important desenvolupament econbmic, sinó que s'ha
convertit en un element imprescindible perqub aquest desenvolupament
sigui possible: per raons de competitivitat en el mercat inrcmacional, i
perqué un medi deteriorat es contradiu substancialment amb la conservació
de les potencialitats económiques plsnes del noshe país. El turisme en podria
ésser un exemple significatiu.
UN
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upDIAMBTENTAL PER CATALUNYA

Qué farem els socialistes en aquesta nova legislatura? Hi ha set punts que

ens semblen fonamentals i als que dedicarem tots els esforgos:
rPlanificar el territori de Catalunya amb criteris ambientals.

rPosar fre a la degradació dels diferents medis.
oRestaurar allb ja degradat.
.hotegir i conserva¡ el medi natu¡al.

oMillorar la qualitat ambiental urbana.
oGeneralitzar una cultura ambiental positiva en la producció i el consum.
oFer realitat la participació i la conesponsabilització mediambiental'

1.

Planificar el territori amb criteris medi¡mbientals
¡ Fa¡em el Pla Tenitorial General de Catalunya i realitzarem els Plans
Territorials Sectorials i Parcials que falten i aplicarem els queja estan
aprovats, dotant-los d'un alt contingut de protecció ambient¿].
eRealitzarem un Pla Territorial Parcial del Litoral.
rFinalitzarem i aplicarem eficagment el Pla de Sanejament dels rius i del
litoral catalh.
.Portarem a la prdctica el Pla de Ca¡reteres de 1987 en les seves
prioritats, com és I'Eix Transversal i el Pla de Ports de Catalunya,
respeotant el medi ambient i preservant l'equilibri ecológic.
o Farem i aprovarem urgentment el Pla d'Espais d'Inter¿s Natual.
oFarem I'Inventari Forestal i el Pla Forestal de Catalunya.
oAplicarem i exigirem la realització rigorosa d'Avaluació d'Impacte
Ambiental a les activiats i obres d'impacte sigrrificatiu i deplanificació

territorial.

2.

Posar fre a la degradació ambiental
oAcabarem amb els abocaments incontrolats de residus industrials,
fomentant el tractament en origen, la seva reducció, recuper¿ció i
reciclatge i es realitzara¡r les infrasEucturcs necesseries peral Eactament

dels residus (abocadors controlats, plantes ffsico-qulmiques,
incineradores. ,.).

¡

Establi¡em les mesures necessá¡ies per solucionar la recollida i el
tractament d'alguns residus especials com són els hospitalaris, els

medicaments, les piles, etc,, avui no regulats i que es barregen amb les
escombraries urbanes, tot i que suposen un gran risc ambiental.
oBstablirem un sistema eficag de conüol d'abocaments i de qualitat de
les aigües en toles les conques, amb participació activa de I'administració

local.

rExigirem a les indristries, especialment a les potencialment
contaminants, I'estricte compliment de la legislació ambiental pel que
fa als fums i gasos, abocamonts lfquids i residus sblids.
rRealitzarem i aplicarem una Delimitació Territorial de les activitats
extractives, que posi fre a la destrucció del paisatge i els ecosistemes,
en especial en espais de gran interés natural,

3.

Restaurar alld degradat

rRecuperarem els espais de ribera i el domini públic dels rius, estanys
i litoral per a zones de reserva natural i espais ltidics. Tomarem la vida
als rius.

rRecuperarem el paisafge deteriorat per les infrastrucfures (ca¡reteres,
elbctriques, telefbnica, pedreres), establint programes de rostauració a

mig lermini.
.Recuperarem la massa forestal, establin! els diferents usos del bosc:
explotació, lúdics i conservació de la fauna i de les espécies vegetals,
especialment les autbctones.
rRestaura¡em les drees degradades pels abocr¡ments ii.legals de residus
indusrials, de la construcció o doméstics,
.Recuperarem la qualitat de I'aire a les ciutats i polígons industrials,
aplicant els plans previsüos a les noshes lleis.
4. Protegir i conservar el medi natural
o Crearem el gran Parc Nacional dels Estanys del Pirineu a I'entom de
I'actual Pa¡c Nacional d'Aigüestortes, ampliant-lo considerablement,
amb un pressupost anyal no inferior als 500 milions de pe$setes, amb
infrastructures suficients i un programa de desenvolupament de la
zona.
rCreació i dotació immediata dels Pa¡cs Naturals de Cap de Creus
SeradeRodes,les Gavarres,la Serra de Marina, el Montsant i la SeÍa
de Prades, el Massls dels Ports (Tortosa-Besseit), el Montsec.
Avangarem en la declaració de la resta d'espais inclosos en el PEIN

i

i

una vegada aprovat.
oProtegirem les zones de la costa (incloses les aigües litorals) i zones
humides de major interés, com les costes del Cap de Creus, Montgrl

Medes, Aiguamolls del Baix Ter, Cap de Begur i els Ullastres,
l'Ardenya, zones litorals de les comarques tarragonines, i ampliarem
I'actual Parc Natural del Delta de l'Ebre. Decla¡arem zones protegides
els estanys, com els de Banyoles i Sils, i establirem una normativa

i

protectora sobre les zones dels embassaments.
Esublirem zones protegides a les riberes dels rius, per preservar la
fauna i la vegetació de ribera, aconseguint la mlxim qualit¿t de I'aigua.
El riu I'hem de protegir com a font de vida, i perseguir com a delicte

r

qú

atempti contra ell,

5.

Mlllorar la qualitat ambiental urbana

ol-a ciutat, considerada com a ecosistema urbi, ha de ser nucli de
mhxima atonció per millorar la qualitat ambiental i de vida dels seus
habitants. El medi ambient urbi afecta la majoria dels nosfres ciutada¡s
durant la major part del seu temps. A més des de la ciutat es pot agredir
el medi enviant residus a I'exterior, contaminant I'aire i I'aigua,
consumint energia i ¡e-cürsos naturals. Per a millorar la qualitat
ambiental de les nostres ciutats i erees u¡banes es col.laborari
intensament amb I'administ¡ació local'
o Impúlsarem polítiques que aconsegueixin que les nostres ciutats
siguin netes, tranquil.les i verdes. Per aixÓ és necessari:
-Potencia¡ actituds i h¡bits no consumistes que ajudin a
estalviar i recuperar energia i aigua.
-Desenvolupar actuacions que afavoreixin el reciclatge dels
residus urbans, disminueixin la contaminació i el soroll, racionalitzin
I'r1s de I'automóbil privat, incrementin la utilització del t¡ansport
púbüc i millorin el paisatge urb¿.

6.

Generalitzar una cultura ambiental positiva en la producció

i el consum
r Impulsarem la máxima valoració social de la protecció del medi
ambient a tots els sectors.
rDesenvoluparem mecanismes económics que incitin una producció
indusuial compatible amb la preservacid de1 medi.
rAfavori¡em i recolzarem la realització d'auditories ambientals a les
activitats econbmiques per con¿ixet com poden funcionar Ies nosü9s

i

empreses amb el mlxim d'harmonia amb el medi mfnim risc
ambiental. Aquestes auditories les exigirem a les d'impacte ambiental
potencial més signifi catiu.
oAfavori¡em I'est¿lvi i l'eficicia en el consum energétic i accentuarem
la producció d'energia amb fonts prbpies, a través d'un programa
energ¿tic coordinat amb I'Estat, que estimuli la investigació i utilització
d'energies altematives i que redueixi progressivament, fins a Ia seva
desaparició, I'energia obtinguda en centrals nuclea¡s de fissió.
rPotenciarem i popularitzarem amb mesures concretes els producfes
"ecolbgics", és a dir, aquells que duren més, consumeixen en la seva
fab¡icació ñenys recrüsos i energia, e1 seu ús no contami¡a, poden
reutilitza¡-se o reciclar-se en deixar de ser útils, els residus que generen
són mlnims

i assimilables pel medi.

oFarem aplicar a Catalunya la legislació intemacional condicionant la

producció de nous materials alarealització d'un estudiprevi d'impacte,
des de la fabricació fins al seu ús i I'eliminació dels seus residus.

rPotenciarem I'us d'adobs orgánics i la utilització racional d'alt¡es
adobs, alhora que restringirem i regularem curosament la introducció
de pesücides al mlnim imprescindible.

7.

Fer realitat la participació, Ieducació
¡ la corresponsabilitzacló ambientals
ola informació ambiental será púbüca, respectaot només la confidencialitat d'aquelles dades que poden distorsionar el funcionament
competitiu del mercat, o que poden crear problemes greus a les
persones,

oFomentarem I'educacid i la formació mediambiental dels ciutadans
irnpulsant programes concrets amb finangament adequat i adregats:
-Als joves en edat escolar, incloent-hi el medi ambient en els
programes académics.
-A amples sectors ciutadans per aconseguir que la sensibilitat
ambiental sigui un valor social prioritari,
-A tots els nivells académics (Universitat, ónsenyament miqe.., )

i

en experiéncies d'educació no reglada Impulsarem la formació

t¿cnica especialitzada en medi ambient.

oAfavorirem les iniciatives de la societat civil per desenvolupar,
juntament amb les administracions, programes i propostes d'educació
ambiental.
o Desenvoluparem un Gran Aco¡d Político-Social per a la millora del
Medi Ambient, en el que han de participarels partits parlamentaris, les

administracions, les organitzacions sindicals i econbmiques, les
organitzacions i associacions cíviques, per aconseguir una plena
corresponsabilització i un caml positiu en la millora del deteriorat
medi ambient catald.
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RBcupsRAR ELs NosrRES Rrus

Tots els principis que enunciem a continuació es podrien sintetitzar en
qué tenir els rius nets és avui una prioritat i una qüesüó de decéncia nacional.

1. ñgües netes
Els objectius que es plantegem en matéria de qualitat de I'aigua són
exbaordintrriament ambiciosos. Ens proposem netejar les aigües per a
recuperar la vida dels nostres rius i el plaer de disfrutar-los.

2.

Aigües útils
L'aigua és un recurs esctrs a Catalunya i conseqüentment cal fer-la servir
diverses vegades entre la muntanya i el mar i cal garantir que cada vegada
que disposem d'ella estigui en condicions d'ésser utilitzad¿ de nou. A tal
efecte ens proposem superar l'acoal divo¡ci entre el Pla de Sanejament i el
Pla Hidrológic, i fer possible una polftica de reutilització.

3.

Eliminar en origen la contaminacié industrial
Ens proposem incentivar la reducció i el reciclatgs de residus en el seu
origen per a facilitar així una eliminació més barata i eficag. Per aixb
millorarem la gestió i el control de les aigües residuals industrials en el seu
origen.

4.

Multiplicitat d'usos de

les aigües depurades

Ens proposem impulsar una potltica de ¡eutilització de I'aigua per a
garantir un ús racional de la mateixa, En aquest sentit incentivafem la
reutilització en matéria de jardineria (parcs fluvials, etc.), agricultura

(regadius), refrigeració industrial, lluita contra
ecolbgics, etc.).

Ia salinització,

cabals

5.

Viure de cara als rius. Parcs fluvials
Cal que les ciutats i els pobles que ara viuen d'esquena als rius canvirn
per a viure de cara als rius. Les zones urbanes que estigr:in travessades per

rius han de tenir uns parcs fluvials meravellosos i plens de vida. l¿
recuperació de les lleres i marges dels rius és una política de costos
econbmics baixos que hem d'impulsar decididament.

Pnocn¡ut ot¡c'ruec¡ó

rrNs ,l

l,t¡tw 2000

Aquest Fograma consta de 4 fases:
Primerafase. Aquesta fase es desenvoluparia fins a firals de I'any 1994.
En aquesta etapa ens plantegem executar les següents obres:
a) Sanejaments parcials:
Riu Llobregat :Entrada en funcionament de les depuradores d'Abrera,
Terassa, Rubí i Sant Sadurní d'Anoia.
Riu Besds: Entrada en funcionament de les depuradores de Granollers,
Caldes de Montbui, Sabadell, la Llagosta i Montomés.
Riu Francolí: Entrada en funcionament de les depuradorcs de Montblanc

i Valls.
Riu Tordera: Entrada en funcionament de la depwadora de Tordera.
Riu Gaiá: Entrada en funcionament de la depuradora de Santa Coloma de

Querait.
b) Sanejament total dels rius següents:
Foix,,.......,......................, I depuradora
Muga..,,........................... 1 depuradora
Fluvid.,....,....................... 3 depuradores
Ter..,,.,..,,....,......,.....,....... l7 depuradores
Riera de la Bisbal ...........3 depuradores
Riu
3 depuradores
Rie¡a de Rubí.....,.....,...,.. 3 depuradores
A tal efecte construiríem també depuradores puntuals per les ciutats de:
Puigcerdá, Lleida (la. fase), La Seu d'Urgell i Tortosa.
En aquesta pfimera fase, amb I'execució de les ob¡es esmentades ens
plantegem la consecució dels següents objectius:
rEliminació del 60Vo rJe la contuninació dels rius de Catalunya.
rlniciar la recuperació dels nostres rius.
rClausura de tots els abocadors i la retirada dels residus sblids de les
lleres i els marges dels rius.
olmplantar un conhol efectiu de I'accés dels vehicles a les lleres dels

Anoia

ftus.
Segona fase. Aquesta fase s'allargard fins al
proposa la realització d'obres que facin possible:

final de I'any 1996 i

es

a) El sanejament total dels rius Llobregat, Besós, Francoll, Tordera, Gaii i
la Riera de Maspujols.
D) l,a construcció de les depuradores puntuals de les següents ciutats: Lleida

(2a. fase), T¡rrega, Agramunt, Balaguer, Mollerussa, lps Borges Blanques.
Al final d'aquesta segona fase hauríem aconseguit els següents objectius:
r L'eliminació del 907o de la contaminació dels rius i el seu impacte
sobre el litoral.

La rccuperació dels cursos baixos dels rius.
rl-a recuperació de les lleres i els marges dels rius amb un programa de
replantació de boscos de ribera autÓctons.
o

rEl desenvolupament

de projectes urbanístics en els trams urbans dels

rius per a crcar Parcs Fluvials.

Tercera fase. En iniciar-se aquesta fase ja estaran construides les
infrastructu¡es btrsiques i s'haurl eliminatel90% de la contaminació fluvial,
S'inicia una fase que s'allargarl fins a finals de 1998 centrada en la millora
de la qualitat i que es Proposa:
a) Acabar la construcció de lotes les instal.lacions puntuals de municipis
mitjans.
D) Millora de la qualitat dels abocaments de les depuradores existents.

c) Adaptació de la totalitat de les depuradores al compliment de
normatives comunitlries.
d) Reutilització total de les aigües sortides de depuradores
regar, recaregar aqülfers o per cabal ecolbgic'

les

ja sigui per a

que ens
Quarta fase. Aquesta fase arriba fins a I'any 2000 i l'objectiu
proposem és garantir que tots els municipis de més de 2.000 habitants
estiguin connectats a una xarr€ que condueixi a una instal.lació de depuració
o que portin a terme el sanejament de les seves aigües directament'
Paral.lelament, i en totes les fases d'aquest pfograma es portara a terme
un pla especial d'eliminació de purins, fonamentat en la concentració en
origen i posterior eliminació, ja sigui en el propi entom de les granges o en
altres indrets.
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ENDAVANT:

PROPOSTA FEDERALISTA

Els objectius de democrácia i aulonomia han estat, aEspanya, históricament
units, El pacte constitucional va obrir una página nova en la nostra histbria,
en la qual tots hem dipositat l'esperanqa que seri possible resoldre els
contenciosos de les nacionalitats históriques i transforma¡ i modemi¿a¡

I'Estat.
A més de deu anys de I'aprovació de la Constitució, el procés autondmic
boba en una crui'lla decisiva. El balang d'aquests deu anys mostfa avangos
subst¿ncials en els nivells de descentrali ció assolits. Tenim unes institucions d'autogovern própies, amb més anys de vida que en cap altre moment
de la nostra história recent. La Generalitat disposa d'emplies competbncies
es

en els principals ¡mbits de I'activitat del sector públic, com la sanitat,
I'educació i la polltica territorial, i d'un volum pressupostari molt significatiu,
que reprcsenta més del l07o de la renda dels ciutadans de Catalunya, i del
257o del conjunt del sector prlblic.
Coberta aquesta primera etapa de forma satisfactdria, actualment existeix

la conscibncia que és necessari donar un pas endavant en el desenvolupament de I'Estat de les autonomies.
Els recents esdeveniments de I'Est d'Ewopa, i I'eclosió nacionalista en
alguns pai'sos, han accentuat aquesta sensació. Alguns, en els dos costats,
reaccionen davant d'aquesta siruació amb postures extreme$. Uns ho fan
d'una manera defensiva i conservado¡a. Pensen queja hem anat molt lluny,
i més aviat desitjarien retrocedir o deixar les coses com estan. En el fons,
estan apostant sense adonar-se'n per una forma d'evolució neocentralista de
l'Estat de les autonomies, contl¿ria al sentit del pacte constitucional.
Uns altres, en l'altre extrem, defensen opcions independentistes. Volen
veure, en el curs de les coses, els signes d'una nova situació en laque, segons
ells, tots els sacrificis, conflictes i vicissituds estaran justificats per assolir
la independéncia. No són capagos d'avaluar amb objectivitat i rigor tots els

avengosques'hanprodurtdes del'establimentdelademocrlciail'autonomia.
Es tracta de dos plantejaments enonis i minoritaris, que no rcflecteixen
el que pensa la major part de la societat catalana, ni representen els seus
interessos. Peró es potencien mútuament. Com més fortes són les reaccions
antiautonomist€s i la insensibilitat respecte a Catalunya, més es potencien
els plantejament independentistes. Com més radicals i extremistes són les
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i la reacció
per
necessiten,
potencien,
i
tant
es
contrá¡ia dels sectors neocentralistes. Es
mútuament. Per aixó aquesta és unavianegativa, que condueix inevitablement
a I'exacerbació dels conflictes i a la frustració col.lectiva.
Nosaltres pensem, al contrari, que cal trobar 1a resposta als reptes
problemes que se'ns plaritegen donant un pas endavant en I'aprofundiment
de I'autogovem de Catalunya, dins del ma¡c de I'Estat de les autonomies. Es
precís donar un nou impuls a I'Estat de les autonomies, reafirmant el pacte
constitucional i el compromls de la democrdcia espanyola de proporcionar
el nivell d'autogovem adequat a les nacions histÓriques.
Aquest és el propbsit de la proposta federalista. Els continguts polltics de
I'autogovem, afirmem els socialistes catalans, han d'avangar en la línia que
ens marquen els pai'sos federals, com ara Alemanya, Estats Units, Canad¡'
reivindicacions independentistes, més estimulen el tancament

i

i Austria.
Certament, la Constitució Espanyola no consagra I'Estat Federal' Perb

Sui'ssa

no impedeix en el marc constitucional que el desenvolupament de I'Estat de
les autonomies es realitzi prenent com a punt de refer¿ncia I'exemple dels

Estats Federals. En les qüesüons básiques, ]'Estat de les autonomies pot
funcionar com un Estat Federal, Aixó ja no depdn de la Constitució sinó de
la voluntat de les forces polítiques.
Quan els socialistes fem lia proposta federalista ens estem referint, doncs,

al que entenem que és essencial: continguts polftics de I'autogovem'

Avangar en aquesta direcció és el que ens porta a concretar la nostra proposta
en uns punts precisos, en la majoria dels qualsja s'estan lealitzantimpoftants
avengos:

rPotenciar la capacitat legislaliva i administrativa de les Comunitats
Autbnomes en les matéries de la seva competOncia a través d'un
sistema de distribució de competéncies entre I'Estat i les Comunitats
Autbnomes clar, precfs i acceptat de forma general.
oRgfomar la hisenda autonbmica, per tal d'incrementar el grau
d'autonomia financera de les Comunitats Autdnomes, compatible
amb un objectiu d'igualtat entri aquestes.
oFer possible la participació dels Govems autonbmics en les instáncies
través de la reforma del Senat, i avangar
en el desplegament de mecanismes de col.laboració i coordinació entre
les Comunitats Autbnomes. D'especial impofáncia és la regulació
d'un model de participació autondmica en la gestió del sector públic

legislatives del poder central

a

económicdel'Estat, expr€ssamentprevistapelsEstatuts d'Autonomia'
oReforgar el paper de les Comunitats Autdnomes com a responsables

148

del desplegament de I'administració en el territori, el que significa
potenciar la sev¡ funció de tepresentants de I'Estat, reformar
I'administració periférica de I'Estat, i estabiützar adequadament la
relació ent¡e eI Govem Autonbmic i els Govems Locals.
rPotenciar la descenüalització del sector priblic en tots els seus nivells,
en el marc d'una distribució de la despesa prlblica entre Estat,
Comunitats Autbnomes, i corporacions locals similar a Ia que existeix
en les democrácles federals avangades (50Vo-25Vo-25Vo), augmentant
el pes i la importlncia dels Governs Locals.

Aquests són els continguts de la nostfa proposta federalista. Resumeixen

com concebim I'autogovem de Catalunya en el marc d'una Espanya
democrdtica i en I'horitzó d'una Europa unida.
La realitat política espanyola és diversa. Les diferents regions expressen
diferents graus de voluntat d'autogovem. La conciliació entre el respecte a
aquest4 divorsitat i I'impuls a un projecte fedsral ha d'aconseguir-se a partir
de I'establiment d'un horitzó federal comú, tal i com I'hem definit amb
anterioritat, perd sense forgar ni exigkel mateix riEne a totes les CC.AA. Per
aixó, defensem I'estabüment d'una estructura oberta i no un model tancat i
absolutament uniformitzador.
Per avangar en aquesta dir€cció és necessad I'acord bisic entre les forces
polftiques de Catalunya i el dilleg amb el Govem de I'Estat. Els socialisres
catala¡s ens refermem en la idea que sols el dihleg i I'acció democrltica
poden fer que Catalunya avanci en l'aprofundiment del seu dret a I'auto-

govem.
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Aconn I uncocreclÓ:
BASES DEL SISTEMA DE FINANQAMENT

l.

EI pes pressupostari de la Generalitat de Catalunya éE, actualment'
molt elevat, El pressupost de 1991 supera la xifra d'1,2 bilions de pessetes'
Entre 1987 i 1991 s'ha més que doblat. Significa una quantitat de 200'000
pessetes per habitant, Més &l 12Vo del PIB de Catalunya' Si totes les
-Comunitais
Autbnomes d'Espanya tinguessinun nivell similaral de Catalunya
i les aitres Comunitats Autbnomes del 1 5 I de régim comú (en proporció aI
PIB o a la població), el pes del sector prlblic autondmic estaria entom del
Bls
259o-301o óel conjunt del sector públic, percentatge sirnilar al que tenen
govems estatals als paisos que ens poden servir de refeGncia: Estats Units'
Canadi, Alemanya, Suissa.
La reforma de 1986, que va ser acordada i signada pel Govem de la
Generalitat, va suposat un pas endavant en molts aspect€s:
oVa int¡odui¡ un major automatisme en I'actualizació dels ingressos de

2.

les Comunitats Autdnomes que ha reduit molt positivament la
conflictivitat que comportava la negociació anual'

rVa reduir apreciablement les desigualtats en els inglessos per habitant
entre les Comunit¿ts Auxbnomes de régim comú, de manera que en
1 5 I
aquests moments les diferbncies entre Comunitats AutÓnomes del
s'ha
de
que
no
FCI,
el
es
compta
petites:
no
si
de régirn comú són
Andalusia
que
mitjana,
la
comptar, Catalunya est¿ precticament igual
un 27o per damunt i Valéncia poc més d'un l07o per sota'
.Va augmentar el pes del finanqament de carácter general, en detriment
del oondicionat, en incorporar al primer alguns dels mecanismes de
subvencions finalistes que abans hi havia'
3. Resten impofants problemes pendents. Aquest és un procós recent

i

gracomplex. L'rínica manera d'avangar és la d'anar introduint reformes
duals. S'han donat passes, perb cal continuar-ne donant' Tan negativa és la
que
postura dels que prEtenen que el sistema ha funcionat impecablement i
que
fins
ara
tot-el
ja no cal introduir canvis, com la dels que desqualifiquen
s'ha fet. Els primers fan un balanq que només contempla els negatius' La
realitat és, sámpre, més complexa' La reforma del 86 va resoldre alguns
problemes, perb en queden d'altres, i importants. El que cal fer ara és posar-

los sobre la taula, Trobar les millors solucions i aplicarJes amb el ritme i el
gradualisme que sigui possible.
4. Els principals problemes que cal ¡esoldre són els següents:
oEscás pes dels ingressos tributaris en el total del finangament, el que
té com a conseqüdncia que hi hagi poca corresponsabilització fiscal,
oExcessiu pes de les subvencions condicionades i, per tan¡, massa
condicionament de la despesa-

rDiferéncies molt acusades entre els recursos que úsnen les Comunitats
Autdnomes del 1 5 1 de régim comri i les forals (també hi ha diferbncies
entre els recursos disponibles per a competAncies educatives de les

Comunitats Autdnomes del

l5l

-considerant que destinen a

compet¿ncies comunes el mateix que les del 143- i el MEC).
rProblemes de coordinació pressupostAria" que poden haver conduit a
nivells d'endeutament o de d¿ficit incompatibles amb els objectius de
polftica [iacroecondmica del Govem de I'Estat.

5. Per avangar en la solució d'aquests prohlemes, la reforma del sistema
de finangament hauria d'inspirar-se en uns criteris relativament se¡zills i
globalment acceptats per tothom:
a) Principi d' igualrar; finangament igual per iguals necessitats. Els ingressos
de les Comunitats Autbnomes han de respondre a un criteri bdsic
d'igualtat. Igualtat d'ingressos per iguals necessitats. A falta d'altres
indicadors de necessitats que puguin ser generalment acceptats, lapoblació
és I'indicador menys dolent. Aixb condueix a un criteri d'igualtat
d'ingressos potencials per habitant, que és el que hem defensat.
b) Principi d'autonomia financera: llevat de casos excepcionals i molt
clarament tipificats, les competdncies própies s'han de finanqar amb
frnangament de carácter genefÍ¡I.
c) Principi de corresponsabilitat Jiscal: hi ha d'haver una connexió, per
mínima que sigui, entrc els imposüos que paguen els ciutadans i els
ingressos del Govem autonbmic; és desirjable, a més, que aixd vagi
acompanyat d'una responsabilitat tributhria real (normativa Vo administrativa). L'aplicació d'aquest criteri implica en la prlLctica que una part
significativa dels ingressos han d'ésser ingressos tributaris.
d.) Principi d' integració del sistema impositiu: aterncap afórmules de major
integració i coordinació tributeries. A Espanya i a Europa. No té sentif
pensar en sistemes impositius propis totalment independents. L'aplicació
d'aquest criteri impüca que en la práctica els ingressos tributa¡is han de

procedir de fórmules de panicipació en els rendiments d'un mateix

sistema impositiu, i que I'administració tributfuia no pot fragmentar-se'
e) Principi ie no discriminació: I'aplicació dels diferents sistemes de

finangament aulonbmic (comú i foral) no ha de conduir a resultats
sensiblement diferents' Cal anar a una aproximació gradual en aquest
sentit.

fl

Príncipi de coordinació pressuposrdria. les decisions de les Comunitats

Autbnomes afecten les previsions que fael Govem de les macromagnituds
de déficit, endeutament i despesa púbüca; cal establir els mecanismes
adequats (a tavés del CPFF) de coordinació'
g) Principi de reequilibri territofial: el FCI, en la seva versió reformada' és
un instrument específic de desenvolupament terdtofial.

6. Donada la diferdncia competencial entre les Comunitats Autdnomes
del 151 i les del 143, i tenint present que aquestes últimes es disposen a
afrontar un procés d'elevació de les seves competéncies, sembla adequat
considerar que el conjunt de la proposta -i, especialment, I'objectiu de la
fiscal- hau¡ia de desenvolupar-se a través d'un procés
"orr*rponrubilit"u"ió
gradual.
Es pot iniciar la seva implantaci6 en les Comunitats Autónomes del
un marc en qud iotes les Comunitats Autónomes
i51, o bé pot
"stablir
"s
puguin accedir a majors graus de conesponsabilització fiscal' encara que no
irtig"i" -ti no ho volen- obligades a fer-ho. Aquesta úllima possibilitat
p"t
donar una solució no uniforme a un problema entom del qual

poden"triu
expressar-se posicions molt variades, sempre i quan aquest tractament
no condueixi a situacions de privilegi. Catalunyapodria veule aixíleconeguda
una vocació dife¡encial que li permetria assumir el risc i la responsabilitat
que comporta tenirmés autonomia, i la sevaexperibnciapodria servir depunt
de referéncia per a d'altres Comunitats Autónomes.
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L'ADMNlstRAcIó cer¡re¡¡e

:

MODERNA I EFICAC

És evident que l'administració prlblica s'ha de proposar com a objectiu
fonamental l'efichcia i el servei als ciutadans, I'honestedat i la transpar¿ncia,

la permanent modemització
administrats.

i la capacitat de guanyar-se la confianga dels

Després de més d'una década d'autogovem, la imatge que els catalans
perceben avui de I'adminislració de la Generalitat esti molt lluny d'aquest
model. Comptant que avui ja es disposa del bloc noÍriatiu essencial en

matéria d'administració i fi¡nció prlblica, la realitat é6 que I'oportunitat
histdrica de crear un nou model d'administració que superés vells vicis de
funcionament ha estat malaguanyada. No s'ha tret profit de les experiéncies
i s'han reproduit en canvi errors que van esdevenint un llast
insuperable.

histbriques

Els socialistes ens proposem reformar i modernitzar I'administració
pública catalana, En aquest sentit, la reforma ha d'enfocar-se des d'una
perspectiva global de separació nltida enne I'esfera polltica i I'administració, posant al dia els criteris de funcionament, els medis materials i els
procediments d'actuació, tot i considerant els recufsos humans com una
pega essencial del funcionament del sistemá, adequant els régims de
personal als temes a desenvolupar incrementant Permanentment la
professionalització dels funcionaris. En definitiva, una administració més
ágil i transparent, al servei d'una societat modema i de progrés.

i

1. Una administració exemp¡ar
Hi ha tenenys on la irnatge i I'actuació de la Generalitat s'han visf en els
darrers anys seriosament qüestionats. Aixf, pet exemple, si admetem la
necessitat indiscutible d'establi¡ c¡iteris objectius i neuüals d'actuació, és
evident que cal superar el clientelisme que s'ha anat imposant en I'accés als
llocs de treball, en la concessió de subvencions, en perjudici de centena¡s i
milers d'iniciatives que es troben mal ateses. O bé, si considerem urgent
d'esmergar els recursos escassos d'una manera eficient en benefici de les
necessitats reals de la societat cafalana, convindrem en la conveniéncia de
modificar substancialment la polftica que s'ha seguit en relació amb la
publicitat institucional. Per als socialistes, aquesta publicitat només pot
justificar-se, avui, per informacions necessáries als ciutadans o per camtJl

panyes dfigides al major benestar col,lectiu -contra la droga, el tabac,
l'alcohol, etc.-, objectius que queden ben lluny, malauradament, de la
malversació actual sovint adregada subliminalment a la propaganda personal o de partit.

2.

Contingut de la reforma

Ja sabem que la Consfitució atorga competencia exclusiva a I'Estat'
entre d'altres, en mat¿ria de les bases de régim jurídic i del régim estatutari

dels funcionaris (art. 149.18). Els socialistes inicia¡em un caml vers la
reforma, tant en la vessantjüfdica com en la d'altres mesures que s'expressen a continuació.

Aixl, doncs, i sota els grans objectius esmentats al principi, defini¡em
més especlficament el contingut de la reforma que posarem en marxa'
després de fer un estudi en profunditat sobre la situació actual en qué
Convergéncia i Unió ha deixat I'administració i la natu¡a de la lova
administració a impulsar. Aquest Llibre Blanc ds t'Adminisnació Ptlblica
elrealitzarem ambla participació dels treballadors públics i dels administrats,
arbitrant un sistema igil de posada en comú i presa de decisions, a través
d'una Comissió creada a I'efecte, que col,labori en la prepanció de la
proposta que haurá d'aprovar el Padament.

3,

Nivells competencials i legislacló
Aclarirem els nivells competencials de les administracions, suprimint
dresticament les duplicitats existsnts en una mateixa zona geogrifica i per
a les mateixes matdries, Descentralitzarem realment l'administració a nivell
peridéric i a les comarques. Farem ¡ealitat la tan desitjada i necessária
autonomia municipal, fent especial émfasi en les matéries de protecció
ciutadana, promoció económica i serveis personals i de qualitat de vida'
Reduirem, refondrem i adequarem la legislació actual, dins I'dmbit de les
nostreé competbncies, sota els objectius de simplificar el "marasme" acfual,
adequar-lo a les necessitats exislents, agilitzar la gestió administrativa'
aprofundir la clarificació competencial i l'autonomia de l'administració
local i adequar-se als objectius de la reforma a emprendre.

4.

Funció Públics

Una primera constatació és que el Consell Executiu está incomplint la
normativa que, amb rang de llei o de norma reglamentária, és de compliment
preceptiu. Aixi un element clau per ga¡antir la racionalitat i I'eficecia en el
funcionament de l'administació. com és la classificació i valoració dels

llocs de ir€ball está incomplerta i ha posat en evidéncia el f¡acás del sistema,
I més greu enca¡a, tot indica que si s'aborda es fará sense comptar amb la
participació de tots els sectors implicats.

No s'han complert tampoc els principis de descentralització i
desconcentració de serveis i de funcions, no existeix un model racional i
eficag d'administració periférica i I'Escola d'Administració híblicaés de fet

inoperant,
En definitiva, no ha existit fins ara un model adequat de funció pública,
Contra aquestes deficiBncies, els socialistes ens proposem d'apücar un
conjunt de mesures com les que assenyalem a continuació:
¡Modificarem i/o farem de bell nou un paquet legislatiu sobre la funció
pública, i impulsarem altres mesures que pemetin:
a) Un nou sistema d'accés, selecció i formació de personal,
instauant m¿todes que demostrin les habiütats, aptituds i capacitats,
per sobre dels coneixements memorístics.
b) Una incentivació i responsabilització real dels treballadors
públics, sota I'organització de la "Direcció per Objectius", assajant
fins i tot laparticipació en els resultats a nivell de retribució económica.
rAcaba¡em amb el cüenteüsme polftic, i farem que es compleixin els

principis constitucionals d'igualtat, mérit i capacitat en I'accés i
I'exercici de cárrecs i funcions públiques. Aixb suposari una delimitació
clara dels nivells polític i professional dels llocs de treball.
rElaborarem una nova Llei d'Incompatibilitats d'Alts Cánecs que
estengui els seus efectes fins a dos anys després d'haver abandonat el

c¿Ír€c corresponent.
oCrea¡em una comissió especial de carácter técnic i representatiu per
procedir a classificar i valor¿¡ els llocs de treball,
oCrearem comissions de panicipació del personal a cada departament,
amb la finalitat de prestigiar la Generalitat davant els mateixos
funcion¿¡is i de propiciar la participació d'aquests.
oPotenciarem I'Escola d'Administració Pública com a element clau en
la selecció i formació de personal de I'administració autonómica i
local, i com a centre impulsor de I'estudi i I'aplicació de les t¿cniques
modemes de gestió pública.

5,

Políticapressupostlria

El pressupost de la Gene¡alitat ha assoüt els da¡rers anys un volum de
recu¡sos molt elevat. El Govem de la Generalitat administra cada any al
voltant d'un milió de pessetes per famfia catalana. Aquest pressupost és un

instnrment poder6s que ha de permetre que els socialistes puguem assolirels
objectius que ens proposem en diferents direccions.
Perb un pressupost d'aquest volum ha de ser administrat lespectant uns
principis que considerem indispensables: neuÍalitat de l'administració i
dels funcionaris respecte a les diferents opcions pofiiques; objectivitat en
els criteris aplicats en les decisions; tra¡spar¿ncia de les actuacions
pressupost¡ries i finánceres; agilitat administrativa.
Massa sovint eI govem de Convergéncia i Unió no ha respectat aquests
principis. Moltes vegades ha semblat que es reproduien miméticament els

i

patrimonialisme de I'antiga administració
centralista. S'ha malaguanyat, doncs, una conjuntuahistbrica per desplegar
una administració sense moltes de les hipoüeques que compofa haver de
reforma¡ una situació "de facto".
Els socialistes ens proposem recuperar el teneny perdut' Per fer-ho

pitjors vicis de clienteüsme

durem a terme les mssures següents:
.propostes més i¡novadores i agilitzadores que actualment s'estan
impulsant en altres llocs.
oBstabliment de mecanismes -comissions amb criteris de participació
ciutadana; reducció dels marges de discrecionalitat- que garanteixin Ia
neutralitat i objectivitat en la concessió de les ajudes i subvencions a
rcrc€rs.

¡Realització d'un Llibre Blanc sobre I'actual gestió pressupostida i
financera de la Generalitat, amb la finalitat de poder elaborar una
prcposta que permeti posar fi al malbarament a la utilització
inadequada de mitjans,

i

6,

Gestió administrativa i pressupostlrla
Els socialistes ens pfoposem en aquest teneny I'aplicació de mesu¡es
com aquestes:

organitzatiu, la "Direcció per
Objectius", que implica la identificació dels objectius a aconseguir,
dona¡ iniciativa a I'elecció dels mitjans a utililzar i control dels
resultats. L'aplicació a I'administració pública d'aquest nou tipus de
funcionament pot acabar amb la desmotivació del personal, la inefichcia, la ineficiéncia, i la descoordinació i pbrdua d'esforgos' Es

.La implantació d'un nou concepie

iactá de crear centres gestors (equips gerencials), amb uns objectius
cla$, autosufici¿ncia de recursos (pressupost per progames i per
objectius) i autonomia de gestió; i tot aixó coordinat amb la creació de
gerbncies cenfrals fortes, compostes per uns serveis d'organi ció,

"managemenf i inform¡tica, sota una di¡ecció única, per tal de fer
possible I'assignació de recursos, el control de resultats i les auditories
"a posteriori". mviament i alhora que s'implanti aquest sistema
organitzatiu, caldre rcaützar una tasca ingent de racionalització a fons
de la maquiná,ria administrativa, analitzant els circuits, anul.lant
controls fomals innecessaris, informatitzant, etc,
rl'adequació de la legislació existent i elaboració de la que sigui
imprescindible per tal de facilita¡ tot el que s'ha dit fins ara, i
especia¡ment el procediment administratiu, Ia contractació i la gestió
pressupost¿ria
ra posada en precfica d'un nou concepte d'atenció al ciutadi! introduint
una s¿rie de co¡re¡tius que facin saüsfactbria i fluida una relació
administrat-adminisaació :
a,) Blaboració d'unaGuiade I'Administ¡ació de la Generalitat.
d'amplfssima difusió, destinada aexplicar, demaneraclara ipedagügica,
les funcions i serveis de tots els órgans de la Generalitat, i els passos
processals que qualsevol ciutadi o entitat cal que segueixi per formular
demandes, reclamacions o suggeriments.

á) Implantació del principi d'Oficina rlnica d'atenció al prlblic,
que eviti el pelegrinatge i la pérdua de temps dels ciutadans de despatx
en despatx.
c,) Creació a cada centre de geréncies encarregades de vetllar
per la relació amb el públic.
d,l Instauració de mesures sfectives de defensa dels ciutadans
enfront de les cada dia més poderoses maquinhries administratives.
e) Responsabilitat económica efectiva de I'administració pels

perjudicis causats als ciutadans com a conseqü¿ncia del mal
frrncionament dels serveis públics, inclosa la lentitud dels ftemits.
Extensió raonable del principi de silenci administratiu
Dositiu,

/J

157

Le NonuarnztctÓ m¡cüsrIce
COM A EMPRESA COL.LECTTVA
La política lingüística dels socialistes va dirigida cap

a

I'obtenció de dos

objectius fonamentals:
oRecuperar plenament el catali com a llengua prÓpia de Catalunya i fer
possible que, com a tal, esdevingui la primera llengua de comunicació'
d'ús, entre els seus ciutadans en tots els dmbits de la vida pública

i

social.

rFer de la normaiització lingiÍstica un factor d'unitat nacional, conver-

tir-lo en un element blsic per a la consmrcció del país i, a la vegada'
en part indestriable d'una polltica territorial, social, econÓmica,
cultural, etc,, adregada a Potenciar el reequilibri entre les diferents
zones del pafs.

Dins d'aquest riarc pren forma la polltica lingüística que proposem els
socialistes.

1

Una gran empresa col'lectiva
No és possible preveure un procés de normalització lingtlfstica sense
implicar en aquesta empresa el coqiunt de la societ¿t catalana, amb totes les
seves contradiccions perd també amb totes 1es seves immenses energies.
És imprescindible que tothom I'assumeixi com la gan empresa col.lectiva
que és, com un imperatiu de restitució nacional, com un dels slmbols de

I'etapa de construcció nacional que junts volem emprendre.
Definir i seguir un procés com el de la normalització lingülstica al nostle
pals ós, sens dubte, una tasca complexa que necessita contínues revisions i
adaptacions. Es evident, doncs, que cal el máxim consens polltic i social per
avangar en aques! procés.
La concertació entre totes les adminisfacions -Generalitat' Ajuntaments'

Estat Central- és imprescindible, perb només amb la concertació i la
cooperaci6 continuada entre l'administració i el conjunt de la societat, el
procós de normalització lingülstica comptari amb els instruments necessaris
per poder avangar amb solidesa.
2. Els plans integrats de normalltzació lingüÍstica
La normalització üngüística a Catalunya ha de recuperar el paper de
slmbol de la consf¡ucció de la nosFa nació i, per aixb, ha de conve¡ti¡-se en

un projecfe dissenyat, assumit i executat pel conjunt de la societat catalana.
La primera etapa del procés de normalització lingüística es va definir

básicament com una etapa de promoció del coneixement del catali i de
consoüdació d'una consciéncia social favo¡able.
Aquesta primera etapa, en bona part del teritori, ja es pot donar per
finalitzada, malgat que queden importants nuclis de població -situats
genemlment ales ciutats de l'erea metropolitana deBarcelona i al cinturó de
i intensificar, encara, les accions prbpies

Tanagona- on caldria mantenir
d' aquesta primera etapa.

Des de fa dos o hes anys, s'han comengat a aplicar u¡r seguit de propostes
i accions sectorials que s'inscriuen clarament dins una segona etapa que s'ha
definit de promoció de l'ús social del catall.

Aquesta segona etapa, igual que la primera, ha estat caracteritzada per una

manca de planificació gairebé absoluta. Les vacil.lacions inicials i un
voluntarisme generalment estéril, han estat els obstacles que han impedit
d'anar més enllá d'unes campanyes sectorials, més propagandfstiques que
efectives, caracteritzades per propostes aillades i sovint desconnectades de
la realitat tant dels emissors com dels receptors naturals d'aquestes campanyes.
Cal, doncs, deixar pas a un projecte col,lectiu que no tan sols es basi en
el voluntarisme sinó que sigui capag d'engrescar i fer participar tothom.
La normalització lingüística és un procés que ha de respondre a una acció
de Covem cla¡ament planificada i ha de partir d'una anllisi acurada de les

diferents situacions sociolingüístiques existents a Catalunya. En aquest
procés també s'han de definir els objectius mós immediars i els ritmes
diferents en funció de la pluraütat de les situacions pe¡d, sobrótot, s'han de
saber integrar, dins de plans generals d'un abast més ampli, les diverses
propostes de normalització f ingüística.
Aquesta plalificació -te¡ritorial o sectorial- ha de contemplar, alhora,
aquelles propoEtes d'actuació en l'imbit urbanístic, econdmic, cultural.,.
que permetin fer entendre fácilment que la millora de la qualitat de vida i el
procés de normalització lingifstica són factors indestriables. La integració
lingiística només avanqará. sdlidament en la mesura que, paral.Ielament,
avancin la in0egració territorial, econdmica, social, cultural, etc.
Aquests plans interdisciplinaris, que podríem qualificar d'estratdgics,
són els que anomenem Plans Integrats de Normaliaació Lingülstica.
El Govern de la Generalitat ha de teni¡-ne cura de I'elaboració i, per
aconseguir la máxima eficácia, s'han de preveure amb una durada plurianual
-de quatre anys com a mínim-, han de desenvolupar-se en progmmes anuals

que concreün al m¿xim les accions pr€vistes i, en bona lbgica, han de teni¡
un reflex clar en els pressupostos anuals de la Generalitat.
És imprescindible que tant els plans integrats com els programes anuals

que els desenvolupin siguin aprovats pel Parlament de Catalunya i es
recuperi, d'aquesta manera, el consens polltic real sobre un dels aspectes
cabdals per a la nostra reconstrucció nacional: la normalització lingülstica
de la llengua catalana.

L'elaboració i I'execució d'aquests plans i programes impliquen tots els
Departaments de la Generalitat i, per tant, s'haurtr d'adequar l'estructura
organitzativa de tots el$ Departaments i de la mateixa Presidéncia a aquests
nous plantejaments.
En aquesta nova etapa caldrd potenciar la utilització de les mesures
legislatives com a instruments eficagos per a consolidar els avengos assoüts
gricies a unes accions, uns programos i uns plans ben dissenyats.
La definició de les noves polltiques a aplicar en cadascun dels sectors
(administració pública" ensenyament, mitjans de comunicació, relacions

sbcio-económiques, etc,) ha d'anar acompanyada de propostes clares i
precises sobre tot€s les accions que caldri emprendre. Només en funció de
les possibles necessitats generades per l'apücació d'aquestes propostesr
com a result¿t d'un ampli procés d'anllisi i reflexió que asseguri el mtrxim
consens polític i social, es podr¡ planteja¡ la revisió de I'actual Llei de

i

Normalització Lingüfu tica.
No hem d'oblidar que molts dels objectius que s'hi fixaven queden'
encara, ben lluny d'assolir-se i, fins ara, a més, el camí de desenvolupar
aspectes parcials d'aquesta Llei per la via dels decrets legislaüus práciicament
no ha estat utiützat, tot i les possibilitats que ofereix'
En la situació actual, la reforma d'aquesta Llei podria representar una
fugida endavant neces$Aria només per amagar la inefichcia de l'actual
Govem i que, com a primer resultat genefaria un important divorci entre les
mesures legislatives i la realitat social de moltes zones del nostre país'
3, La politica língüística: depenent de Presidlncia
La no¡malització lingüfstica, perqu0 avanci sbüdament i respongui a una
acció planificada des del Govem, no pot limita¡-se a ser la tasca d'una sotsunit¿t administrativa depenent d'un dep¿rtament, com ara succeeix' No hem

d'esperar, com sembla que ara es fa, que

la normalització lingülstica

depengui només d'un creixement passiu i, per tant, limitat i desigual, o basat
en la militáncia lingüfstica mol0es vegades brfena i desemparada.

La normalització lingüfstica ha d'ésser un mdbil de tota la política de

Govem, de tots icadascundels Departaments del Govemde Catalunya. Com
ho ha d'ésser també de totes les administracions catalanes.
Perb no tan sols les administ¡acions tenen un paper important dins

d'aquest objectiu comri, sinó també,

i

sobretot, la societat catalana en

conjunt. Per aixb, és fonamental que la polftica lhgüística s'aficuli sobre la
basede la concertació de voluntats i esforgos: entre totes les administracions
i entle aquestes i la societat.
Pel que fa al Govem de la Generalitat, cal que aquesta política prengui
cos des d'una instáncia capag d'incidi¡ en tots els Departa¡nents i d'incorporar-los d'una manera acfiva en I'aplicació dels objectius. En concret, és
necessa¡i que la normalització lingüfstica es planifrqui i es segueixi des
d'una direcció general o secretaria depenent de hesidéncia, la qual ha de

tenir preséncia directa

i

constant en tots els altres departaments de

I'administració autondmica.

Aquesta preséncia es concretará amb la creació d'una comissió
interdepartamental amb capacitat executiva i amb una estructura fixa dins de
cada Departament que depengui directament del Conseller corresponenf.
També per mitje de l'esmentada comissió, la nova direcció general o
secretaria de política lingüística, dissenyar¿ els plans integrats i els programes anuals, a la vegada que concretará els objectius especlfics per a cada
Departament, els m¿todes de treball i els ritmes previstos per a cada actuació.
La mateixa comissió ha d'avaluar-ne els resultats i proposar, si s'escau, les
modificacions necesslries per assolir els objectius previstos, fent possible
així un progrés real i tangible de la normalitz:ció lin$ifstica.

4. El consorci per a la normalltzació lingüística
Les mesures descrites fins ara defineixen únicament les propostes
organitzatives que el nou Govem de la Generalitat hauria de prendre en
relació a l'administració de la mateixa Generalitat. Aquestes mesures, els
socialistes les considerem imprescindibles perqud es pugui produir una
inflexió clarament positiva en el procés de normalització lingtfstica.
No obstaff aixb, les mesures proposades serien del tot insuficients si no
anessin acompanyades de propostes encaminades a articular la participació
de la resta d'administracions catalanes i del conjunt de la nostra societat.
Aquesta participació ha de garantir-se en tot el procés, des de la mateixa
confecció dels plans integrats fins a la valoració final dels resultats obtinguts.
És l'única manera de fer possible una plena identificació de totes les
administracions, de tots els col.lectius socials, de totes ies organitzacions
cíviques, económiques, etc., amb cadascuna de les propostes.
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Durant els dos darers anys s'ha anat consolidant una impoltant xarxa de
Centres de Normalitz ació Lingtilstica que quedará completada probablement
durant I'any 1992. Tots aquests centres i molts serveis locals situats en
gaircbé tots els municipis de més de 5.000 habitants i depenents d'aquells
centres, confomen una xarxa que cobreix la totalitat del nostre territori.
La concertació i la cooperació entre la Generalitati els Ajuntaments varen
ferpossibleelneixament, afinals del 1989, del ConsorciperalaNomalització
Lingüística com el marc on s'establirien els programes anuals comuns i els
sistemes de coordinació entre els diferents centres.
El primer pas per a la tenitorislització de la política lingüfstica est¿
prácticament fet. El segon pas, I'adaptació de les propostes generals de

normalització lingüística

a

cada realitat local concreta, en funció dels agents

que s'hi mouen i de la situació sociolingifstica, totjust este comengant,
Aquest segon pas només es produirtr realment si els programes de cada
centre són el resultat de la concertació i la cooperació entre administració i
societat, de maneta que els objectius siguin compartits. Cada centre de
normalització lingülstica, per mi(h del seu Consell de Centre, ha d'integrar
tots els agents locals implicats ha d'aconseguir que les mateixes
organitzacions, entitats, col.lectius i particulars, als quals van adregades les
propostes, es convefeixin en els primers col.laboradors i difusors de les

i

activitats del centre.
El Centre de Normalització Lingülstica es convefire, d'aquesta manera,
en el cenÍe de coordinació tenitorial, en el centre de recollida i transmissió
de propostes i d'informació, en el labo¡atori d'analisi técnica i de seguiment
dels processos, en el centre de recursos per a I'aprenentatge i I'assessorament,
en definitiva, en el cervell i el cor de la polltica de normalització lingüfstica

del pafs.
Per a completar aquest segon pas és imprescindible que s'obrin les portes

participació en el Plenari i el Consell d'Administració del Consorci per
a la Normalització Lingiilstica de totes aquelles organitzacions i entitats,
d'abast nacional, directament interessades en el procés de normalització
lingüfstica, ja sigui com a agents impulsors, receptors o bé emissors.
La normalització língülstica en el món del comerg, de la justfcia, de
l'esport, en el camp empresarial, sindical, en els mitjans de comunicació, en
l'ensenyament, etc., no tindria gaire sentit, ni tampoc cap efic¡cia' sense la
a la

palicipació directa

de les organitzacions empresarials, professionals, de les

associacions gremials, dels sindicats, etc., que en són, alhora, els primers
receptors i n'han d'ésser els primers impulsors.
En aquesta nova etapa el Consorci per a la Normalització Lingüfstic¿ ha
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de completar rlpidament el procés de territorialització i ha de conve¡tir-se
en l'drgan de participació i cooperació, tant a nivell local com general, entre
les adminisffacions i el conjunt de la societat catalana.

Com a resultat d'aquestes tranformacions el Consorci ha d'esdevenir
I'drgan executiu de bona part de la polltica lingüística adregada a Ia societat
civil. Aquesta política lingüfstica s'ha de complementar amb les accions que
s'emprenguin en el camp de 1'ensenyamentregiat i 1'organització intema de
les administracions catalanes.

5.

Propostesprogramdtiques

Els socialistes des del Govem de la Generalitat en mat¿ria de polltica
lingüística ens fixem els objectius següents per als propers quatre anys:
a) Fins a finals de 1992
J.1, Reestructuració organitzativa intema:
¡Farem el trasllat de I'actual Direcció General de Política Lingüfstica al
Depanament de PresidBncia, adaptant per tant I'estructura intema a les
noves funcions.
eCrearem la comissió interdepafamental, amb preséncia activa i poder
executiu en tots els Depa¡taments amb dependéncia directa del
Conseller corrcsponent. L'estJuctua i composició d'aquesta comissió
en cada departament será I'adequada per poder assolir els objectius

i

següents:

-garantir la normalització lingülstica en el funcionament intem
del departament.
-aplicarcorrectament i homogéniament en toús els DepaÍaments
els criteris lingüístics, sobretot pel que fa a les relacions extemes.
-assegurar la plena participació de cada departament en la
redacció, aplicació i seguiment del Pla Integrat.

J.2. Actuacions en el Consorci per a la Normalització Lingülstica.
rCompletarem la xarxa de centres i serveis de Normalització Lingiiística.
oReformarem els estatuts i el feglament de funcionament del Consorci
per adaptar-los a la nova estructura general, per guanym en eficdcia i
aixl garantir una autonomia més gran per a cada centre i, finalment, per
a assegurar la plena participació de les entitats i les associacions
cíviques, tant en el Plena¡i i el Consell d'Administració com en els
consells de cada centre.
rAmpliarem els serveis centrals per tal de disposar de la capacitat
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técnica i organitzativa necessdries per poder assumir le noves funcions
proposades.

rRevisarem eI sistema de finangament dei Consorci. L'augment del
pressupost de¡ivat de I'assumpció de noves funcions que són
compet¿ncia actual de ia Direcció General de Polltica Lingülstica' no
ha de continuar represent¿ntun increment de I'aportació dels municipis,
sinó un traspás econbmic de la Generalitat equivalent als serveis
traspassats.

oConstitui¡em els consells de centre, Plenari i Consell d'AdminisÍació
reformats abans d'acabar I'any 1992.

I'esbonany del Pla Integrat de Normalització Lingülstica
per al quadrienni 1993-1996.

,1.J. Confeccionar

per a I'el'aboració del Pla InteSral
(1993-1996)
LinSüística
de N ormalització
que
el primer Pla Infegral de Normalització
Els socialistes considerem
Lingifstica hauria d'estar estructuat en cinc grans ámbiús d'actuació i' per
a cadascun d'ells, s'haurien de conlemplar les propostes següents:

b) Criteris büics

2,1, Administracions i empreses públiques
En el perlode de vigéncia d'aquest primer Pla Integfat caldrl completar
el procés de normalització lingüfstica de totes les adminishacions públiques
presents a Catalunya i, molt especialment, d'aquells ámbits més endarerits
(administració dejusúcia, de sanitat, moltes emprcses de titularitat pública'
etc,), per tal d'assegurar que al final d'aquest període qualsevol ciutadá

pugui, realment, ser atés en catald'
Durant l'any 1992 el Consell Executiu' en el marc dsl Pla Integat'
regular¿ per mitjd de disposicions reglamentáries lano¡malització de I'tis del
catalá en tots els brgans de la seva competbncia, en compliment del que es
preveu en I'aÍicle 7 i la disposició addicional de la LIei de Normalització
Lingüfstica.
. Educació i ioventut
Dins I'embit d'educsció s'han de teni¡ en compte' per una banda" els
cursos de catde dfuigits a tota la població en general i de I'alÍa I'actual
2 .2

sistema educatiu a CatalunYa.
En el primer apanat, el de I'ensenyament d'adults:

.

Implantarem un sistem¿ educatiu totaLment reglat que permeti al
ciutade assoür la titulació acreditativa de coneixement de la llengua
catalana de ia mateixa manera que actualment s'obté la titulació
d'altres llengües.

.Potenciarem I'actual Escola Oficial d'Idiomes incrementant-ne la
preséncia a tot el territori, fins que I'oferta arribi, com a mínim, a totes
les poblacions de més de 10,000 habitants. S'hauri de traspassar a
aquesta escola tots els nivells d'ensenyament general de catalá que fins
ara depenen del Consorci per a la Normalització Lingüfstica, a la
vegada que també s'haurá de traspassar tot el personal d'aquest ens

i

el de1'actual Direcció General de PollticaLingüísticaque es dedicaen

aquestes tasques.

rUnificarem i reconeixerem oficialment els títols de coneixements de
catalá i, a la vegada, exigirem la possessió d'aquesta titulació per
ocupar llocs de treball a I'administració catalana, en compüment de la
Llei de la Funció Prlblica.
rGarantirem l'ensenyament decatale en totes les escoles d'ensenyament
d'adults i en tots els nivells: alfabetització, certificat d'estudis, pregraduat i graduat. Aquestes escoles han de deixa¡ de dependre del
Departament de Benestar Social i tomar a ocupar eI lloc que els
conespon dins del Depatament d'Ensenyamenf de la Generalitat, a la
vegada que s'articula la participació municipal en la seva gestió.
o Pel que fa a I'ensenyament besic, i amb I'objectiu de fomenta¡ l'rls del
catale a les escoles, sobretot en la intenelació entre els escolars,
millorarem, potenciarem i estendrem els actuals plans intensius de
normalització lingüística i, a la vegada, vetllarem perqud es segueixin
els programes d'immersió en tots els nivells d'EGB.
Per assegurar uns resultats óptims caldrá que cada escola
segueixi un procés especffic, en funció de quina sigui la seva població
garantint,
escolar les seves caracterlstiques sociolingiiístiques

i

i

sempre, les condicions lingüístiques que permetin
desenvolupament i I'aprenentatge harmónic de cada infant.

el

ple

Aquest procés específic per a cada escola només será possible

en el marc d'una administració educativa descentralitzada, que es
plantegi degudament la distribució del professorat, la doració de
materials did¿ctics i de formació en els cenhes de recursos, la relació
amb els moviments de mestres i amb les associacions de pares.
.En aquest perlode caldrá iniciar una polltica de convenis entre el
Govem i els Ajuntaments per

a

ampliar al mlxim 1 'oferta educativa en
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els nivells de pawulari i d'escola-bressol, ja que aquesta és I'edat
idbnia per introduir una llengua nova com a llengua vehicular, sense
perjudici per a I'infant. El Pla Integat hauri de defini¡ les zones
d'actuació prioritlria en funció de la situació sociolingüfstica i del

nivell sdcio-econbmic de cada població.
oA més de garantir que tots els alumnes acabin I'etapa d'EGB amb un
coneixement real i suficient del catali, és del tot imprescindible que
aquesta etapa d'aprenentatge no es vegi est¡oncada a I'inici del BUP
i la FP. En aquests nivells, s'hau¡ien de crear les condicions perqué
I'ensenyament en cataltr representés un aveng clar en relació a I'EGB
i atua¡, aixl el retrocés en l'ús delcatallque acnlalment s'experimenta
entre l'alumnat i, fins i tot, entre el mateix professorat.

23. Mitjans de comunicació
¡Donarem el suport econbmic i logfstic necessa¡i per consolidar els
midans de comunicació en catal¡ -premsa, rAdio, televisió- fins a
sup€rar netament I'actual situació de feblesa i d'inferioritat en qué
algüns es trobsn.

¡homourem un major ús del catall a la rldio i a la televisió, mitjangant
I'ampliació de programes en catalá a la ¡idio, als canals de TV no
depenens de la Generalitat, l'impuls d'un canal de TV que resulti de
la conceració de les televisions locals i el suport clar a la introducció
de la TV valenciana a Catalunya.
r Bstablirem i posarem en marxa un Pla d'estudi i desenvolupament de
l'aplicació del catali a les noves tecnologies dudio-visuals.

2.4 Ambit sócio-econdmic i ámbit sócio-cultural
El Consell Executiu de la Generalitat, amb la col.laboració de
liadministració local i en elma¡cdel PlalntegratdeNormalitzacióLingüfstica,
ha de fomentar la normalització de l'rls del catall en les activitats mercantils,
publiciti,ries, culturals, associatives, esportives i de qualsevol tipus, d'acord
amb el que preveu I'article 25 de la Llei de Normalització Lingüfstica.
El Pla Integrat i els programes anuals que el desenvolupin hauran de
preveure les accions a realitza¡ en cada sector (associacions professionals,
comercials, sindicals, empresarials, entitats culturals, esportives, etc.),
articulant la panicipació dels agents implicats, i proposar, alhora, les
mesures legals, econ0miques, fiscals, etc., necess¡ries per a gomplementar-

.

les

i consolidarles,
El Pla Iniegrat hau¡ia de

preveure els intruments de suport t¿cnic
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necessaris, aixl com també incloure els organismes públics o privats que hi
paficiparan.
Aquestes á'rees de suportt¿cnic són, básicament,larecerca sociolingüística
i la investigació lingüística. En aquestes dues fuees serh bisic el paper de
l'Institut de Sociolingüfstica, del Termcat, de I'Institut d'Estudis Catalans
i de molts departaments de les Universitats Catalanes, oblidats uns
infravalorats els altres.
A més, el Pla Integrat ha de proposar mesures especlfiques per a aquelles
zones del pafs que, per la seva situació sociolingüística, necessitin una
especial atenció, amb I'objectiu principal d'impedir que quedin al marge del
procés general de normalització lingüfstica.

6,

La col,laboració amb les comunitats de parla c¡talana

S'emprendran negociacions del Govem de la Generalitat amb els Govems
de les Comunitats Autbnomes de les llles, del Pals Valenci¡ i d'Aragó, per
a:

¡Establi¡ objectius comuns i progr¿rmes de cooperació pernanent en
relació amb la normalització del catalA i amb la producció cultural en
catale,
rEstablir programes conjunts d'ajut específrcs a manifestacions culturals
en llengua cafalana: edicions, teatre, cinema, cangó, literatura, etc.
oUnifica¡ els criteris per a l'expedició de títols de coneixement del catale
i, en conseqüéncia, obtenir el reconeixement perpart de cada comunitat
dels tftols oficials lliurats per les altres comunitats.
.Crear, conjuntament, un Consell Social de la Llengua Catalana amb
participació d'entitats i personalitats de les tres comunitats.

7. La política lingüística de I'Estat
En compliment de l'article 3.3 de la Constitució cal que I'Estat defineixi
una polftica lingüística própia en relació a les diferents llengües de les
Comunitaús Autdnomes amb una.llengua propia distinta del castellá. El
precepte constitucional de protecció i foment d'aquestes llengües hauria de
concretar-se, en el cas del catalA, en els aspectes següents:

¡Establir acords de col.laboració amb la Generalitat per a garantir
I'adaptacié del funcionament lingüístic dels órgans de I'administmció
perifbrica de I'Estat i de les empreses públiques estaüals, presents a
Catalunya, al que es preveu en la Llei de Normalització Lingiifstica i,
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moit especialment, aladisposició addicional i a la disposició transitória
o

Primera.
Ga¡antir lavalidesajurídica de qualsevol document escrit en cataleque
hagi detramitar-se oderesoldre's en l'ámbit de lamateixa adminisració
central de I'Estat. Creació d'un Servei Ofrcial de Traduccions que
asseguri aquesta possibilitat.

eDesenvolupar programes d'intercanvi, divulgació i promoció del
catala a la resta de I'Estat, en cooperació amb les Comunitats
Autbnomes. En aquest sentit, fomentar la dist¡ibució de llibres en
catali i la subscripció de revistes d'actualit¿t, polítiques' litereries'
cientlfique$ en catala, a totes les principals biblioteques públiques
d'Espanya.
oConsoüdar ies cátedres de catalá ja creades i donar suport a la c¡eació
de noves cátedrcs.

rAdoptar les meswes adients perqué els professors destinats a les
comunitats de llengua catalana tinguin la formació pedagbgica' cultural i lingülstica adequada als programes educatius que hagin de
desenvolupar.
rFomentarl'aprenentatge sobre la¡ealitatplurinacionaliplurilingüística
d'Espanya mitjangant els plans d'estudi en general i, particularment,
a través de les assignatures de Llengua, Literatura i Histdria' a I'EGB.
el Barxillerat i la Formació Professional.
oFomentar la divulgació i la preséncia del catald al món, en tant que

llengua de cultura. Impulsar un progmma específic d'ajuts per a la
difusió del catald a les més de 120 universitats del món on s'ensenya.
ol.a cooperació del Govem de I'Estat en el finangament dels programes
de normalització lingtilstica de la Gene¡aütat i de la resta de comunitats
de llengua catalana.

8. La polftica lingülstica a Europa

S'impulsarh I'acció polltica del Govem de

la Generalitat, amb e1s

Europa, prop de les institucions europees i, quan pefioqui'
prop del Govem de determinats Estats, per:
diputats catalans

a

Tract¿r d'aproximar la Catalunya Nord i la polftica lingiifstica del
Govem fta¡cds a la línia de cooperació que pugui obrir-se entre les
altres teffes de pada catalana dins I'Estat espanyol.
rAconseguir el ple reconeixement oficial del catalá a les institucions
europees com a llengua de 10.000.000 d'europeus d'un Est¿t

r

i
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(Principat d'Andorra). Mentrestant, tradui¡ al cat¿lá els documenm
fonamentals de la CEE, negociar que el catali sigui llengua oficial de
tots els ac¡es de la CEE que tlnguin lloc a Catalunya i aconseguir el

reconeixement del dret

a I'ris del catali a totes lec institucions

eufapees.

de'la Ca¡ta de les
ja aprovada pel Conseli
d'Europa, Sense trencar la solidaritat amb les "Ilengües minoritá¡ies",
treballar en una terser& via que doni al catali el tractament que li
correspon, no homologable amb el que reben aquelles.
eoposar-se a qualsevol marginació o metryspr€u de qualsevol de les
llengües europees no estatals.
rlmpulsar I'ap,rovació pel Paflament Europeu
Llengües", elaboradapels socialistes catol ¡n

t6
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DE coMuNlcecló
AL sERVEI DE LA DEMocnAcIe

Em n¡rrr¡rqs

1. L'espai prlblic de comunicació
El paper central dels mitjans de comunicació a la nostra societat resulta
evident. Ells asseguren la informació necessi'ria per a la constitució de
I'opinió púbüca, emparen ia llibetart d'expressió i són el sostenidor del dret
a la informació.

Peró actualment, els mitjans de comunicació es veuen sotmesos a
mríltiples tensions. D'una banda, competeixen entre si disputant-se no
només el públic sinó el concurs de la publicitat. D'alha' pugnen per a
consolidar la seva influéncia entre sistemes de formació d'opinió ptiblica
cada cop més poderosos: el sistema cultural, el polltic, l'educatiu. A la
vegada, viuen entre la tensió de la dinámica empresarial per la qual es
rcgeixen i ies obligacions que els imposa el seu quotidiá cont¿cte amb les
seves prbpies audidncies.
Els mitjans han de ser. doncs, eines de comunicació i formació al servei
de la democrdcia i del progrés social. Per tant, si bó troben en eljoc del mercat
elements claus per al compliment de les seves prbpies funcions, no pot
descartar-se que requereixin polítiques de comunicació adients que aportin
el seu desenvolupament i la seva contribució a I'enriquiment de la vida
social.
2. Eixos de |tacció de Govern
L'acció de Govem Socialis¡a des de la Generalitat dndre com a eixos

principals els següents:
a) La consecució d'un acord ampli, general i de progrés entre els diferents
col,lectius que paÍicipen a I'dmbit de la comunicació de Catalunya.
b) El recolzament a lapluralitat com a fonament de la convivéncia i acció
en comú,

democratieació i la transpaéncia informativa dels mitjans ptlblics
orientats realment de cara al servei aI poble de Catalunya i no cap a

c.) La

interessos part idistes.
d) El sosteniment del'lliu¡e ús del catali i el seu enfortiment com a eina
de comunicació als mitjan$ de comunicació de masses.
¿) La instauració d'una política de comunicació transparent i eficag per
Dart de la Generalitat.

//

La potenciació de la info¡mació local i municipal com a servei directe
al ciutadi.

3. Accions concretes
Les mesures concretes

i

immediates de Govem que adoptarem els

socialistes des de la Generaütat són:
¿) Ga¡antir la democratització de la informació i programació d'aquells
mitjans públics rcferents als que tenen competlncies.

b/

Adequar la Corporació Catalana de Rádio i Televisió al pluralisme i
la participació pertinents a la nostra sociefat.
c) La potenciació i I'estímul mitjangant recolzaments econbmics i altres
a la comunicació municipal i local.
d) La creació dins del Consell Executiu d'una hrea específica destinada
als mitjans de comunicació, encanegada fonamentalment de:
-La planificació seguiment del desenvolupament de la
comunicació global de Catalunya.
-La informació i la comunicació institucionals, dins les quals
s'assumiria la funció de portaveu de Govem.
e) I-a creació de l'Institut CatalA de la Comunicació destinat a servir

i

d'lmbit

/

g/

de relació als diferents actors de la comunicació a Catalunya.

La potenciació de la formació pública sobre la comunicació.
La potenciació de I'aprofundiment de la desc€ntralització efectiva del
servei de RTVE a Catalunya.
del Canal 33 de RTVC a les iniciatives municipals i locals
que asseguri la seva descentralització al territori.
La potenciació del desenvolupament de la teledistribució.

ft) L'abefura

l,)

7) La potenciació i

I'enfortiment de Ridio 4, que ha de continuar en

funcionament després de 1992,

nl

L'Aotr,uNlsrnecró LocalCLAU PER vEMEBRAR

:

Cet¡¿uxv¡

Catalunya necessit¿ una Generalitat forta, amb comp€t¿ncies ámplies i
recursos suficients, per assegurar un elevat nivell d'autogovem, Perü
I'autonomia del poble catalá no s'acaba aquf sinó que precisa també d'una
administració local forta que actui de contrapds al poder del Govem de la
Generalitat i que garanteiú al ciutadá gaudir d'una lübenat que comenqa en

el seu Ajuntament,
Per aixó cal disposar d'uns camps de joc -els ámbits competencials i els
recursos financers propis per cada administració, la local i I'autonómicaperfectament delimitats i unes regles de joc -les Lleis del Parlament de
Catalunya- respectuoses pef tothom i que evitin, en la mesura del possible'
les rivalitats i els gnfrontaments esterilitzants.

La nova organització teritorial de Catalunya, ajomada durant tant de
temps i considerada des de sempre com un dels eixos blsics del nostÍe
autogovem, ha estat, lamentablement, una gran oporttrniut perduda. Bl
Govem de Convergéncia i Unió ha dissenyat un model feixuc, anacrbnic i
partidista I'ha imposat unilateralment conüa el parer de totes les altres
forces polltiques.
No és estrany, doncs, que els socialistes ens proposem com a objectiu
prioritari de Govem formular una proPosta d'organització territorial de
Catalunya que respongui plenament al contingut de l'article cinqué de
l'Estatut d'Autonomia, que sigui acordat amb les forces polftiques
parlamentáries i que reflecteixi la realitat territorial diversa del pals. Un
model d'organització que agilitzi i aproximi l'administració al ciutadd' tot
evitant duplicitats administratives i burocrltiques i pressions fiscals
innecessdries.

Deixa¡em, doncs, sense efecte les Lleis d'Organització Tenitorial
aprovades unipatidáriament i constituirem sota criteris de consens una
comissió especlfica amb els millors experts en la matéria, els quals, en base
a una rigorosa consulta municipal i del coneixement que es disposa de les
relacions inteferritorials, sbcio-econbmiques i administratives, formula¡an
una proposta qüe constituirb I'esborrany del projecte definitiu que, amb el
consens més ampli possible, aprovarl el Parlament de Catalunya.
Finalment, i des del nostre punt de vista, el nou model teritorial ha de
basar-se en una voluntat expressa de cooperació institucional, imprescindi-

ble per poder dur a tsrme els grans projectes d'interés general,
Els socialistes considerem com a principis inspiradors del model territorial sls següents:
1. El Municipi
ElMunicipi és l'ens fonamental

de I'administració local i la unitat básica
principal dels Ajuntaments és la
dels
ciutadans,
La
funció
de convivéncia
representació política dels interessos del poble i la gestió dels serveis i de les
activitats que les competéncies prbpies i obligatóries els atorguen, peró
també la intervenció directa en tots aquells problemes que afecten els
ciutadans.
La funció primordial dels Ajuntaments és assegurar que tots els ciutadans,
indistint¿ment del municipi on viuen, rebin els serveis mÍnims necessaris a
qu¿ t€nen dret. Una fr¡nció cefament diflcil que molts municipis a Catalunya,
per raó de la seva capacitat econdmica o demogrlfica, no poden complir o
només poden fer-ho parcialment
En aquest sentit, és urgent I'elaboració definitiva d'un Mapa Municipal
de Catalunya, on es ¡eculli la realitat present dels nostres pobles i ciutats,
s'analitzi Ia seva capacitat de prestar els serveis obügatoris, s'a¡ticuli la

resolució de nombrosos problemes existents en mat¿ria de lfmils i
d'enclavaments, s'estimuli la fusió voluntiria dels muuicipis per tal de
contdbuir

a

la superació progrcssiva del miniIl¡ndisme actual i s'assenyalin

les vies possibles d'agrupació municipal per a la prestació de serveis comuns

(mancomuniuts, consorcis, etc.).
Per alt¡a banda. els socialistes

¡Promourem I'exercici per part dels Ajuntaments de competéncies
delegades per altres administracions. Més concretament, es tf aspassar¡

als municipis la gestió dels serveis d'atenció personal i els recursos
necessaris perqu¿ puguin ser prestats adequadament.
¡Potencia¡em les viles i ciutats mitjanes, siguin o no cap de comarca,
perqué exerceixin de forma efectiva el necessari paper dinamitzador
del seu enüom més immediat.
rI farem possible que els municipis més poblats i amb característiques

singulars puguil dotar-se, si aixl ho desitgen, d'una CaÍa Municipal
própia per a a seva organizació territorial.

2. La comarca

l¿

coma¡ca ha de configurar-se com un ens d'administ¡ació local, de
naturalesa més administrativa que polltica, al servei dels municipis que la
t't3

integ¡en i amb un ¡mbit territorial adequat per assegur¡r, fonamentalment,
la prestació correcta de tots els serveis municipals que no puguin ser assumits
en bones condicions tbcniques i econbmiques pels Ajuntaments.
l,es comarques no disposaran de competdncies prbpies sinó que actuaran

exercint comp€t¿ncies delegades, sigui pels Ajuntaments, sigui per la
Generalitat i les Diput¿cions que al mateix temps els ransferiran els
recursos financers coffesponents.
La diversitat i el desequilibú tenitorial existenten I'actualitat a Catalunya
fa impensable un maPa comarcal basat en l'homogeneitat. Tant el seu
nombre, com la seva extensió i sobretot ets serveis que prestin dependran'
fonamentalment, de la voluntat dels municipis, voluntat orientada i normada
des del Parlament per les Lleis corresponents'
Els Consells Comarcals seran tepresentaüus de la voluntat democr¿tica
que els ciutadans expressin en les eleccions municipals i especlficament s'hi
integraran tots els alcaldes dels municipis que formin part de cadascuna de
les comarques.

3. Les entitats metroPolitanes
Els socialistes som pattidaris de crear agmpacions de municipis basats en
fets metropolitans, propis de societats industrials on es concentra un elevat

percentatge de la població del pals. L,es eniitats metropolitanes faciliten
I'ordenació u¡banlstica d'hrees intensamentpoblades, permeten racionalitzar
pr€stació de serveis blsics i possibiliten la formulació de propostes

,l¿

d'actuació i ordenació económica.
En aquest sentit, els socialistes considerem imprescindible I'existéncia
d'un organisme que expressi pollticament la ¡ealitat metropolitana de
Ba¡celona, doniresposta a les seves necessitats globals i eviti la fragmentació
actual. Aquest organisme disposartr d'una Carta on es fixi el seu marc
comp€tencial i els seus recursos i garantire h rcpresentació polftica de tots
els municipis que I'integrin. El seu dmbit tenitorial sera definit prbvia
consulta a tots els municipis adscrits a I'hmbit de I'antiga Regió I.
4. Les regions
La nova organització territorial no ha donatresposta, incomprensiblement'
a la necessitat de conñgurar els drgans en qué had'esructurar-se territorialment
I'administració de la Generalitat, avui completament centralitzada. Caldre

aborda¡, doncs, aquest procés sota els Principis de descennalització, de
desconcentració i d'eficicia administrativa. En aquest sentit és imprescindible que les regions coincideixin tenitoriafunentamb alÍes realitats teriúorials

ja configurades -les actuals províncies-, o que aquestes s'adaptin en el futur
a les regions, a fi d'evitar I'aparició de nous ámbits administratius que només
serveixen per complica¡ la situació.

5. Les Diputacions
En I'actual ma¡c constitucional i estatutari, les Diputacions tenen assignada

una funció de suport i assessorament als municipis -especialment als que
disposen de menys miüans- i de garantia de I'equilibri necessari en les
prestacions que els ciutadans han de rebfe en el conjunt del teritori. Aquesta
funció entronca amb la que realitzen en la majoria dels paisos del nostre
irnbit geogrdfic els anomenats ens intermedis, que molt sovint actuen tamH
per delegació dels govems regionals i en gestionen algunes competéncies.
Les Diputacions són, a més, drgans representatius relativament potents
que donen forga al sector local excessivament esmicolat a nivell municipal;
el seu ¿mbit d'actuació, la provlncia, és prou extens com per permetre un
gairebé dptim planejament -i prestació- de deüermi¡ats serveis públics que
desborden trmpliament els límits municipals i, fins i tot, comarcals.
Caldrá, doncs, adequar les provfucies i les Diputacions per encaixarles
en el nou model territorial de comarques i regions. En I'aspecte territorial és
evident que no és convenient que hi hagi gaires més províncies llevat d'una
d'hrnbit metropolitá; i que regions i províncies s'han de fond¡e en una única
divisió teritorial. En I'aspecte dels serveis que acÍualment presten caldrá
delegar-ne alguns als grans municipis i a les comarques, i que la Generalitat

es faci cárrec de la prestació d'aquells que corresponen al seu imbit
competencial sense que aixó pugui representar en eap moment una minva
dels recursos lotals del sector local.

Erronr¡n

LFs rNsrrrucroNs DE LA VALL DTARAN

Es socialistes haram que Aran, un tenitb¡i dotat damb una lei especifica,
auance en sdn projecte de autonomia ede normalisacionculturau. Fomentant

er ensenhament der aranés-occitan enes escoles, e collaborant damb es
instucions ¿raneses, td afénher eth nivéu de eficácia oue es ciutadans
demoren des administracions.

Er,

rrxetgaurnr

DELs DNs LocALs

La insuficiéncia financera és un mal crdnic de la nosta administració
local, en particular dels Ajuntaments. Per aixó els socialistes ens

i
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comprometem a anar dot¿nt els municipis dels recu¡sos suficients per al
desenvolupament de los funoions que realitzin, taflt pel a leÉ que els ión

prbpies com per a aquellos que gestionin per delegació d'altres

administracions,
La Generalitat faril costat als Ajuntamenb en la petició d'increment del
Fons Nacional de Cooperació Municipal i dota¡á demanera suficiont el Fons
de Cooperació Local de Catalunya, fent-ne pafdcePs els Ajuntaments i les
Diputacions juntament amb les comarques'

Des del Govem de la Generalitat, els socialistes lluitarem per tal
d'aconseguir una distribució dels recursos prlblics de I'ordre del75% pt a
les Administracions Locals, del 257o per a les Comunitats Autünomes i del
50% restant por a l'administració de I'Estat.
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CAT¿r,uNYe r Eunope:
REPTE

I

ESPERANCA

L'Europa Federal ós la gran oportunitat perqu¿ Catalunya i els altres
pobles d'Europa puguin desenvolupar-se en plenitud i realitzar-se en tant
que comunitats, La dimensió europea és I'espai on Catalunya pot desenvolupar
totes les seves potencialitats.
Catalunya ha de ser part activa en el procés de construcció d'Europa i
exercir totes les possibilitats d'acció europe4 tant a través de l'Estat, com
direct¿ment a t¡avés del Consell de les Regions i poders locals -inclbs en els
Tractats a proposta hispano-alemanya-, del Consell de les ciutats i les
Regions d'Europa i de la nostra presdncia i projecció exterior.
El repte que suposa la integració europea ha d'inspirar la gestió del
Govem de la Generalitau la política industrial, la política d'ensenyament i
la formació tdcnica i professional, la gestió del medi ambient, la polltica de
transports i aquells altres temespriorita¡is per aCatalunya que desenvolupem

en els apartats anteriors d'aquest programa, han de tenir com a objectiu

immediat I'adequació al marc comunitari, fent una polftica decidida i
aplicant, amb la mdxima rendibilitat, els recursos económics que la própia
comunitat dedica a la conecció de desequilibris i a l'ajut per les activitats
económiques amb especials problemes. En aquest sentit és urgent aftontar
la reconversió d'activitats a la zona de frontera, per la qual cosala Comunitat,
grlcies molt especialment a iniciatives dels socialistes catalans al Parlament
Europeu, destina un fons especial, I'INTERREG.
Catalunya ha de ser capdavantera en la polltica regional de la Comunitat
prendre
i
la iniciativa en la cooperació entre regions europees, especialment
en els camps de la cooperació industrial, mediambiental, del turisme, de
I'interca¡vi cuitural i de la formació, posant una atenció prioritiria en la
cooperació amb les nostres regions veihes -cal aprofundir urgentment la
cooperació interftontereia amb el Rosselló i el Migdia francés-, i amb
aquelles regions de similars caracterfstiques industials.
Hem d'aprofundir la política de connexió del conjunt de la societat
cat¿lana i les seves entitats i associacions amb Europa" Per aixd és prioritari
informar i posar en contacte la vida catalana amb la realitat europea. En
aquest sentit é$ urgent la reconversió del Patronat Catali ho Buropa en un
organisme dindmic, plural i no sectari que d'una banda doni informació i obri
portes a tota la societat catalana, i d'altoa banda faci una veritable promoció

exterior de catalunya.
Alhora impulsarem en les i¡stitucions europees polítiques que tinguin en
compte 1es diferents realitats culturals i poftiques de les nacions, i seguirem
insistint en I'aveng de la utilització del catala en els ¿mbits europeus on aixÓ
és factible i en la promoció de la llengua i realitat cultural de Catalunya arreu
d'Europa.
1. Projecció Internacional i Actu¡ció Exterior
La fallida dels sistemes comunistes i els canvis en els pai'sos del centre

i

I'est europeu, els conflictes a I'Orient

i

aI Sud del món

i

les seves

conseqüéncies són la demostració rotunda que vivim en un món absolutament
interdependent. Més enlli de la seva vocació europea Catalunya ha de tenil
per tant una projecció internacional i potenciar al mhxim la seva capacitat
d'acció exterior, per tal de mantenir unes relacions intemacionals sdlides
no un i simple política d'aparador basada en el furisme propagandístic'
Catalunya pot fer un paper en el concert mundial : acostant-se al$ pobles
del centre i de I'est d'Europa per als que Catalunya, a Eavés del federalisme,

i

pot representa¡ un model de transició i d'aprofundiment no traumitic dels
drets nacionals; establint un diAleg amb tots els pobles amb qui compartim
la Meditenánia i potenciant la relació i la cooperació en aquesta regió;
estrenyent els lligams culturals, comercials i de tota mena que ens han

mantingut sempre a prop de I'América Llaüna.
Orientarem les nosfes accions intemacionals extracomunit¿'ries a
I'extensió de la democrlcia, al desenvolupament i a promoure la confianga
enae els ciutadans i entre els pobles com a condicions totes elles indispensables per a establir la pau, i Ia millora i manleniment de les condicions
d'habitabilitat del planeta, avui ja molt malmeses.
2, La cooperació al desenvolupament
La creixent depauperació del Tercer Món i els seus efectes devastadors
sobre dues tercer€s parts de la humanitat i cada dia més preocupants a les
nostres prbpies societats fa necessari trobar noves vies de rel¿ció més
solidlLries amb els paisos menys desenvolupats' Qüestions com lB
superpoblació, la immigració massiva des del sud i des de I'est, l'extensió
de malalties que es creien controlades, per posar només algunes exemples,

fan impossible ja restar indiferent a aquesta situació, fent imprescindible
I'establiment d'una política de cooperació. El teixit económic i industrial de
Ca¡alunya, basat fonamentalment en les petites i mitjanes empreses, esti
perfectament capacitatperlealitz¿¡una gÍan tasca de transformació del teixit
l?8

econbmic i industrial dels pal'sos del Sud -especialment a Iberoamérica-,
Des del Govem de la Generalitat, prévia definició del marc general dels interessos de cooperació, donant a les empreses catalanes crMits i facilitats per
a la inversió en els palsos esmentats.
Igualment cal estimular la participació de la societat catalana en aquest
terreny, on és ja una de les més actives i eñcaces tal com ho demostren les
diverses ONG que, malgat el poc suport de I'actu¿l Govem, treballen des
de Catalunya, Cal una Llei que reguü la coopoació i les relacions entre les
institucions les organitzacions no govemamentals de cooperació al
desenvolupament, estimulant el protagonisme d'aquestes,

i
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Bona$ent, bon Goverlt,

