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AMB LA GEIUT, AMB tA MAIORIA,
UERS IUOUS OBIECTIUS DE PROGRES

Els ciutadans de Catalunya som davant una nova oportunitat per fer avangar el nosffe
país cap alprojectereformadori deprogrés, elprojectequeels socialistes representem
i que al llarg de ladarceradécada ha significat una profunda transformació del nostre
país i la nostra societat i ha possibilitat per a Catalunya una llarga i intensa etapa
d'autogovern.

Catalunya i Espanya han avangat amb el Govern de Felipe González, en el qual han
contribuit de forma destacada Narcís Serra, els ministres i el socialisme catalá, cap als
objectius desitjats per la majoria dels ciutadans I cap a Europa, cap a la mo dernització,
cap a l'autogovern dels pobles d'Espanya, cap a la cohesió social i la solidaritat.

Araens trobem davantunanovaetapaquehade suposarun impuls renovat alprojecte
de canvi i de progrés per a Espanya.

a

Com mai, en aquestes eleccions es confronten dos projectes totalment oposats i es

decidirá quin govem governará Espanya durant els propers quatre anys: un govern de
progréspresiditperFelipe Gonzá|ez o un govem de ladreta.Ihem detenirmoltpresent
qué representa aixó. El projecte de la dreta posa en qüestió els avengos de l'Estat del
Benestar a Espanya, la concepció autonomista de l'Estat de les Autonomies, esdevé
una incdgnita sobre la posició davant la Unió Europea, i resulta una amenaga en
qüestions tan importants com la política mediambiental, la cultura, I'avortament o el
paper dels sindicats.

a

Per a Catalunya aquestes eleccions són extraordináriament importants. Ens hi juguem
la continuació del procés autondmic en una línia d'aprofundiment de l'autogovern de
Catalunya i de I'Estat de les Autonomies. La dreta espanyola ha estat sempre un perill
per aCatalunya. Els catalans en tenim una gran experiéncia.Ladretaespanyola está
lluny del que representa la dreta europea i mai no ha respectat els drets i la voluntat
d'autogovern de Catalunya. El catalanisme polític sempre ho ha tingut clar.

Avui la garantia d'un futur autonomistapen a Catalunya i Espanya només la dóna un
govern socialista presidit per Felipe González.



o

Per a una nova etapa del canvi, els socialistes proposem un Programa de Govern amb

uns grans objectius que responen als reptes que, a fi d'avangar en el progrés, es

plantegen peraEspanyaenl'actualmomenthistbric: creació d'ocupacií,modemitzacií

amb solidaritat, un nou impuls democrátic, una Espanya definitivament europea.

a

Per anar endavant per aquest camí, amb un govem presidit per Felipe Gonzále2, els

socialistes catalans ens adrecem als ciutadans per demanar la confianga de la gran

majoria del nostre poble, per tal que Catalunya contribueixi, com ho ha fet fins ara, a

revalidar, el proper dia 6 de juny, una majoria de progrés a Espanya que garanteixi un

govem estable que faci possible una nova etapa del projecte del canvi.



ult BALAile DE GqVERil QUE HA
CAIIIVIAT tA HISTORIA D'ESPAIUYA

L'any 7982, en accedir els socialistes al Govem, Espanya es trobava en un moment
históric cític, tant des del punt de vista económic, com des de la perspectiva política
i social.

Ara, el 1 993, els ciutadans espanyols podem girar la vista emera i sentir-nos satisfets
del camí que enfre tots hem recorregut. Amb el govem socialista i l'esforg del conjunt
de la societat, hem situat Espanya com un país més de I'Europa comunitária.

Avui, el nostre país i la nostra societat són molt semblants a la resta de les societats
europees occident¿ls . Participen dels seus problemes , són sensibles a les ftansformacions
socials i polítiques d'aquestfinalde segle, i es manifesten com a societats complexes,
plurals, dinámiques i obertes, amb noves inquietuds.

El balang d'aquests deu anys és intens i podem sintetitzar-lo en els següents
assoliments:

OConsolidació del sistema democrhtic i de I'Estat de les Autonomies.
L'autogovem aCatalunyahaassolitunnivelldecompeténcies irecursos financers que
signifiquen el més alt grau d'autonomia de qué mai ha gaudit.

oConfianga dels ciutadans en les institucions democrdtiques i consciéncia del
seus drets i deures constitucionals.

oDesenvolupament d'una legislació modemit zadora i progressista en diversos
ámbits (llibertat sindical, igualtat de la dona, amb la qeació de l'Institut de la Dona,
legaLització de l'avortament, drets dels consumidors, etc.).

olntegració d'Espanya a la CE i incorporació plena a la Comunitat Internacio-
nal, superant definitivament I'aillament histbric del nostre país.

OReconversió i modernització del nostre sistema productiu i obertura de la
no stra economia. L' economia espanyola s' ha fet més forta i s' ha c apitalíaat en tots els



terrenys. Des de 1985 la inversió ha crescut més d'un 85%o,la qual cosa ha suposat

gn augment espectacular de la maquind.,ria, els equipaments de ffansport i les

instal.lacions de tot tipus amb qué avui comptem per produir més i millor i, per tant,

per crear ocupació i riquesa.

OCreixementeconómic,creaciód'ocupacióimilloradelescondicionspersonals.
Des del 1982 fins aI1992e1 Producte Interior Brut ha crescut w37%o; la renda per

cápita dels espanyols ha passat de 4.000 a 14.000 ddlars; s'han creat més d'un milió

dellocs d'ocupaciónets;ilagranmajoriadels ciutadanshamilloratles seves condicions

económiques personals.

Al llarg d'aquests anys els espanyols han augmentat en més d'un207o la seva despesa

mitjana, han transformat els seus hdbits de consum 
-per 

exemple, reduint el pes del

quededicaven al'alimentació i augmentantladespesaenturisme, oci icultura-iper
primera vegada han tingut accés generalitzata béns abans reservats a una minoria.

oModemització de les nostres infrastructures. La inversió en ca:reteres ha

triplicat el seu pes en la producció nacional, s'ha passat de 2.000 a 6.000 quilbmetres

d'autovies i autopistes,lacapacitatdels embassaments ésun207o superiori s'haacabat

de construir 1 milió d'habitatges de protecció social.

ODesenvolupamentdel'EstatdelBenestaramblauniversalitzacióde1'educació
i 1a sanitat, consolidació del sistema de pensions i de laprotecció de la desocupació.

-S'ha 
fet un gran esforg per aconseguir que I'Educació i la Sanitat arribin a tots

els espanyols i actuin com a factors d'igualtat dins la societat. Avui estd ja

garantida a Espanya l'escolarització obligatbria. S'ha duplicat el nombre

d'universitaris, més de la meitat dels quals són dones. El nombre de becaris s'ha

multiplicat per quatre, i la despesa en beques, per nou.

-Espanya 
ha assolit un grau d'escolarització, dins del conjunt del sistema

educatiu, superior al de paisos com Bélgica, Suécia, Holanda o Noruega.

-.p,;l1007o 
dels espanyols estan ja protegits per la Sanitat Pública. I encara més

important: l'esperanga de vida a Espanya ha anat augmentant fins a situar-se

com la més alta d'Europa.

-La 
major riquesa ha servit per desenvolupar un auténtic sistema de solidaritat

nacional. Avui quatre de cada cinc aturats estan coberts pel subsidi de

desocupació. Hi ha dos milions més de pensionistes i les pensions han crescut

26 punts per damunt dels preus. Els recursos que la societat espanyola dedicava

a la solidaritat i la protecció dels més febles s'han multiplicat per quatre.

OUna societat més igualitária, amb un repartiment més equilibrat de la riquesa

i que manté en el seu conjunt els valors de la solidaritat i la justícia social.



ohestigi intemacional d'Espanyapel seu paper en el procés d'Unió Europea
i la seva participació en les iniciatives i els processos de pau al món.

oReconeixement internacional d'Espanya com un país modern i culturalment
avangat, realitatexposadaimostrada almón amb els esdeveniments del992:els Jocs
Olímpics de Barcelona i 'IrExposició Universal. Així mateix, i al llarg de'tres
legislatures,la societatespanyolailes seves institucionshandesenvolupatunprojecte
cultural que ha col.locat Espanya en una situació equiparable i encara superior a altres
parsos eufopeus.
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UIIIA IUOVA ETAPA. UIII IUOU

PRocRAMA, mouEs PolínQUEs

El canvi produit al nostre país i a la nostra societat, els nous problemes i inquietuds
socials, les noves preguntes, en definitiva, que es plantegen en la nostra época, en la
ddcada dels noranta, requereixen noves respostes.

Ilna nova etapa de progrés'requereix per tant un nou programa, noves polítiques i un
nou compromís dels socialistes per dur-lo a terme.

Els socialistes ens proposem:

OAprofundir i avangar en el que han estat els grans eixos d'aquesta década de
govem : 1' opció europea, l' opció de modem itzacíí d' Esp anya i 1' opció de la solidaritat
i la protecció social.

oMantenir la creació d'ocupació com l'objectiu cenffal i prioritari de la
política económica.

oUn nou impuls democrátic que ha d'expressar-se mitjangant la renovació de
lapohticademocritica;1'aprofundimentdels dretsdelsciutadans;ilamajorparticipació
en la polfticaila societat de les dones i dels joves.

oAprofundir el desenvolupament federal de I'Estat a través d'una segona
reforma de les seves estructures.

olmpulsar noves polítiques per recuperar I'equilibri entre desenvolupament
económic i respecte i conseryació del medi ambient; per situar la cultura com una
prioritat que contribueixi al desenvolupament de les persones i a fer la nostra societat
cada vegada més culta, més tolerant i més participativa; per fer accessible a tots els
ciutadans un habitatge digne; per integrar els treballadors immigrants; i per afrontar
els nous pioblemes de la nostra época: la sida, la droga, la marginació.
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MITLORAR tA COMPETITIVITAT
PER CREIXER EIII OCUPACIO

Creixementeconbmicicreaciód'ocupació, oberturaalmónicompetitivitat, solidaritat,
justícia social i cultura, són els trets que marquen aquest període de la história
d'Espanya i que identifiquen un projecte socialista modern, amb permanent voluntat
de canvi i vinculat a la defensa de f interés general de la societat.

a

Aixó no obstant, pel que fa a I'ocupació, Espanya manté encara una menor taxa
d'activitat que la mitjana de la CE i unes elevades taxes d'atur. Fins i tot en l'etapa
d'intens creixement económic dels últims anys la taxa d'atur no ha aconseguit baixar
deI l)Vo. Ens trobem, pet tffiLt, davant un problema estructural de I'economia
espanyola, que afecta tota la societat.

Convé tenir present, per explicar aquest problema, l'intens ajustament estructural
produit en les darreres tres décades, que ha suposat la reducció en el sector agrari i la
reassignació a alffes sectors de I'economia de més de tres milions de treballadors. Així
mateix, al llarg dels anys vuitanta el mercat de treball ha estat sotmés a la transició
política, a l'oberfura de la nosffa economia, a la pressió demogrdfica dels joves i a la
incorporació de més d'un milió de dones al món del treball.

Espanya, per tant, acusa encara els intensos canvis dels últims anys, que configuren una

realitat específica respecte a altres paisos de la CE, la qual cosa fa necessari que el
conjunt de la societat en sigui conscient, per tal que Ia qeació d'ocupació sigui un
objectiu de tot el país, i comporti la impücació dels agents econbmics i socials.

a

Lacrisieconómicaquetravessem, amb larestadelsparsos europeus, comportaunbaix
creixement, descens de la inversió i pdrdua de llocs d'ocupació. No obstant aixb,la
intensitat d'aquesta crisi i la seva durada és menor que l'anterior, la qual el nostre país

vaaconseguirsuperar amb éxit. Ara,les perspectives apunten aunardpidareactivació,
no només per larecuperació internacional, sinó perqué comptem amb una economia
més forta, una societatmés equilibradaiperqué s'hareaccionat de formarápidai amb
les polítiques adequades.
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a
Per a una nova etapa, Ia creació d'ocupació continua essent I'objectiu central i
prioritari dels socialistes. Es per aixb que es pretén desenvolupar una estratégia global

ambquatregrans objectius:larecuperació delcreixement,lamilloradelacompetitivitat,
la reforma del marc de relacions laborals i la qualificació de les persones, així com dels

recursos físics i mediambientals.

oCal perseverar en les polítiques destinades a colregir els desequilibris de la

nostra economia: inflació, ddficit exterior i déficit públic (déficit de l'Estat, de les

Comunitats Autónomes i Corporacions Locals), tenint moltpresent que aquest és un

requisit imprescindible per assolir un creixement econdmic estable.

oCal afavorir larecuperació de la inversió en el sectorprivati mantenir l'esforg

d'inversiópública.

Les decisions d'inversió dels empresarisestanvinculades alnivelldelstipus d'interds.

Els socialistes sompafiidaris dereduir-los gradualmentenlamesuraque siguipossible

pel control dels preus i del déficit públic. Així mateix afavorirem els mecanismes

d'estalvi i la inversió productiva.

Lainversió del sectorpúblichademantenir-sepropdel1%o del ProducteInteriorBrut,

comptant amb el recolzament de I'ajuda estructural comunitária.

oEn I'objectiu d'un creixement equilibrat i durable, en les noves condicions de

l'economiaespanyola, obertai integradaen I'economiacomunitária,lacompetitivitat

-és 
a dir, la capacitat de vendre dins i fora- és el gran repte per al nostre país i la

garantia per crear ocupació.

La quota de mercat que assoleixin els productes espanyols dependri que el seu preu

i qualitat siguin millors que els procedents d'altres paisos. A partir d'ara el repte

d'Espanya és el de la competitivitat de la seva economia. Guanyar competitivitat

suposa crear ocupació, i perdre competitivitat, perdre ocupació. Per augmentar la

competitivitat es necessita eficácia i qualitat, moderació dels costos, reformes

d'estructures per suprimirrigideses i la qualificació professional.

Les enprcses dauant el repte de la compet¡t¡u¡tat

Les empreses espanyoles han de ser capaces d'adaptar la seva organització i les seves

técniques productives a les exigéncies actuals.

Els socialistes som partidaris de garantir la preséncia del sector públic empresarial en

I'activitat econdmica, en condicions de lliure competéncia, i fomentar la cooperació

i la suma d'esforgos entre el que és públic i el que és privat. En aquest sentit ens
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proposem establir nous lligams entre els dos sectors per a projectes de gran enverga-
dura, i cercar una nova col.laboració entre un nou govem socialista i I'empresariat
generador de riquesa.

Així mateix, continuarem els esforgos per vertebrar i potenciar les empreses del sector

de I'economia social, cooperatives i societats laborals, que per la seva eficdcia en

I'ocupació creen riquesa, distribueixen eficagment la renda, reciclen professionalment
els seus treballadors i generen un cultura de participació i corresponsabilitat impres-
cindible per a l'éxit de les polítiques de rendes i creixement económic.

Moderació de beneficis i costos laborals
Per possibilitar la recuperació económica i la creació d'ocupació és necessária una
políticaderendes basadaenlamoderació dels beneficis i lareinserció productiva, i en

la modemitzacií dels costos laborals. Cal un acord social que faci possible que els

salaris creixin d'acord amb laproductivitat.

Així mateix, cal trencar situacions no competitives en el sector de serveis, que és el
factor infl acionista més important.

Reforma del narr de rclacions laborals
Cal reconéixer la relació que existeix entre el marc de les relacions laborals que

configuren el model demercatde treball iles taxes d'activitatilacapacitatd'adaptació
dels sistemes productius 

-amb 
els menors costos possibles en ocupació- a les

conjuntures de I'economia.

Per aixó, cal modemitzar I'acital legislació del mercat de treball per adaptar-Ia aIa
d'altres paisos comunitaris i configurar un model que afavoreixi la competitivitat i la
generació d'ocupació, al mateix temps que se salvaguarden els drets jurídics dels

treballadors.

La reforma es basará en els següents criteris: retorn a formes estables de contractació,
augment de la mobilitat interna i extema de les empreses, ampliació de les qüestions

objecte de negociació col.lectiva i millora dels serveis de formació professional.

S'afavorirá el canvi en les actituds i comportaments dels agents socials, orientats, pel
que fa I'empresari at, cap a una nova cultura empresarial; cap a una major integració i
participació dels treballadors a les empreses; i cap a unes relacions més participatives
i cooperatives dels sindicats.

S'aprofundiráen el desenvolupamentdelademocráciaindustrialpermitjddel'extensió
dels drets d'informació, consulta i negociació dels treballadors en relació amb les

mesures que adopti I'empresari i que tinguin impacte en el nivell d'ocupació, així com
a través de la modificació del sistema d'elecció dels representants dels treballadors per

tal de reduir la seva complexitat.
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S'afavorirá la reducció de la conflictivitat laboral mitjangant la regulació del dret de

vaga. Els socialistes presentarem al Parlament el text de la norma orghnica reguladora

acordatamb els sindicats mésrepresentatius iaprovatpel Senataladarreralegislatura.

S'enfortirá la participació institucional dels interlocutors socials, per la qual cosa es

presentará un Projecte de Llei sobre Participació Institucional.

la quallficac¡ó professional

És unaexigéncia deprimer ordreper assegurarelfuturi comportaelrepte de millorar

laqualitatdel'ensenyamentivincularl'educació alesnecessitats deldesenvolupament

i del sistema productit¡. La reforma de la Formació Professional és un dels grans

objectius dels socialistes per a la propera legislatura.

lUlillorar el capital ffsic

Els avengos realitzats en infrastructures ens permetran, al llarg d'aquests anys,

incorporar-nos a I'expansió de l'economia europea, tot i que caldrá continuar fent un

intens esforg per reduir les diferéncies amb els paisos que ens avantatgen. A més cal

continual reduint les diferéncies entre els diversos territoris d'Espanya.

Per a tot aixó desenvoluparem el Pla Director d'Infrastructures, un plogr¿rma

d'actuacions iinversions queconsideraglobalmentlesnecessitats delnostrepaís i que

ofereix solucions coordinades encarreteres, ferrocarril,ports, aeropofs, costesi obres

hidráuliques.
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UIII SECTOR IIUDUSTRIAT SOIID.
UIIIA IUOVA POLITICA IIIIDUSTRIAT

Espanya és, actualment, un país clarament industrial, que ocupa ja el desé lloc entre
els paisos industrialitzats del món i que téIacapacitat per arribar a consolidar-se com
una poténcia industrial de primer ordre dins de la CE. En aquest context, Catalunya,
per la seva especialització industrial 

-no 
només en el conjunt d'Espanya, sinó també

en el conjunt comunittri-, es troba en una situació favorable per configurar-se com
una de les drees d'expansió industrial a la Comunitat Europea.

El rcpte industrial d'Espanya

I davant aquestes perspectives i possibilitats cal situar de forma central el repte
d'assolir un sector industrial sólid i potent al nostre país.

Malgrat els processos de terciarització deles economies en els paisos desenvolupats,
l'evolució de la indústria i dels serveis no poden contemplar-se com a fenómens
contraposats. No som davant una substitució d'un sector per un alffe, sinó davant una
creixent interpenetració entre els dos sectors, atesa la necessitat de serveis que cada
vegada més requereix la indústria, la qual cosa incideix de forma important en el
creixement del sector serveis.

No obstant aixó, i malgrat que el sector serveis apareix com el que incrementa
contínuament la seva participació en les economies, tant en termes d'ocupació com
de producció, l'existéncia d'un sólid septor industrial és la base i la garantia per al
desenvolupamenteconómic d'unpaís,lageneració de I'ocupació directai indkectai,
en definitiva,per a1'obtenció d'elevats nivells de benestar social.

Una noua polítim industrial anb un anpl¡ consens social

Elrepte industrial quela societatespanyolaté al davantrequereix un esforE col.lectiu.
En aquest sentit, afavorirem la consecució d'un ampli consens social, entre les parts
interessades, respecte de les línies mestres de la nova política industrial.

Guanyar la competitiuitat industrial

Per guanyar aquest important repte industrial, un dels objectius prioritaris de la
política econbmica consistirá a afavorir la millora de la competitivitat en el conjunt
del sector productiu, per tal que les nostres empreses puguin afrontar amb éxit la
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integració en l'economia comunitária i aprofitar les oportunitats que el Mercat Únic

Europeu ens ofereix.

En 1'objectiu de millorar la competitivitat a la indústria s'hauran d'assolir continuats

avengos en la productivitat de les empreses; una major diferenciació dels béns oferts;

la millora en I'organització empresarial; la formació adequada dels treballadors; i
l' adaptació tecnológica contínua.

També caldrá una estratégia comercial que pos sibiliti una maj or i permanent preséncia

de les nostres empreses a I'exterior, afavorint que les unitats productives puguin

adquirir una dimensió adequada, aixícom I'obtenció d'un millor aprofitament de la

informació dels mercats.

El sector públic ha de contribuir decisivament en I'objectiu de la competitivitat

industrialcreantunentomidonimitjangantladotació d'infrastructures icapitalpúblic

en general, establint mecanismes incentivadors, participant en empreses o sectors

estratégics, i per mitjd de la seva capacitat d'influéncia en el desenvolupament

económic.

Garantir el respecte al nedi anbient

Una nova etapa d'enfortiment i modernització d'una indústria respectuosa del medi

ambientrequerirál'adaptaciód'aquestsectoralanormativamediambiental,tantenles
instal.lacions com en I'impacte dels productes.

Per afavorir aquest procés d'adaptació, en el qual seri un objectiu prioritari el

desenvolupament de tecnologies netes i de productes ecolbgics, s'incrementaran les

subvencions directes a la inversió mediambiental, en especial la dirigida alaqeació
d'una xarxa integrada d'infrastructures i serveis mediambientals.

Pdoritat a la internacionalituació de les nostrcs enprcses

La internacionalització de les empreses espanyoles, mitjangant la promoció de les

exportacions i la intemacionalització de les seves activitats, seri considerada de

máximaprioritat.

Es reforgaran i adaptaran a les noves circumstáncies de la competéncia intemacional

els instruments financers de recolzament a l'exportació, de forma que el volum, cost

i modalitats de finangament resultin equiparables amb els dels competidors exteriors.

Es facilitará l'accés de les empreses espanyoles als programes de Cooperació

Comunitdria i ales institucions multilaterals d'Ajuda al Desenvolupament.

Es mantindran els incentius fiscals que afavoreixin el desenvolupament de la presdncia

deles ompreses espanyoles al'exterior. Es reforgaranels serveis extsriors permitjdde

les oficines comercials i la informació a les empreses exportadores, així com els

programes de formació de I'ICEX.
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Un rcrolzanent decidit a les PIMES

El teixit industrial de Catalunya i Espanya, com a la resta dels paisos desenvolupats,
está format fohamentalment per petites i mitjanes empreses. Les PIMES tenen pEr a
la nostra economia un carácter estratdgicament vital, pel seu nombre, la seva
contribució a la generació d'ocupació i la seva especial capacitat d'adaptació a les
crisis.

Perd, al mateix temps, aquestes empreses tenen una série de limitacions a causa de la
seva dimensió que els impedeix assolir el seu mixim potencial de desenvolupament i
que les discrimina davant lagranempresa.

Totes aquestes raons justifiquen unapolíticaespecíficai de decidit suport ales PIMES,
en I'objectiu d'impulsar la creació d'aquests tipus d'empreses, el seu enfortiment i
creixement al mateix temps que es ttacta d'atenuar els problemes que les afecten.
Proposem:

-Potenciarl'associacionismeempresarial, 
amb l'objecte defacilitarl'aprofitament

conjunt dels programes de promoció sectorial. Es facilitará la sortida de les
PIMES a l'exterior en les seves primeres experiéncies exportadores.

-Millorar 
la tributació de renda i patrimoni a les empreses de carácter familiar,

amb la finalitat d'afavorir les transmissions d'aquestes empreses. Es facilitaran
els canvis de titularitat que garanteixin el manteniment de I'activitat i estabilitat.

-Fomentar 
I'autofinangament de les PIMES mitjangant incentius fiscals i una

nova regulació de les Societats de Garantia Recíproca. S'enfortiran els
mecanismes recentment desenvolupats per abaratir el finangament de les
PIMES en sectors i línies prioritáries.

-Simplificarels 
trámits que condicionen I'activitatd'aquestes empreses, millorant

el marc jurídic queregulales seves relacions amb les Administracions Públiques
i fent efectiu el funcionament dela "finestreta única" .

-Fomentar 
la competitivitat i el canvi estructural del petit comerg mitjangant un

programa d'actuació específic en aquest sector.

Un nou inpuls a la R+D i a la innouació tecnológica

Essent la tecnologia el nou i decisiu factor de producció en el desenvolupament i la
competitivitat industrial, caldrd donar un nou impuls a la R+D (Recerca i
Desenvolupament) í a la innovació tecnológica en tots els ámbits: sector públic,
universitats i empreses.

Caldrd doncs:

-Afavorir 
la renovació de les técniques de producció, el llangament de nous
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productes ilacreació denous dissenys, mitjangantincentiusfiscals, subvencions

a projectes i crédits tous a |a inversió en recerca i desenvolupament.

-Fomentarl'aplicació 
dels resultats delainvestigacióalaproducció, mitjangant

I'enfortimentdels serveis quefacilitenlatransferénciaderesultats ilacooperació

delaindústriaambuniversitats icentres d'investigació espanyols i comunitaris.

Per enfortir aquesta estratégia es crearan Instituts TecnolÓgics Sectorials de

carlcter mixt.

-psmsrifar 
l'organitzacióperibdicade"merüsdefinangamentdelainnovació"

on tinguin ocasió de trobar-se empreses innovadores i entitats financeres en el

camp del capital-risc.

-Impulsar 
l'orgarització periddica de Íbosses de tecnologia" per permetre els

contactes entre empreses interessades a oferir o adquirir tecnologies.
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DESEIIIVOTUPAR EL MOIII RURAT

Els objectius dels socialistes en relació amb el món rural continuen sent la millora de
la renda, la qualitat de vida, el seu desenvolupament i el rejoveniment de la pagesia, per
tal de recuperar les perspectives de futur del sector.

En aquest sentit, cal situar les explotacions prioritáries, i 1'agricultor a títol principal,
com els primers beneficiaris de I'actuació pública.

lUlillora de les estructurcs agrár¡es i incorporadó dels joues

Afavorirem f increment de la dimensió de les explotacions, facilitant els processos de

cessament anticipat de I'activitat agrdria amb cessió de I'explotació als agricultors
joves, afavorint fiscalment les heréncies i permutes que vagin en aquesta direcció i
facilitantl'accés acrédits tous per alamodemització deles explotacions, amb unallei
de Modemització de les Estructures Agráries.

Per tal d'incrementar la nostra competitivitat i generar més valor afegit, donarem suport
a les cooperatives i les inversions que millorin les condicions de transformació, així com
la integració i fusió de les cooperatives per tal de facilitar la seva penetració en el mercat.

Per a la millora de la indústria agroalimentária es destinaran, dins del Pla Estratégic,
unes ajudes de22O.000 milions per a impulsar la seva competitivitat.

Defensa i reforma de les produccions agrádes

En la defensa de les nostres produccions dins la Comunitat Europea, impulsarem la
reforma de les organitzacions comunes de mercat del vi i de les fruites i verdures com
a produccions més afectades.

Per a les zones amb produccions que tenen dificultats per competir, mantindrem una
doble actuació d'ajuda a la renda i de diversificació de les activitats econdmiques. En
aquestsentit, equipararemalamitjanacomunitárialesindemnitzacions compensatóries
a les zones de muntanya i desfavorides, i promourem la reforestació d'1.000.000
d'hectárees de conreu marginal en la propera legislatura.

Fomentareml'agriculnrraecolbgica, ambunaespecial atenció al'agriculturaenergética
i la recuperació de coffeus tradicionals.
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Auangar en el desenvolupament rural

Impulsarem i generützarem les experiéncies dels Programes de Desenvolupament

(LEADER) aixícomelturismenral,promoventlaparticipaciódelamateixasocietat
rural destinathria dels Plans.

Per a revalorar el potencial de desenvolupamenf de les zones rurals, les PIMES

d'aquestes zones tindran un tractament fiscal i financerprivilegiat amb línies esBecials

de suport.
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UIIIES I IUFRASTRUCTURES MODERIUES.

uil TERRTToRT EQUIUBRAT

Laqualitatde les infrastructures repercuteix directamentenelnivell de competitivitat
d'un país i constitueix un factor decisiu en la localització de les activitats productives.

La modernització dels serveis de transport i telecomunicacions és un requisit impres-
cindible per a I'dxit de l'economia en el marc del Mercat Únic. Ens comprometem a

mantenir la inversió en infrastructures enl'1,2% del PlB.

Carrcúercs. Estrurturar el úerrlüori

Els beneficis d'una economia competitiva han d'arribar a tot el país mitjangant
connexions rápides i eficients. Mobilltat és tanbé llibeltat.

Hem de reduir distáncies entre els pobles i ciutats de Catalunya i ens hem de
comunicar més bé amb la resta d'Espanya i d'Europa, sobretot potenciant el co.
rredor del Mediterrani. Aixd ho farem acabant I'eix del Pirineu per trencar
I'ai'llament; I'autoviaMartorell-Lleidaqueensconnectaamb SaragossaiMadrid; I'A-
19 (Montgat-Mataró) millorant els accessos al Maresme. Iniciarem les obres d'una
nova autovia (B-40) paral.lela al'A-7, que millorará la connexió Valéncia-Franga.

Ferrccarrils. Espedalització, uelocitat i rcspech al nredi

Acabada la remodelació del sistema ferroviari de l'área metropolitana de Barcelona,
ara és I'hora de I'especialització i la velocitat, compatibilitzantles dues coses amb el
respectealmedi. S'iniciaranlesobresdel'ampleeuropeuTGV(300km/h),Barcelona-
Lleida-Saragossa-Madrid, amb laprevisiódel'enllag ambFranga. Es connectaráamb
Valénciamitjangant el tren de viarápida(220knlh), que contribuirá a lapotenciació
del corredor del Mediterrani. Es milloraran les rodalies de Barcelona. Girona i
Tarragona.

lbleconunicadons. Uéncer les distincies

Catalunya, enels últims anys, sobretotperl'esforg olÍmpic (Torre deMontjuib, Torre
de Collserola), ha aconseguit una millora notable en el servei de telecomunicacions
(tel¿fon, fax, télex, etc...) peró aquesta millora encara és insuficient. Caldrá en els
propers anys, perferpossiblelacompetitivitatdeles empreses igeneralitzarels serveis
més básics per als ciutadans, desenvolupar els programes del Pla Nacional de
Telecomunicacions.
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Pla de costes. Un litoral tan frágil con ualuós

El nostre litoral requereix actuacions contundents i decidides. En aquest sentit el Pla

de Costes lgg3-97 ens permetrá recuperar aquest espai tan frágil com valuós. A

Catalunya significará una inversió anual de 5.000 milions de pessetes.

Pla hidrológic: la solució als problenes de I'aigua

El Pla hidrológic té com a objectiu posar fi a la sequera i a les inundacions a tot arreu

del territori. El PHN, que és, sens dubte, un esforg de solidaritat entre les diverses

Comunitats Autdnomes, garanteix que Catalunya no veurá limitades les seves

potencialitats de creixement per manca d' aigua.

Pemeabilitat dels Pirineus

La millor connexió amb la resta d'Europa fa necessária una major permeabilitat dels

Pirineus. Si garantir el corredor mediterrani és clau per fer de Barcelona la porta sud

d'Europa, garantir l'equilibri territorial requereix permeabilitzar més el Pirineu.

La connexió de l'Eix del Llobregat amb Pimorent seri una bona via de penetració a

Frangaperb caldrá complementar-la amb el nou túnel de Viella. Aquestes connexions

es reticularan sobre I'eix delPirineu, quepermeffdel desenvolupament de la Catalunya

interior.

Catalunya, tres deltes: Ebrc, Llobregat i Besd¡s

oDelta de l'Ebre: preservar un espai, desenvolupar un territori.

El Delta de l'Ebre és un espai singular que cal protegir per a les generacions futures.

En els propers anys es recuperará la qualitat de les aigües del riu Ebre i es protegirá

el Delta per evitar-ne la regressió. Es portaráL a terme el pla d'equilibri de les Terres

del'Ebre amblacol.laboraciódetotes lesAdminisffacions, peraconseguirlaprotecció

d'aquest espai i la fixació de la població en aquest teffitori.

oDelta del Llobregat: progrés i respecte a l'entom

El Delta del Llobregat esdevindrá un element fonamental en el desenvolupament de

I'drea metropolitana de Barcelona, amb una inversió anual de 50.000 milions de

pessetes. ElPlapreveu actuacions conjuntes de les Administracions, que convertiran

Ia zonaen el centre econbmic de Catalunya, tot respectant la qualitat ambiental de

1'entorn.
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oDelta del Besós: recuperació d'un espai

El Delta del Besds, malmés pel procés de degradació que ha sofert, será recuperat per
tal de restablirunaadequadaqualitat ambiental. Es rehabilitará amb unesforg conjunt
de les Administracions 1'aqüíferi els marges del riu perqué esdevinguin espais de lleure.
Aixd permetrá que aquest espai sigui destinat als usos urbans adequats ales necessitats
de la població del seu entom.

Barcelona: la porta sud d'Eurcpa

Els Jocs Olímpics han aconseguit que Barcelona assoleixi un lloc destacat a Europa
i al món. Barcelona és i será cada dia més un lloc clau en I'activitat comercial.
industrial i de serveis dins l'arc mediterrani.

El nostre objectiu són tres instruments fonamentals: el Pla del Delta del Llobreeat. el
TGV i la potenciació del corredor del Mediterrani.

Les actuacions que es portaran a terme dins el Pla del Delta del Llobregat seran:
I'ampliació del port cap al Sud; lazonad'activitats logístiques (ZAL);I'ampliació de
l'aeroport; el passeig marítim del Prat; la protecció de les llacunes del Remolar, la
Ricarda i Ca I'Arana; Ia canalització adequada del riu i la millora dels accessos del
port i aeroport. Es garantirá la connexió del port amb I'aeroport i amb la xarxa de
calTeteres. Caldrá també connectar aquesta zona amb I'ample de via europeu per al
transport de mercaderies.
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HIMPUTS DEMOCRATIC.
REIUOVAR tA POTITICA I APROPAR
tEs ilrsTtTucrorus Ats cluTADAtus

L'aprofundimentdelademocráciaésunobjectiupermanentdelsocialismedemocrátic.
La renovació de la política democrática i del funcionament del sistema polític forma
part d'aquest objectiu i és, al mateix temps, una exigéncia del nostre temps.

Ens trobem ----€n una forma similar a la d'altres paisos europeus---€n un moment en
qué esprodueixunproblemade deterioramentde laimatge idelprestigi delapoltica,
quees manifestaenl'allunyamentdels ciutadans delfuncionamentdel sistemapolític
i enladesconfiangarespecte alspartits i als seus dirigents. L'elementcentralhanestat
els casos de comrpció política que, amplificats, produeixen un lbgic estat d'alarma
socialgeneralitzada.

Com a socialistes ens preocupa més l'existéncia de casos de comrpció, encara que
siguin arllats, que la seva instrumentalització interessada o demagdgica. Els nostres
valors dtics i les nostres senyes d'identitat estan indissolublement lligades al combat
confra la comrpció del privilegi i del poder. El socialisme, des dels seus mateixos
orígens, és fruit d'una revolta moral conffa la irresponsabilitat i la deshonestedat del
poder i dels privilegis.

Els socialistes considerem que cal afrontar aquesta situació per raons de dignitat
política i ética, peró també per raons de viabilitat concreta de la democrdcia, que només
potviurequanexisteixunaconfiangamajoritdriaenelsmecanismespolítics democrátics
com a garants de I'honestedat pública i de la política neta.

És per aixd que resulta indispensable plantejar com un objectiu col.lectiu, en el qual
han de comprometre's especialmentelspartits polítics,larecuperació de laconfianga
delconjuntdelsciutadansenles institucionsdemocritiquesielsistemapolític,aiícom
f incrementdelprestigideI'activitatpúblicailadignificaciódelapolítica.

En aquest objectiu i esforg que demanem al conjunt de la societat espanyola per a un
nou impuls en la renovació,Iarcvitalttzació i aprofundiment de la democrdcia, els
socialistesvolemexpressarelnostremésfermcompromísperencapgalar-lo,proposant
noves reformes per assolir-lo i treballant per enfortir en l'activitat pública els valors
de l'ética, I'austeritat, la transparéncia i el rigor en l'exercici de les responsabilitats.

o
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Uns partik polítics nés denocrátics i transparcnb

Els partits democrátics són I'instrument fonamental per a la participació política dels

ciutadans en la vida democrática. És per aixó que assegutar el seu funcionament de

forma democrática i transparent és un requisit imprescindible per a la recuperació de

la confianga dels ciutadans en 1'acció política i la seva participació.

Els socialistes ens proposem presentar al Parlament un Projecte de Llei que reguli

l'activitat dels partits, defineixi la naturalesa jurídica dels seus actes, estableixi

garanties de democricia intema, fixi els drets dels afiliats i la responsabilitat dels

dirigents.

Reformar el sistema de finangament dels partits polítics d'acord amb els següents

principis:

-Finangament 
públic. Prohibició de donacions d'entitats mercantils i persones

jurídiques. Prohibició de donacions anbnimes.

-Participació 
dels ciutadans en el finangament, mitjangant I'admissió de

donacions, sotmeses a la publicitat i desgravables fiscalment amb un límit
quantitatiu.

-Prohibició 
per als partits de realitzar activitats empresarials o amb dmim de

lucre. Limitació de les possibilitats d'endeutament. Obligatorietat de comuni-

car alTribunal de Comptes les operacions de crédit i tresoreria que realitzin

directament o a través de coalicions electorals.

-Increment 
dels mecanismes de control del Tribunal de Comptes i de les seves

facultats sancionadores.

Reduir les despeses eledorals

En les Eleccions Generals considerem convenient la reducció de les despeses

electorals i limitar la durada legal de la campanyaa15 dies. Promourem I'aplicació

de I'acord assolit en la darrera legislatura, entre els Grups Parlamentaris, sobre la

reforma de la Llei Electoral, que també incorpora el foment de la utilització electoral

dels mitjans áudio-visuals públics iprivats ilatilització d'emplagaments públics per

a la propaganda electoral.

lncrementar la confian¡a en les instituc¡ons de I'Estat

Proposarem larevisió del sistemad'eleccióperalaprovisió dels membres dels Órgans

constitucionals, que haurd de continuar essent realitzadapel Parlament, i arbitrant

mecanismes que evitin el repartiment de quotes entre els partits i els bloqueigs

derivats de la manca d'acord enffe aquests.

28



El Parlanent, més prcper als ciutadans

El Parlament ha de ser el centre del debat democrátic i de la discussió pública, de
l'explicació de la política del Govem i de la tasca de control, de la crítica i impuls de
les polítiques govemamentals per part dels Grups Parlamentaris. A aquest efecte
recolzarem la reforma del Reglament del Congrés dels Diputats per perfeccionar la vida
parlamentdria:tramitació deprojectes, control del Governi Comissions d'Investigació.

S'impulsará la reforma del Senat a fi de potenciar el seu paper com a Cambra de
representació territorial. A la vista de I'efectivitat de la reforma reglamenthria, es podrá
considerar una reforma de major aprofundiment en el camí de donar el pas definitiu en
aquesta configuració.

Una lustícia més igil i moderna

Ens proposem aconseguir la total modernització de l'organització judicial per donar
resposta a les demandes socials i la reforma dels procediments per assolir a curt termini
una justícia més rdpida i eficag.

Una Administració més eficag i transparcnt

Es modificard la legislació de Contractes de les Administracions Públiques i s'hi
establiran sistemes de control i transparéncia. Es creará un Registre Públic de
Contractes.

S'incorporaran mesures d'inspecció i control dels comptes en qué es dipositin fons
públics, i s'hi propiciaran inspeccions periódiques per part del Banc d'Espanya.
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CAP A tA SEGOIIIA TBAIIISFORMACIO
DE LES ESTRUCTURES DE HESTAT

Espanya és avui un dels Estats més descentralitzats del món. Mitjangant el
desenvolupament de I'Estat de les Autonomies, dissenyatperla Constitució, hadonat
resposta satisfactbria a un dels problemes histdrics del nosffe país.

En una nova etapa, cal aprofundir en l'autogovern de les Comunitats Autónomes i
perfeccionar el funcionament de I 'Estat en una línia federalista, que avui és un element
de progrés dels Estats més avangats d'Occident: Alemanya, Ausffia, Canadá o

Austrdlia, entre d'altres.

La complexitat i diversitat dels pobles d'Espanya, les seves nacionalitats histbriques,
el ja profund i assumit sentiment autonbmic de les diferents regions, aconsellen anar

fent passes segures i aprofundir el desenvolupament federalista implícit en el nostre
sistema autonómic. Cal impulsar una segona transformació de les estructures de I'Estat
amb una marcada prioritat per enfortir I'Administració Municipal.

Els continguts de la proposta comprenen els següents objectius:

Participació de les CC.AA. en la conforinació de la voluntat estatal
i descentralitzacióen elfuncionamentde les institucions de l'Estat

-Impulsar 
la reforma del Reglament del Senat, ja iniciada en la darrera legisla-

tura. A la vista de I'efectivitat de la reforma reglamentdria, es podrá considerar
una reforma de major aprofundiment en el camí de fer el pas definitiu en la
configuració del Senat com a Cambra de Representació Territorial. S'introdufuA
I'ús de totes les llengües espanyoles a la Comissió de les Autonomies.

En el marc de la reforma reglamentária, s'articularan fórmules per facilitar el
didüeg entre els Presidents dels Governs Central i Autonbmics. S'impulsaran les

Conferéncies Sectorials ambunpaperessencialdecoordinacióentreles CC.AA.
i per a la presa de decisions d'interds general.

-Impulsar 
ladescentralitzaciódelalocahtzaciódeles seusd'aquestes institucions:

Senat i les seves Comissions i Conferéncies Sectorials.

-Impulsar 
la descentralització d'árees de I'Administració Autonómica, Central,

o Europea a ciutats diferents de les respectives capitals o seus.
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Refornrade l'Adninistració de l'Estatmitiangantla racionalitzacióadninis.
trathn, la cooperació entrc adninistracionj i la corrccció de duplicitab

-Ordenar 
ai vangar I'Administració estatal entom de la figura del Delegat del

Govern en la simplificació d'altres instáncies administratives perifériques.

-Avangar 
en la delegació de les facultats de gestió de l'Estat en les Comunitats

Autónomes i d'aquestes en els Ens Locals per rendibilitzar l'exercici de les

competéncies i afavorir I'acció de les Administracions més properes al ciutadd.

-Avangar 
en la neutralitat política dels órgans de I'Administració d'elecció

indirecta (províncies, árees metropolitanes i comarcals).

-Potenciar 
una administració pública més integrada, amb una major confianqa

i informació mútuaentre Administracions, quemillori la sevaeficiciaperauna
millor resposta al ciutadá, amb major transparéncia i simplificació de trámits.

L'element més destacat en I'aveng de la reforma administrativa será fer realitat

I'existéncia dela"finestreta única" per facilitarlarelacióciutadans-administració

i la simplificació de trámits administratius.

Desenuolupar la con€sponsab¡l¡tat fiscal de les CC.AA.

Cal desenvoluparlacorresponsabilitatfiscal deles CC.AA., apartirde laincorporació

d'aquestprincipi al seu sistemadefinangament. En aquestsentit, es culminaráelprocés

de negociació i acord entre I'Estat i les CC.AA. desenvolupat en els darrers mesos i es

completará, en el si del Consell de Política Fiscal i Financera,l'acord aconseguit el20

de gener de 1.992.

Enfortinent de I'Administrac¡ó Municipal, assegurant I'equilibri financer
de les hisendes locals

Els municipis són el nivell básic i essencial de govern, i han recuperat el seu paper

d'avantguarda de la participació ciutadana i de la democrácia directa. Els ciutadans

coneixen i valoren positivament la gestió dels Govems Locals.

Peravangarenels objectius d'enfortimenti d'equilibrifinancerproposem els següents

punts:

-seguint 
el principi de subsidiarietat, ratificat a Maastricht, segons el qual les

decisions han de prendre's en el nivell més proper al ciutadá, cal impulsar un

nou procés descentralitzador que tingui com a destinataris els Ens Locals. Per

aixó s'han d'incrementar les seves competéncies, essencialment en l'dmbit de

|a gestió dels serveis personals, gestió de les escoles públiques, etc., competéncies

que han d'anar acompanyades dels conesponents recursos econbmics.

-Els 
socialistes ens proposem incrementar el pes del sector local dins el conjunt

del sectorpúblic, enlalíniadel compromísjaassumit, pertalqueles Corporacions

Locals gestionin eI25Vo dels recursos públics en els propers set anys.
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Ens proposem avangar proporcionalment cap aquest objectiu al llarg dels
propers quatre anys. Aquest esforg haurá de basar-se fonamentalment en el
procés de descentr alització decompeténcies de les Comunitats Autónomes a les
Corporacions Locals que ens proposem impulsar.

Així mateix, i amb I'objectiu de situar els Ajuntaments en condicions de
contribuir a animar I'activitat econdmica i la generació d'ocupació, els socialistes
expressem la voluntat de compartir amb les Comunitats Autbnomes que
estiguin disposades a fer-ho, I'estudi de les condicions més favorables per a la
consecució d'aquest objectiu en un marc trilateral, tot i garantint els principis
d'equitat i rigor en la despesa.

Considerem que els Plans Sectorials Concertats i els Programes de Cooperació
Econdmica de I'Estat en les obres i serveis locals constitueixen avui, i han de
continuar fent-ho, un adequat complement de finangament. A través d'ells ens
proposem contribuir a la suficiénciaeconómicaialaconecció de desequilibris
interterritorials.

Així mateix propiciarem una major p articipació de les Corporacions Locals en
els recursos dels Fons Estructurals i de Cohesió.

Un nou marc legal pel a les grans c¡utab

Al nosffe país els ciutadans que resideixen a les grans ciutats i árees metropolitanes
s'han vist afectats per problemes que revesteixen caracteístiques singulars, de manera
que calen mesures que solucionin aquestes qüestions. Cal afrontar amb mecanismes
específics, en els quals participi I'Administració de I'Estat, els problemes que es

manifesten ales grans ciutats enrelació amb el transporti el medi ambient (congestió,
sorolls, aparcaments); la inseguretat, marginació, drogues, justícia local; I'habitatge
assequible, especialment als barris degradats. S'aplicará el concepte de Pla Estratdgic
al petit urbanisme concertat.

Es promulgará una Llei Básica de Régim Local de les Grans Ciutats, que, a més de
contemplarsolucionsperalsproblemes dels grans municipis,possibilitilarelació entre
tots els municipis que integren les árees metropolitanes espanyoles.

Inpulsar la prcséncia dels diferenb niuells de I'Administració en la
construcGió d'Eurcpa

-Els 
governs autonómics i els ens locals han de prendre part activa en el procés

d'unió europea mantenint la seva preséncia en els ámbits de decisió que afecten
matéries de les seves respectives competéncies. Cal establir mecanismes de
participació de les Comunitats Autónomes en la conformació de la voluntat
estatal en la política comunitária.

-Així 
mateix cal avangar en la preséncia directa de les regions i municipis en les

instdncies delpoderpolític supranacionalque sorgirád'unaEuropapolíticament
unida (Comité de Regions, Conferéncia Europea de Poders Locals i Regionals) .
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ELS IOVES. tA IUOSTRA PRIORITAT

Aquests últims deu anys hanestatperals joves unaetapadecisiva, en qué les reformes
i innovacions introduides en els terrenys de I'educació i de I'ocupació, així com la
reducció del serveimilitar, han significatunprofundcanvirespecte al passat. Aquests
canvis configuren una realitat de més i millors oportunitats pel que fa al seu

desenvolupament, realització personal i capacitació per afrontar el seu futur.

a

Mirant cap endavant, els socialistes ens proposem continuar atenent de forma preferent
els problemes i inquietuds dels joves iprocurarde formaprioritáriala sevaparticipació
activa en els afers de la societat i en I'activitatpolítica. La societat necessita elsjoves,
la seva rebel.lia i el seu idealisme.

Els socialistes ens proposem superar la distdncia que apareix entre els joves i el nostre
projecte, que és sovint identificat de forma exclusiva com un projecte de govern,
transmetent i fent més presents a la societat els valors en qué es fonamenta.Els valors
de la llibertat, la igualtat, la solidaritat, la fraternitat, la intransigéncia davant tot tipus
d'injustícia, el rebuig al racisme i la xenofdbia, el respecte al medi ambient, la lluita per
la pau...

a

En una nova etapa, continuarem treballant i portant a terme un conjunt de polítiques
que permetin millorar la qualitat de vida dels joves, la seva integració social, la igualtat
entre els sexes i I'atenció als nous problemes que els afecten.

Garantir I'ocupació

Per incrementar les perspectives d'ocupació per als joves, es continuará la creació de

noves professions i expectatives d'ocupació. Proposem:

-Larevisió 
dels contractes en práctiques i per a la formació.

-La 
introducció del contracte d' aprenentatge.
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-Bonificació 
de la contractació estable a temps parcial.

-Manteniment 
de les subvencions a la contractació indefinida dels joves.

-Consolidació 
del Programa d'Escoles-Taller i Cases d'Oficis.

-Potenciar 
la creació de petites empreses i el cooperativisme juvenil'

-Donar 
suport a les iniciatives locals d'ocupació. Impulsar programes de

formació professional coordinats amb les empreses privades.

Millorar la fornació

En ladareradécadas'haassolitque estenguil'escolarització obligatdria iquehihagi,

enelcurs g2lg3,l.lg4.000jovescursantestudisuniversitaris,aixícommultiplicarel

nombre de becaris de titulacions d'ensenyament superior, que han passat de 57 al27 .

En els propers anys proposafem avangar en les direccions següents:

-Disminuir 
el fracás escolar reforgant la motivació de I'estudi.

-Fer 
que estudi i treball no siguin alternatius sinó complementaris, mitjangant

cursos de reciclatge i treballs a temps parcial.

-Reformar 
els ensenyaments mitjans i impulsar la formació professional de

qualitat.

-Posar 
en prdctica, en I'imbit local i autogestionats pels joves, camps de treball

i mbduls de formació.

-Establir 
un sistema de crédits a baix interés per al finangament de la formació.

-Intensificar 
els programes de formació professional a Europa (PETRA), de

desenvolupament de noves tecnolo gies (COMETT), d' impuls a la investigació

(ERASMUS), d' aprenentatge de llengües estrangeres (LINGUA) i de mobilitat

amb Europa (TEMPUS) i la Joventut amb Europa.

Facilitar I'accés a l'habitatge

S'haposatenmarxaelpro grama460.000 habitatges,adreEatal'habitatgeenpropietat,

ielprogramadeconstruccióconcertada-ambComunitatsAutdnomes,Ajuntaments
i Universitats- d'habitatge de lloguer per a estudiants desplagats de casa seva i amb

escassos recursos.

Durant els propers anys impulsarem I'habitatge de lloguer per a joves, I'habitatge

compartit per a estudiants i els petits apartaments i estudis per als joves.

Per tot aixb :

-Intensificarem 
el programa de construcció concertada d'habitatges de lloguer

per a estudiants desPlaqats.

-Desenyoluparemunprogramadeconstrucciód'habitatgeenlloguerdeproteccióoficial dirigit a parelles de joves amb cáLrregues familiars.
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-Concedirem 
subsidis per a les rendes pagades en lloguerperjoves neballadors

desplagats amb escassos recursos.

Millorar els drcb dels joues

S'avangard en la millora dels drets dels joves; en especial es durá a terme:

-f'¿vs¡g 
en la millora de les condicions de prestació del servei militar i la

prestació social substitutória.

-El desenvolupament de la Llei del Servei Civil i la promoció i regulació del
Voluntariat.

-El desenvolupament de I'activitat voluntiria en tasques humanitd.ries, de
defensa mediambiental i de solidaritat social.

Incrcmentar el benestal social

Les noves malalties socials, com les drogodependéncies i les imprudéncies de trdnsit,
exigeixen actuacions preventives en matéria de salut, per evitar aquells riscos que
afecten'especialment els joves. En aquest ¿mbit ens proposem:

-Conscienciar 
sobre la salut i afavorir els hábits de vida saludables.

-Potenciaractivitats 
d'informaciópreventivaenmatériad'alcoholisme, tabaquisme

i altres' drogodependéncies.

-Prevenir 
els embarassos no desitjats de les adolescents i les malalties de transmissió

sexual, en particula¡ la sida.

-Efectuar 
campanyes d'informació i sensibilització contra els accidents de trdnsit.

Pronourc el turisme joue

Espromouriel turisme juvenil mitjangantprogrames públics adregats als joves, amb
costos assequibles,
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LES DOIUES.

UIU COMPROMíS PER TAPARTNPACIó

En la década dels vuitanta la societat espanyola ha experimentat un dels canvis més
revolucionaris de la seva histbria: la incorporació activa de la dona a la societat, a la
formació qualificada i a la universitat, al món del treball 

-amb 
la incorporació de més

d'un milió de dones- i l'aveng en la igualtat i en l'equiparació de drets amb els de
les dones dels paisos avangats de la CE.

Aixó ha estat possible pels profunds canvis socials, culturals i polítics produits al llarg
de ladarreradécadadegovem socialistaiperunadecididapolíticaen aquestadirecció.
La qeacií de l'Institut de la Dona i el desenvolupament del Pla per a la Igualtat
d'Oportunitats hi han contribuit de forma decisiva.

a

En una nova etapa, cal plantejar-se nous objectius en el terreny de la igualtat real
mitjangant el desenvolupament del II Pla d'Oportunitats.

De formaprioritária, cal impulsar I'accés de les dones a 1'ocupació, garantir el dret al
treballdetotesles dones idistribuirl'ocupació existentcap alsjoves iles dones. Perqud
la societat no pot acceptar passivament que lataxad' activitat de les dones espanyoles
estigui encara situada onzepunts per sotade la mitjana de lataxad'activitatfemenina
de la Comunitat Europea. Corregir aquesta diferéncia és un repte per a la societat des

'del punt de vista de la igualtat i de lareducció del diferencial de renda d'Espanya amb
la CE.

El segon repte que es planteja és incrementar significativament la participació de les
dones en la presa de decisions en tots els dmbits de la societat, de I'economia i de la
polltica.

En relació amb aquests dos grans reptes, els socialistes volem manifestar el nostre
compromís per situar aquests objectius al centre de la nostra acció política.

Garantir la igualtat d'oportunitab

Cal garantir que les dones puguin accedir a les empreses i a les Administracions
Públiques en igualtat de condicions; aixd permetrd integrar uns recursos humans
altament qualificats i motivats, cosa que redundard en benefici del conjunt de la
societat.
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Per avangar en la formació i promoció de les dones en llocs de direcció, establirem

programes d'acció positiva a les empreses públiques i s'estimulard el seu

desenvolupament al sector privat.

Fomentarem la inserció laboral de les dones per mitjd dels contractes a temps parcial.

S'impulsari la contractació estable de dones en professions on es trobin escassament

representades, com a forma d' inc orporació al mercat de treball. Animarem I' activitat

empresarial de les dones.

Continuarem potenciant la igualtat d'oportunitats en l'accés a totes les ensenyances

i formació. En especial desenvoluparem, a través dels serveis públics d'ocupació,

programes específics d'informació i orientació professional dirigits a diversificar les

opcions professionals de les dones, i portarem a terme programes de reciclatge i
especialització per a dones formades en branques sense demanda en el mercat laboral.

Augmentar el prctagon¡sne i la participació social i política de les dones

Els socialistes vam ser el primer partit polític que va impulsar a Espanya accions

positives per corregir el déficit democrátic que suposa 1'abséncia de dones en llocs de

representació.

Ara cal donar un decidit impuls per avangar significativament en la preséncia de les

dones en tots els irnbits. En aquest sentit dfuigirem els nostres esforgos a incrementar

la participació de les dones en la representació política a nivell de l'Estat, autonÓmic

i local, aií com en el conjunt de les institucions i I'Administració Pública, per

aconseguir una paficipació equitativa de dones i homes en les responsabilitats i en la

presa de decisions.

Prutecció a la matern¡tat.
Compatibilitzar rcsponsab¡l¡tats familiarc i professionals

El repartiment de responsabilitats entre sexes s'ha d'assolir per mitjá d'un canvr

d'actitudsid'unaeducaciómésigualitária.Eltreballdomésticrequereixunreconeixement
que avui no existeix.

La maternitat ha de ser considerada com una important funció i ha de comptar amb el

suport necessari per permeffe a les dones fer-la compatible amb el desenvolupament

de la seva vida professional i familiar.

Es considerará la baixa per matemitat com a baixa específica diferent de la baixa per

Incapacitat Laboral Transitória (ILT) i es remunerard amb eI I00Vo del salari.

Es facilitard I'atenció dels nens i nenes per tercers mitjangant l'establiment de

deduccions fiscals perals recursos destinats aaquestafinalitat.Incrementareml'oferta
d'escoles infantils i menjadors escolars amb horaris amplis per a nens i nenes fins a 3

anys.
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Es cobrirá Ia cotització a la Seguretat Social durant un any quan es sol.licitin
excedéncies, perpart d'homes o dones, per atendre familiars que necessitin atencions
especials.

Ueducació per a la salut

Lacapacitat de les dones per ser mares requereix una atenció especial des del sistema
sanitari. Continuarem impulsant I'atenció de la salut de la dona.

Impulsarem els mitjans d'atenció a I'embards i al part. L'educació per a la salut com
a via de prevenció de cdncers ginecolbgics i d'atenció integral de la menopausa.

Aprofundirem les fórmules que garanteixen el respecte a la lliure i informada decisió
de la dona o de la parella en la intemrpció voluntiria de l'embarás, per mitjá d'una
aplicació més dgil en el marc del sistema sanitari i la introducció de métodes
farmacológics.

la inserció social de dones malginades

Certs grups minoritaris de dones, a més de sofrir la desigualtat de carácter general,
viuen en unes circumstáncies personals, socials i/o culturals que determinen una
situació especial de dificultat. Ens proposem dedicar-los una atenció especial que
permeti la seva reinserció.
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AVAILcAR EII 4 IGUATTAT
r Eru rA coHEsro soclAr

Els socialistes defensem l'impuls i desenvolupament d'un conjunt de polítiques que
promoguin la igualtat de drets i oportunitats, la promoció de l'autonomia personal, la
prevenció dels desequilibris socials i la integració en el teixit col.lectiu de persones o
grups marginats permotius socials i econbmics. Les polítiques de I'Estat del Benestar
que defensem corresponen, doncs, a una concepció que activa els recursos i capacitats
delasocietat, amblafinalitatde substituirles accionsprotectores, basede lespolítiques
conservadores, per a la igualtat i la capacitació dels ciutadans dins del sistema de

benestar.

Una educació de qual¡tat per a tú
L'educació és, per als socialistes, el primer factor de progrés i d'igualtat, individual
i social. La seva extensió a tots els ciutadans, en condicions de qualitat creixent, és

la base més consistent per a construir una societat de persones lliures, democrática,
madura, participativa, econdmicament avangada i socialment i territorialment
cohesionada. Una societat plural, els valors de la qual s'orienten a la cooperació,la
tolerdncia i la solidaritat.

Aquesta concepció ha guiat fins ara la nostra política edu cativa. Una gran extensió de
I'educació en tots els nivells,lamés intensaqualificació dels ciutadans, juntamentamb
I'expansió de les beques i el ple accés de les dones a I'educació, han permés disminuir
la desigualtat i la discriminació.

Des del Govern de I'Estat, els socialistes hem desplegat amb la LODE el consens
institucional respecte als drets i deures en educació, amb la LRU s'ordenava la
universitat i amb la LOGSE tots els seus nivells i modalitats. Hem donat un marc
educatiudes del'escolabressolfins alauniversitati, amés, amb1aLOGSEhemdonat
el valor necessari a I'educació permanent i a la relació entre el món del treball, el món
económic i les necessitats formatives. Aquestes tres Lleis aprovades pel Govem
socialista aconsegueixen superar les deficidncies, disfuncions i retards del sistema
educatiu espanyol.

Avui ens trobem en el procés d'aplicació de la LOGSE. Per al proper curs es realitzaran
els quatre primers cursos de primdria i aquest procés s'estendrh fins a I'any 2000.

Es tracta d'una implantació gradual que només els socialistes, perqud creiem en la
reforma, som capagos de desenvolupar aportant-hi recursos necessaris que permetin
a tots i cadascun dels alumnes que progressin segons les seves capacitats.
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Perfeccionar el sistena sanitari

El Sistema Nacional de Salut és una conquesta de la societat espanyola que els

socialistes, impulsors de la seva creació i desenvolupament, ens proposem defensar i
perfeccionar. En sanitat, la convergdncia amb Europa és ja una realitat.

Els nous reptes de la política sanitiria per als propers anys són: I'aprofundiment de Ia

solidaritat (atenció a les denominades malalties del desenvolupament), el reforgament

delespoftiquespreventivesilaconsolidaciód'unsistema públiceficagieconbmicament

viable.

ta societat necessita la gent gran

La societat necessita la gent gran. Necessita la permanéncia activa de totes les

persones grans en el conjunt de la societat, en el seu enffamat social, en la família, en

la cultura i en 1'oci.

El govern socialista ha fet un esforg molt especial per millorar la condició dels grans'

afavorint-los més que cap altre sector. El nostre compromís és continuar actuant de

la mateixa manera durant els propers quatre anys.

LapensiómÍnimadejubilació s'hamultiplicatper3 des de 1982ilapensiómitjanade
jubitació del Régim General de la Seguretat Social ha passat de 29.000 pessetes a més

de 80.000. S'han aconseguit les 14 pagues en tots els Régims i, sobretot, s'ha

generalitzatla revisió automdtica de les pensions. Les persones que mai no varen

coú1¿ar jano tenen la mancanga de tot recurs: les pensions no contributives són un ajut

per a ells.

El Pla Gerontolbgic, una política integral per a la vellesa, és un compromís dels

socialistes que té com a objectius garantk la seguretat econÓmica mitjangant la

coberturadelespensions ila sevarevaloració, millorarl'assisténcia sanitlria, afavorir

lapermanéncia de les persones grans als seus domicilis i facilitar el seu accés a la cultura

i a I'oci.

Protegir la família i la infáncia

Els socialistes realitzarem una política activa de protecció de la famíliacom a base

de la convivéncia i principal factor de cohesió social.

S 'aprovará una Llei Orgánica de Drets de la Infáncia i es creard la figura del Defensor

de la Infáncia com a Adjunt al Defensor del Poble.

lbb contra la droga

La lluita contra la drogaaddicció exigeix la implicació de tota la societat, un paper actiu

dels líders d'opinió i laparticipació de les organitzacions socials i ciutadanes. Es una

tasca de tots, ja que afecta fonamentalment els joves i compromet el nostre futur.
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El govem socialista va posar en marxa el Pla Nacional sobre Drogues que ha situat
Espanya com un dels paisos amb major eficácia en la lluita contra aquest tráfic.

S'ha creat una xarxa de més de 600 centres assistencials per a prestar atenció gratuita
a les persones drogodependents, i en algunes drogues, com és el cas de l'heroina, el seu

consum tendeix a baixar i no s'hi inicien ja tants joves com en el passat.

El conjuntdelasocietatdisposaavuid'unmajornivelld'informacióimantéunapostura
cada vegada més compromesa conffa el consum de drogues.

En el futur, cal continuar avangant en les línies de combat contra aquest greu problema:
reforgar la repressió contra el tráfic, augmentar i millorar les accions de prevenció i
incrementar I'atenció i reinserció social de les persones amb drogodependéncia.

-Es 
creará un consell Assessor de Lluita contra les Drogues, en el qual participin

les associacions d'ajuda a toxicómans, les associacions juvenils, de veins, de
pares d'alumnes, els sindicats, els mitjans de comunicació,etc... i que coordini
la participació en la prevenció del consum de drogues.

---S'ampliará, d'acordambles CC.AA.,laxarxadecentres detractamentambulatori,
centres de dia, comunitats terapéutiques i unitats de desintoxicació hospitalária
amb fons públics, garantint-hi un tractament gratuit.

-Es 
completaran els programes i serveis ja existents en Jutjats, Comissaries i

Centres Penitenciaris, amb la finalitat de garantir el dret al tractament de tots els
reclusos afectats per aquest problema.

-Es 
facilitná.la reinserció social de les persones drogodependents en el seu

ambient familiar i entorn afectiu.

Integrar la imnigració

Espanya és avui un país d'immigració i aquest canvi es reflecteix en el nostre
desenvolupament económic.

Laimmigració, dins de lesnecessitats ideles capacitats delnostrepaís d'integrarnous
treballadors, és quelcom positiu. No obstant aixó, cal preveure i controlar el flux
migratori i marcar criteris sobre el nombre i característiques professionals dels
immigrants que la nostra societat pugui acollir. Aixó requereix establir contingents
anuals d'immigració.

En tot cas, la immigració requereix polítiques coordinades a nivell intemacional que

han d'incloure els ajuts al desenvolupament i el rebuig de totes les formes de racisme
ixenofóbia.
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Garantir la no.discriminació, la protecció social i la seguretat iutídica de

totes les fonnes de conuiuéncia

Els canvis socials que estem vivint donen pas a nous valors derivats d'aquestes

transformacions. Lafuturaorganització de lanostra societathaurd dereflectir aquests

nous valors i adaptar-se alatransformació biológicai culturaldelapoblació i delcicle

de vida. Aquesta adaptació haurá de tenir en compte la no-discriminació, la protecció

social i la seguretat jurídica de totes les formes de convivéncia, incloses les de les

persones del mateix sexe.

Garantir l'accés a un habitatge digne

Intensificarem I'esforg per facilitar I'accés a I'habitatge, en especial dels sectors

socials més necessitats.

Per aixó, ens proposem impulsar un nou sistema que es fonamenti en subvencions

directes i endesgravacions fiscals, tant pelquefa al'accés alapropietatcom allloguer.

Continuarem les actuacions previstes al Pla d'Habit atge 1992-95 i elaborarem un nou

PIa1996-99 per a 500.000 famílies.

Es tramitardunProjecte de Llei d'Arrendaments Urbans per aconseguir, entre d'altres

objectius, posar els lloguers a I'abast de tothom. S'impulsará la concertació amb les

Comunitats Autónomes d'un Pla de Qualitat de I'Edificació.
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rA curTURA E|LRTQUETX

tA IIIOSTRA SOCIETAT

Estem en un moment de transició, de grans canvis. Noves dinámiques modifiquen la
realitat i exigeixen noves coordenades: la dificultat dels Estats per afrontar la
ffansnacionalttzacií dels fluxos i els ressorts económics; el fracás dels régims
d'ideologia comunista i la fi de la bipolaritat; la preeminéncia dels mitjans de

comunicació; I'hegemonia dels subproductes culturals i dels valors del consumisme i
dels diners fácils en les societats desenvolupades; les grans migracions i la necessitat

d'una corresponsabilització cap ala situació límit del "Tercer Món"; la urgéncia de

mesures per a la preservació del planeta i del medi natural... Moltes velles respostes

han esdevingut insuficients o inútils i apareixen també noves preguntes que reclamen
respostes sense precedent.

Per un diileg sincer entrc la política i la cultura

En aquest context, es fa com mai necessari un diáleg sincer entre lapolítica i la cultura,
un esforg conjunt de diagnosi i de projecte, més enllá de les receptes tbpiques i més a

prop de I'escapisme utópic. Els socialistes fem una crida en aquest sentit a I'esquerra
socialicultural, almóndelpensamentidelacreació. Elsreptes que avui se'nsplantegen
afectei tots els qui creiem en els valors de llibertat i d'igualtat, és a dir, de democrdcia.
Cal que tots tinguem el grau de modéstia, d'honestedat i de capacitatinnovadora que

ens ha de permetre cooperar creativament i tirar endavant.

Prioritab culturals dels poderc denocrátics

La tasca fonamental dels poders democrhtics en matéria de cultura ha de consistir
fonamentalment en l'acompliment de tres funcions:

-La 
defensa i divulgació dels valors democrdtics i dels que contribueixen a la

cohesió social.

-La 
preservació i divulgació del patrimoni cultural.

-L'establiment 
o consolidació de les institucions culturals básiques, tant en

termes d'inversió com de funcionament. Especialment d'aquelles que integren
alhora funcions docents, creatives i divulgadores. L'accent en la docbncia és el
gran factor possible de democratitzacií de la cultura i de creixement de la
capacitatuítica i creaüva dels ciutadans. En aquest sentit, és urgent aprofundir
alguns dels camins oberts per la reforma educativa en curs, com les arts en

l'escola primbria i les docéncies artístiques especialitzades.
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Concertar esforgos pet rcctlperar l'espai cultural

En matéria de cultura, té una especial importdncia el diáleg i la concertació entre els

poders democrdtics i els diversos agents culturals ----creatius o associatius-. Només

la reflexió conjunta, la coincidéncia en certes prioritats i la concertació de programes

handeferpossibleimplementarpolítiques, economies d'escala, sinergies quepermetin

alhora l'increment de possibilitats materials per als creadors i 1'ampliació substancial

dels públics de la cultura; que permetin, en definitiva, emprendre una tasca comuna

ineludible i urgent: avangar cap a una progressiva recuperació de I'espai cultural avui

en mans dels manufacturadors de subproductes.

lmpulsar la participació dels rccursos priuak en iniciatives d'inteñs públic

La cultura és un bé que, a diferéncia de les mercaderies, cal preservar de la simple

dinámicadelmercat. Lapluralitat,l'heterodóxia,ladissidéncia,1'experimentació, són

valors essencials en matéria de cultura i del tot inviables en f imperi del mercat. Com

ho és també la naturalesa no rendible, generalment deficitária, de tantes iniciatives

culturalmentvaluoses. Per aixd, la intervenció dels poders democrátics, amb mbbils

clars i amb polítiques contrastables, és completament imprescindible, encara que sovint

resulta insuficient. En aquest sentit, és especialment necessari crear les condicions

legals i fiscals que promoguin la canalització de recursos privats en benefici de

l'activitat cultural, tant per la via de les fundacions, com del patrocini. El tractament

fiscal excepcional que aixd comportahauria d'obtenircom acontrapartidalagaruntia
que aquests fons s'aplicaran a iniciatives congruents amb objectius d'interés públic.

L'establimentdeplataformes decoordinació entreiniciativapúblicaiiniciativaprivada
hauria de permetre la complementaritat de les actuacions diverses o fins i tot la
concurréncia en determinats projectes.

Una política cultural d'ámbit eurcpeu

La internacionalitzaci1 del mercat de la cultura fa petit I'dmbit de les polítiques

culturals nacionals i estatals. El riquíssim mosaic cultural europeu es ressent especialment

d'aquest fet i de la poténcia extraordind.ryia de les multinacionals de la producció i la

distribució cultural, d'arrel generalment anglosaxona. Urgeix una política cultural i
industrial d'ámbit europeu que doti Europa d'una logística productora i distribuidora

deconjunt, capag deplantarcaraaqualsevoldinámicahegemonitzadoraiquecomporti
al mateix temps la defensa, la promoció i el desenvolupament de les llengües i les

cultures que Europa inclou.

Fonentar la tooperació i I'intercanu¡ cultural

El reequilibri territorial de la cultura és una exigéncia democrdtica bdsica. Tot ciutadd

ha de tenir a I'abast els mecanismes que li garanteixin I'accés a la cultura i a

l'instrumental crític i creatiu que li ha de permetre intervenir, jutj ar per si mateix, crear.

La superació de déficits territorials és, doncs, fonamental tant en el terreny de la
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docéncia a¡tística com de la difusió cultural. És molt important tambéla interrelació
territorial, l'intercanvi, el mutu coneixement, sobretot si es tracta de pobles específics
amb cultures diferents. En aquest doble sentit, és convenient promoure instáncies de
cooperació i d'intercanvi entre les cultures a nivell espanyol, i en el futur, a nivell
europeu.

Barcelona-Madrid, capitals culturals d'Espanya

Cal una política de capitalitat cultural destinada a consolidar caps de pont culturals
existents. En l'ámbit europeu o intemacional, tendeix a dibuixar-se un entramat de
grans centres de lacultura, en els quals es generaran les dináryniques culturals generals.
És decisiu fer opcions intel.ligents en aquesta direcció. La pitjor de les opcions fóra
quedar atrapats en les inércies de I'anacronisme que redueix el concepte de capitalitat
cultural a la capitalitat política.

El quecal fer, enel terreny delaracionalitat, és reconéixerels fets decapitalitatcultural
avui existents i decidir aquells altres que es vulguin promoure.

A Espanya, des de sempre, els fets de capitalitat cultural han crescut básicament a
Madrid i a Barcelona, a iniciativa estatal i social, respectivament. Aixó fa que, avui,
aquests siguin els grans caps de pont culturals de qué es disposa, davant de la resta
d'Europa, en el terreny de la indústria cultural, la qeació i la difusió. Aquests són
trumfos que no poden deixar de jugar-se i que exigeixen una política decidida de
capitalitatcultural compartida, relativaals grans equipaments i iniciatives deprojecció
espanyola, europea i intemacional.

En aquestsentit, calprosseguirlalíniadereequilibri Barcelona-Madridadoptadal'any
1990 pel Ministeri de Cultura, en la qual s'ha fet bona part del camí. Per completar-
ho, s'establirá el termini de I'any 2000 i es promourá, per a aquest mateix any, la
candidatura de B arcelona com a " capital cultural internacional ".

Espanya: qüatrc llengües, quatrc culturcs

Aquest va ser el lema de I'exposició organitzada pel Ministeri de Cultura, que
correspon alareahtat del nostre país.

Aixó configura la responsabilitat del govern de l'Estat en la preservació i el
desenvolupamentde les quaffe llengües i de les corresponents cultures que existeixen
a Espanya, així com la seva promoció intemacional. Aixb no ha de comportar
naturalment una equiparació entre totes elles, perqué són ben diferents els estadis en
qué es troben i, per tant, les corresponents necessitats. D'altra banda, I'existéncia de
governs autonbmics no significa restar responsabilitat en aquesta funció al govem de
l'Estat,perdrequereixladegudaconceftaciód'actuacions ambelsgovems autonómics
implicats, de manera que tots els esforgos incideixin en uns mateixos objectius.

Pel que fa al catald, es promourá una Llei específica que integri i completi la
corresponent normativa i es promourá la projecció internacional de la llengua i la
cultura catalanes.
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EtS MITIAIIIS DE COMUIUICACIO EIU

uilA socrETAT AUAIGADA

Els socialistes mantenim la convicció profunda que no és possible una societat
democrática avangada sense una premsa, rádio i televisió lliures, autónomes i
responsables . Al mateix temps cal considerar la preeminéncia medidtica en les societats
avangades, com un dels factors de major importáncia en els canvis que s'estan produint
a la nostra época.

Aquesta realitat requereix estar present en una política de govem envers els mitjans
de comunicació, respectuosa al mateix temps de la seva independéncia. Especial
consideració han de tenir els drets dels ciutadans com a receptors dels missatges, entre
els quals cal remarcar el dret a una informació verag, rigorosa i plural.

Així mateix, els socialistes considerem que els professionals de la comunicació, com
a agents directes del procés comunicatiu, són dipositaris individuals del dret a la
llibertatd'expressió,laqual cosahadereflectir-se en el sidels mitjans decomunicació.

Les propostes dels socialistes en relació als mitjans de comunicació contemplen entre
altresiniciatives:desenvoluparenl'dmbitiudio-visuall'ordenaciódel'espairadioelécüic,
ivetllarpelmantenimentielevaciód'unaradiodifusióiunatelevisiódequalitat; afavorir
tot el que suposi avangar en el pluralisme informatiu, així com en els drets dels ciutadans
en relació amb la informació i amb I'impacte dels mitjans que reben. En aquests sentit
s'afavoriranaquelles iniciatives quetendeixin aeliminarels actualsnivells devioléncia,
i els missatges discriminatoris per raons de sexe, raga o religió als mitjans de
comunicació.

a
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Et MEDI AMBIEIUT ES Et FUTUR

El futur de la hunanitat rcquereix el desenuolupament econórnic durable
en equilibri amb la conservació i el rcspete del nedi ambient

El nostre futur exigeix el desenvolupament de tots els pobles i la superació de la
pobresa. El nostre compromís ha de ser no gastar més recursos naturals dels que som

capagos de reposar i incrementar. El nostre objectiu és construir una societat que sigui
cadadiamés materialment suficient, socialment justa, ecoldgicamentperdurable.

la polltica medianbiental ha de ser un obiediu sltuat al centrc de totes les
polítiques sedorials

Assumim els manaments de I'Acta Única Europea sobre lapolítica mediambiental,
que ha de situar-se en el punt de mira de totes les polítiques sectorials (transports,

energia, indústria, agricultura, turisme ...), de manera que deixi de ser una qüestió

sectorial a l'estil tradicional.

Més inuersió pública per al ned¡ anbient

Durantels anyspropers, elmedi ambienthade serunadreaprivilegiadadelainversró
pública, destinada a protegir el nosffe patrimoni natural, aregenerar drees degradades

i, en general, a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, convertint aquesta qualitat
ambientalenunsignediferentdelmodeldedesenvolupamentprogressistad'Espanya.

Aquesta inversió pública implicari la creació d' ocupació directa i I ' obertura de noves

possibilitats de desenvolupament a diferents territoris. Al mateix temps, les exigéncies
que imposen unes polítiques ambientals cada vegada més estrictes faran que aquesta

política es converteixi en un motor del sector industrial i del de serveis, amb elevada

capacitat de creació d'ocupació, alhora que impulsaran la modemització tecnolbgica
i la reducció de costos energétics.

Hexecució dels Plans i Progranes nedianbientals ha de garantir la
prohcció i conservació de la natura

-L'execució 
del Pla Hidroldgic ha de significar la protecció i ordenació d'un

recurs bbsic per a la vida. S'ha de garantir aigua de qualitat per a I'abastament

de totes les poblacions, cabal ecológic i protecció de les riberes dels rius, aigua



suficient per a regadius i control ecológic dels usos energétics. Donarem
prioritat al sanejament de les aigües i a la protecció de les zones humides i de

ribera de major valor ecoldgic. Establirem plans de sanejament i programes de

restauració de riberes i plans hidrolbgico-forestals contra l'erosió de sbls.

-Cal 
dur a terme la protecció dels recursos naturals de major valor ecolbgic i la

preservació de la biodiversitat del nostre territori: promoure I'establiment
d'espais i espécies protegides, a través de I'extensió de la Xarxa de Parcs

Nacionals, i col.laborant amb les CC.AA. en la protecció dels espais protegits

del seu ámbit; protecció del sdl i la capa ve getal,mitjangant 1'aprovació del Pla

de restauració hidroldgic-forestal i control de I'erosió i impulsant la reforestació

fins aconseguir que tn 40Vo del territori estigui arbrat; execució d'un Pla de

manteniment, restauració irecuperació de labiodiversitat;protecció delpaisatge

amb I'aplicació rigorosa de I'avaluació de I'impacte ambiental; potenciació de

l'úsracional delmedi natural evitantlareproducció de lafórmuladelturisme de

masses del litoral.

Cal promourc Ia qualitat anbiental

En aquestobjectiu, cal incrementarl'eficiénciaenergéticail'aprofundimentdel'estudi
delesenergiesrenovables;elmantenimentdelamoratórianuclearilamilloradelbalang
energdtic que permetin la substitució de les centrals de primera generació; l'ampliació
de programes de millora de la qualitat ambiental de les grans concentracions urbanes;

I'execució del Pla de Qualitat de l'Ambient Atmosféric que fixa nivells d'emissió i
immissió; i l'actuació preventiva per reduir drásticament la producció de residus amb

una política encaminada a reduir la producció i a reutilitzar ireciclar.
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CIUTADAIUS D'EUROPA

La Unió Europea és el millor marc per al desenvolupament de I'economia espanyola
i, en I'actual situació del món, ha d'ésserunfactord'estabilitat tantper als seus paisos
membres com per a la resta de pai'sos europeus. Per al període 7993-97 ,els socialistes
proposem cinc metes per al nostre país: posar en marxa la Unió Europea el 1993;
establir noves bases més justes i solidáries per a la Comunitat; avangar en la seva
ampliació sense afeblirelprocés d'integració; establirnoves basesperalarelació amb
els EE.UU.; i millorar i enriquir el tractament de la política europea.

Els socialistes ens proposem ferpossible que Espanyaparticipi des d'unprincipi en la
tercera fase de la Unió Econbmica i Monetária, i que culmini el projecte de m odemiaació
del nostre país, per assolir les més altes quotes de progrés i benestar per a tots els
ciutadans.

L'establiment de la ciutadania europea incorporadaalTractatde Maastricht, a partir
d'una proposta espanyola, ha traslladat el protagonisme de la Unió Europea als
ciutadans. Els ciutadans delspaisoscomunitaris ampliaremelsnostresdretsi, almateix
temps, ampliarem I'assoliment de la nostra ciutadania. Tindrem els drets que ja tenim,
com aciutadans espanyols, com aciutadans de Catalunyai com aciutadans europeus.
Com a ciutadans europeus hem de continuar participant activament en la construcció
europea i en I'extensió de la democrácia, per fer de la Comunitat Europea un espai de
progrés, de cooperació solidária amb tots els paisos del món i un factor decisiu per a
la pau.
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El progrés de la majoria




