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MANIFEST DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA

pel que realment importa
ocupació, igualtat i democràcia

1. Per un futur millor des dels municipis
Si hi ha un partit que s’ha preocupat per millorar el dia a dia
dels ciutadans i les ciutadanes som nosaltres, el Partit dels Socialistes de Catalunya. Som nosaltres qui hem lluitat per millorar
les condicions de vida dels catalans i les catalanes, per solucionar els seus problemes reals. Som nosaltres qui hem liderat la
transformació dels pobles i ciutats de Catalunya. Som nosaltres
qui hem fet avançar el país des dels ajuntaments.
I avui, mentre els i les socialistes intentem aportar solucions i
propostes per sortir de la crisi, les forces nacionalistes volen
convertir els ajuntaments en “estructures d’Estat”. Que potser
s’han preocupat mai dels greus problemes dels governs locals,
com són el mal finançament i la retallada de competències i
d’autonomia? No. I el que és pitjor: utilitzar els ajuntaments de
forma partidista és enganyar la ciutadania.
Per això, nosaltres els i les socialistes reclamem no només una
reforma federal de la Constitució que reconegui que Catalunya
és una nació, sinó també un reconeixement constitucional del
govern local com a element vertebrador de la nostra democràcia, dotant els municipis de més autonomia i més recursos.
Per això, promourem la reforma de la Llei d’Hisendes Locals,
desenvolupant les previsions estatutàries i fent realitat la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat fins
al 5%.
Nosaltres, els i les socialistes, garantirem els drets socials i intentarem pal·liar al màxim els efectes de la crisi.
Davant les retallades de la dreta espanyola i catalana, diguem-ho clar i fort: una altra manera de fer política és possible.
Hem de promoure la reactivació econòmica, reduir la desigualtat i eradicar la precarietat.
Hem d’apostar, ara més que mai, per l’Estat del Benestar, amb
una sanitat, cultura i educació públiques i de qualitat.
Hem de defensar el dret a l’habitatge.
Hem de revitalitzar la democràcia i acostar-la a la gent, buscant nous sistemes de participació. Hem de fomentar una administració més transparent, que faci més difícil la corrupció,
davant la qual serem implacables.

2. Per generar ocupació, la prioritat més
urgent
És la nostra prioritat núm. 1: crear llocs de treball. Només així
podrem restablir la dignitat de tots aquells que s’han vist exclosos del sistema i evitar la fractura social.
Des dels ajuntaments hem de fer tot el possible per reactivar
l’economia i impulsar la creació de més i millors oportunitats
d’ocupació.
Per això, impulsarem el coneixement, la formació, la creativitat i
la innovació. Posant especial atenció en els i les joves, que tant
estan patint la falta de projectes de futur.
Alhora, incrementarem el suport a l’emprenedoria, apostarem
per la competitivitat del comerç local, el turisme, el consum i
els serveis.

3. Per uns serveis públics de qualitat
Per uns municipis inclusius i cohesionats socialment defensarem i
promourem l’Estat del Benestar en l’àmbit local. Per això, modificarem la nova Llei Local imposada pel PP per tal de recuperar
competències, generar cohesió i millorar la qualitat dels serveis
públics.
Reforçarem els serveis socials per lluitar contra les desigualtats,
la pobresa i l’exclusió social.
Treballarem per unes ciutats cohesionades socialment: perquè
no hi hagi cap família sense llar, promovent el lloguer social.
Que l’aigua, l’electricitat i el gas esdevinguin drets bàsics als
quals tothom pugui accedir-hi.
És urgent i prioritari atendre les persones i famílies que pitjor
ho estan passant. Fomentarem l’atenció a la dependència
i la promoció de l’autonomia personal; la plena ciutadania
de les persones amb discapacitat o malaltia mental; donarem suport a les famílies, a la infància, a la gent gran i als
i les joves.
Farem polítiques de promoció del progrés col·lectiu i la mobilitat social per generar noves oportunitats per a tothom.
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4. Per la democràcia: el compromís ètic
dels i les socialistes
Els ajuntaments han d’incentivar la participació, la transparència i les noves tecnologies per afavorir la regeneració democràtica.
Cada un dels candidats i candidates socialistes signaran un
compromís ètic a favor d’un govern local més democràtic, eficient, transparent i honest.

5. Per la igualtat entre dones i homes
des de l’àmbit local
Els nostres Ajuntaments seran un exemple de bones pràctiques
en igualtat impulsant governs paritaris i polítiques transversals
per incloure la perspectiva de gènere en totes les actuacions
municipals, mitjançant plans d’igualtat locals amb vessant interna (organització municipal) i externa, prioritzant en coeducació, ocupació (especialment empoderament de dones emprenedores i lluita contra bretxa salarial), foment de l’associacionisme
de dones i lluita contra la violència de gènere.

6. Per l’educació i la salut, prioritats
municipals
Cal potenciar l’educació per ser capaços d’afrontar els reptes
del futur. Els municipis socialistes han de posar l’educació com
l’eix vertebrador i de progrés del nostre territori.
Reivindiquem la recuperació de l’accessibilitat i l’equitat perdudes respecte dels serveis sanitaris públics de Catalunya per a
totes les persones i tots els municipis.
I, des dels ajuntaments volem que l’esport formi part del dia a
dia de la gent, com una eina que ajuda a la socialització, la
integració i cohesió social i millora la nostra salut.

7. Per un espai públic obert a tothom
El principal repte d’avui és la defensa de l’espai públic com un
espai segur on exercir la llibertat i promoure la convivència. Cal

apostar enèrgicament per la defensa dels drets, però també ser
exigents amb els deures de tota la ciutadania.
I per això, necessitem el compromís de tots els ciutadans i les
ciutadanes pel respecte a les normes i per promoure aquest
respecte.

8. Per la cultura
El teixit cultural ha aconseguit sostenir-se gràcies a la societat
civil, gràcies a les entitats, empreses, organitzacions i ajuntaments que han contribuït a cultivar-la. Però ara cal mantenir la
cultura al centre de la política municipal.
Perquè la cultura és un valor públic imprescindible per construir
el futur, que crea riquesa i genera ocupació i oportunitats.

9. Per la sostenibilitat
Creiem en un urbanisme compromès, que lluiti per una millor
qualitat de vida i contra les desigualtats.
Intentarem pal·liar els efectes del canvi climàtic amb una mobilitat més sostenible, amb preferència per als vianants, la bicicleta
i un transport públic amb preus assequibles.
Promourem la limitació progressiva del transport privat als centres urbans.
Potenciarem la lluita contra el canvi climàtic, amb atenció especial a l’aigua, la qualitat de l’aire i la reducció de la generació
de residus.
Davant el paradigma de les “smart cities” o “ciutats intel·ligents”, creiem que l’autèntic repte és fer “intel·ligents” les polítiques públiques locals.

10. Pel desenvolupament local i rural
El món rural, els petits municipis i els pobles de muntanya són
part essencial del nostre país.
Per això impulsarem una política activa d’atenció a les necessitats del petits municipis, reforçant el sector agroalimentari de
proximitat, el turisme rural i la preservació del sòl agrari com a
factors econòmics de desenvolupament.

