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Introducció 
 
Els i les socialistes som partidaris del federalisme com a base d’organització de les societats a partir de la  
democràcia multinivell i la cooperació organitzada per contribuir a un món més just i en pau des de la  
fraternitat, el feminisme, la suma positiva i la convivència des del pluralisme. Per això sempre hem apostat per la 
governança de la globalització pel bé comú i som ferms partidaris del reforçament de les institucions internacionals 
i de les institucions europees per a l’enfortiment de la democràcia liberal, avui en risc, que assegurin el model 
social europeu. 
 
Els canvis socials i econòmics són molts i profunds, afecten des de la justícia social, perquè generen noves 
desigualtats i en reforcen d’estructurals, a la crisi climàtica, que amenaça totes les espècies, fins a la invasió de la 
privacitat per part de grans grups empresarials de manera voluntària; des de la facilitat de mobilitat global a l’accés 
tecnològic a una quantitat d’informació infinita. Les formes del capitalisme, del treball, de les ciutats i els pobles i 
de les famílies, tot canvia. I el projecte socialista s’adapta per ser útil a la ciutadania, per lluitar contra les velles i 
noves formes de desigualtats i la manca d’oportunitats i a favor de la redistribució de la riquesa, l’Estat del 
Benestar i els drets de ciutadania. Continuarem defensant un desenvolupament econòmic sostenible i una 
transició ecològica justa i progressista, així com els drets de les persones com a consumidores davant els oligopolis 
i les grans empreses. 
 
Fem nostres els 17 objectius proposats en el document de 2015 de l’ONU “Objectius de desenvolupament 
sostenible”. Objectius amb una mirada àmplia del món actual i que són una referència per emmarcar els nostres 
objectius a mitjà termini. El document polític que proposem pretén plasmar a nivell municipal i nacional aquests 
objectius i participarem, en la seva implementació en l’àmbit espanyol i europeu, amb els nostres germans 
socialistes i altres plataformes progressistes. A nivell internacional, considerem que les Nacions Unides continuen 
necessitant reformes per tal d’esdevenir una institució eficaç en la governança global del planeta, avui més 
amenaçat que mai. I que és fonamental establir sistemes i organismes de governança internacional per regular rels 
mercats globalitzats. 
 
La nostra proposta és la de la Catalunya amb un bon govern orientat a aconseguir un país modern amb igualtat 
d’oportunitats per a tothom. Nou anys de governs independentistes, amb agendes polítiques neoliberals deixen 
una societat dividida, esgotada i més desigual, una economia que es veu frenada, tensions i incerteses polítiques i 
un ascensor social espatllat. 
 
Els socialistes hem governat la Generalitat i governem pobles i ciutats on viu el 60% de la població catalana. Ara, 
un cop superada una certa fase d’afebliment, proposem a la ciutadania obrir una nova etapa, retrobar-nos amb 
objectius comuns que ens permetin desplegar les grans potencialitats de progrés social i econòmic que tenim com 
a país. Creiem en un futur de prosperitat i convivència per a la nostra societat però, per sobre de tot, creiem en la 
seva gent, en una ciutadania compromesa amb el seu futur i el futur dels que vindran. Una visió d’una Catalunya 
que es reconeix en la seva diversitat i la promou amb orgull. Una societat capaç d’assegurar oportunitats a tothom, 
compromesa amb els que tenen més dificultats i que es conjura per fer del nostre país un exemple en educació i 
qualitat de vida. 
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UNA CATALUNYA  
UNIDA EN LA DIVERSITAT 
I BEN GOVERNADA 
 
 

1  A CATALUNYA I A ESPANYA LA SOLUCIÓ ÉS FEDERAL 
 
La història de Catalunya no es pot entendre sense la de la resta d’Espanya, estan entrellaçades. La  
prosperitat d’una i altra estan connectades, com també l’autonomia de Catalunya ha estat sempre  
estretament lligada a la democràcia espanyola. La Constitució de 1978 és la primera de tota la història  
d’Espanya que es va elaborar des d’un ampli consens de les diferents forces polítiques, amb les  
catalanes al capdavant. Votada afirmativament per una immensa majoria de catalans i catalanes va ser un punt de 
trobada en un moment polític excepcional, un acord que ens està proporcionant el període democràtic més llarg i 
pròsper de la nostra història i l’etapa de més autogovern i de millor reconeixement de la singularitat de Catalunya. 
Tant Catalunya com la resta d’Espanya són plurals i diverses, un conjunt de pobles amb singularitat pròpia amb 
llaços socials, culturals i polítics que els han mantingut units. Avui, Espanya és un país modern -plurilingüe i 
pluricultural- que es fonamenta en la igualtat de drets i la garantia del dret d’autonomia dels pobles que la 
integren. Reconèixer Catalunya com a nació i Espanya, nació de nacions, com un Estat plurinacional és la nostra 
manera d’entendre la nostra unió i la igualtat en la diversitat, que troba en el federalisme la seva millor expressió. 
 
Però avui, i després que el nacionalisme conservador hagi estat hegemònic durant molts anys a les institucions 
catalanes i la seva decisió d’exacerbar els sentiments dividint-nos entre els que consideren qui és i qui no és català 
i la relació d’animadversió cap a la resta d’Espanya a través del procés independentista i de les veus cada vegada 
més ultranacionalistes espanyoles i antiestatutàries, s’ha instal·lat una divisió important en el si de Catalunya i una 
crisi institucional, política i social sense precedents. Un conflicte permanent agreujat pel victimisme a través de la 
tergiversació de la història i de la situació de Catalunya respecte d’altres territoris espanyols, per l’ús partidista de 
les institucions democràtiques i de dret; per la manca d’imparcialitat i neutralitat dels mitjans de comunicació 
públics i per la instrumentalització política dels sentiments, les emocions i les expectatives de la ciutadania. 
 
I d’altra banda, hem patit un govern espanyol encapçalat pel PP que ha optat per la judicialització enlloc de 
resoldre el conflicte a través de la via del diàleg i la negociació. 
 
Pel que fa a l’articulació d’Espanya, estem convençuts que en el federalisme es troben les millors  
solucions per reconèixer, respectar i integrar les diverses identitats nacionals que hi conviuen, sense  
disminuir la cohesió social i la igualtat entre espanyols i espanyoles. La reformulació en sentit federal és la més 
viable políticament, la més estable econòmicament, la més justa socialment i l’única capaç d’aglutinar un ampli 
suport social. El federalisme compta amb un fort arrelament en l’esquerra catalana, i el socialisme català ha 
contribuït a la construcció en un sentit federalitzant del model autonòmic actual, i a un procés de construcció 
europea que no es limités a l’àmbit econòmic, sinó que abastés allò polític i social, també amb una voluntat de 
construcció federal. 
 
La Declaració de Granada, subscrita l’any 2013 pel PSC i el PSOE, suposa un important pas endavant en la proposta 
federalista, que es confirma en la ponència política aprovada pel 13è Congrés del PSC del 2016 i 39è Congrés 
Federal del PSOE del 2017, així com en la Declaració de Barcelona, subscrita l’any 2017 pel PSC i pel PSOE. 
 
Federalisme és reconeixement, autogovern i govern compartit, finançament just i suficient, respecte a la pluralitat 
des de la llibertat individual i col·lectiva. Federalisme és assegurar la convivència i els drets a través del pacte. La 
reforma constitucional no és un fi en si mateix, sinó el camí per recompondre consensos trencats, renovar les 
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nostres regles de convivència i impulsar la modernització de l'Estat. I davant la crisi catalana, l’única solució passa 
per la via del diàleg, la negociació i el pacte des d’un total respecte a la legalitat. Volem contribuir a fer una 
Espanya federal. Una Espanya i una Catalunya respectuoses amb la diversitat i les singularitats territorials. Les 
noves formes de relació, la decisió i la seva articulació han de ser fruit de reformes acordades entre forces 
catalanes, pactat a tot l’Estat i referendat pel conjunt de la ciutadania. 
 
 
Promoure l’acord polític amb un clima de cerca de solucions en el marc institucional.  
 
Defensem l’opció federal i proposem treballar en aquesta línia, respectant qui no pensa com nosaltres i cercant 
acords. Defugim el que ens divideix, rebutgem la divisió en blocs que no es miren. El ressentiment només ens han 
conduït a l’empitjorament de la situació, tant en l’àmbit personal com social i institucional, i ha creat una societat 
que ja pateix les conseqüències de la divisió i sobre la qual planeja permanentment el temor a la fractura. Som 
conscients de les dificultats, però el fi s’ho mereix: acabant amb la divisió enfortirem la nostra cohesió i 
progressarem en conjunt cap a la construcció d’una societat més justa socialment. Treballarem per la convivència, 
per contribuir a crear un clima de diàleg i entesa respectant el pluralisme per garantir la convivència. 
 
Volem que les institucions estiguin al servei de tota la ciutadania i que la seva tasca principal sigui resoldre els 
greus problemes que tenim i que compartim amb la resta del món. Ens comprometem a cercar l’estabilitat sobre la 
base de l’acord, negociat i pactat com hem fet sempre. 
 
L’experiència ens ha demostrat que és possible trobar l’equilibri, refer el consens polític i treballar de forma 
eficient per millorar la qualitat de vida real de les persones. En aquest context de divisió social, el paper del 
socialisme català és més necessari que mai. Per a nosaltres, la cohesió social i la unitat civil són dues cares de la 
mateixa moneda i són objectius irrenunciables. Volem construir una societat orgullosa de la seva diversitat, oberta, 
avançada i inclusiva i defensem el projecte compartit de ciutadania, més enllà dels sentiments identitaris. El procés 
segueix soscavant el pacte fundacional de la Catalunya democràtica que portava implícites emocions i interessos. 
La situació del país exigeix diàleg des del respecte i promoure el respecte sobre el present i sobre el futur per refer-
nos com a societat cohesionada de les conseqüències de la polarització política. Per tot això, la voluntat del PSC és 
la de contribuir a la cohesió refent la unitat civil de la societat catalana a partir de la renovació dels consensos 
trencats aquests darrers anys. 
 
Treballarem per assolir de nou la convivència entre els catalans i les catalanes en qüestions sensibles com: 
 
 
La llengua. Per la renovació del pacte lingüístic. 
 
A la societat catalana hi ha hagut, les darreres dècades, un pacte de convivència en matèria lingüística, en el que el 
nostre partit va jugar un paper fonamental que pretenia preservar les llengües oficials del debat ideològic i 
partidista. Tres criteris han inspirat i inspiren la política lingüística del PSC: el respecte absolut als drets lingüístics 
dels parlants, tant en català com en castellà, el posicionament del català al centre de gravetat del sistema educatiu 
i dels mitjans públics de comunicació i promoció de la llengua catalana en el context global i, per últim, l’escola 
comuna, de manera que no se separin els infants per raó de llengua. Aquest pacte, en l'àmbit escolar, es centrava 
en dos objectius: que totes les noies i nois dominessin les dues llengües al finalitzar l'escola obligatòria i la defensa 
d'una única xarxa escolar, adaptable a la realitat lingüística de cada zona. Aquest va ser el punt d’acord després de 
vèncer les resistències dels nacionalismes català i espanyol que volien separar a l’educació els infants per llengua 
materna. 

Però al llarg d’aquestes dècades hi ha qui ha volgut fer de l’aula quelcom més que un espai educatiu. Per una 
banda hi ha voluntat del nacionalisme espanyol d’instrumentalitzar electoralment el debat lingüístic negant la 
realitat plurilingüe d’Espanya. I per l’altra, veiem com el nacionalisme des del govern i una part de 
l’independentisme els darrers anys han acabat defensant un criteri monolingüe tractant de marginar el castellà. 
Cal evitar tota instrumentalització política de les llengües ja que són l’instrument per comprendre el món, per 
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comunicar-se, per enraonar, per entendre’s. No acceptem que ningú les converteixi en munició contra l’altre, en 
part d’un combat polític excloent, que juga a la contra de la pluralitat, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 

Considerant totes aquestes circumstàncies i davant el risc actual que la llengua esdevingui un factor de divisió 
social, els i les socialistes tornarem a fer tot el possible per una convivència efectiva i afectiva del català i el 
castellà, fent desaparèixer la confrontació entre llengües que està posant en perill la convivència i el patrimoni 
lingüístic comú. Contribuirem a fer realitat el que deia la nostra companya Marta Mata, que els nens i les nenes 
han de conèixer i estimar el català i el castellà. I aquesta afirmació la fem extensiva al conjunt de ciutadans i 
ciutadanes. Per tot això volem renovar i millorar el pacte entorn dels objectius inicials, adaptant-los a la nova 
realitat lingüística a partir d’un debat social i polític serè que tingui per objectiu la convivència i la igualtat 
d’oportunitats.  

Tothom reconeix ara que el PSC la va encertar proposant a la dècada dels 80 (en contra de CiU i inicialment també 
d’ERC) l’escola comuna. Estem convençuts i convençudes que ara, entrant 2020, la millor opció per assegurar la 
igualtat d’oportunitats és l’evolució cap a un model plurilingüe, tot mantenint el català al centre de gravetat del 
sistema educatiu. 

Catalunya és diversa també territorialment; una expressió de la seva diversitat és l'Aran, un territori que malda per 
preservar una llengua pròpia i una singularitat que va recollir l'Estatut i la Llei de règim especial de l'Aran de 2015. 
Preservar la singularitat de l'Aran, la seva llengua i el seu autogovern és per a Catalunya una manera de mostrar la 
seva sensibilitat, coherència i respecte a la diferència i els drets de les araneses i els aranesos. 

Promourem, en l'àmbit estatal, el reconeixement i la preservació de la diversitat lingüística i un règim 
plurilingüisme, articulant la defensa de totes les llengües oficials i posant en valor la riquesa lingüística existent a 
tot el territori espanyol, garantint així el dret de tothom a parlar la seva llengua i l’obligació de les administracions 
envers els drets lingüístics dels parlants. 

Uns mitjans de comunicació lliures i responsables. Una societat plural i democràtica necessita uns  
mitjans de comunicació lliures i responsables que responguin als principis de la llibertat d’informació i  
d’opinió. En la configuració del mapa comunicatiu està compromesa la llibertat d’expressió i el dret a la  
informació i per això la seva qualitat esdevé clau també per a la qualitat democràtica, ja que els mitjans  
també tenen entre les seves funcions el control del poder. Són els mitjans públics de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) els que tenen la capacitat, els pressupostos i les estructures per arribar a tots els 
indrets de Catalunya. Cal reconfigurar-los per tal que esdevinguin uns mitjans al servei de tots i totes, recuperant la 
credibilitat per part de tota la ciutadania. La televisió, la ràdio i els mitjans digitals de la CCMA han d’esdevenir 
l’escola del periodisme ètic, de la bona pràctica professional, que reafirma el compromís amb la societat catalana. 
Els relators de la diversitat i la pluralitat social, neutrals respecte de les diferents opcions polítiques i equilibrats en 
la representativitat. 
 
El consens assolit en el moment de la creació i configuració dels mitjans públics de la CCMA fa anys que s’ha 
trencat. Amb la polarització, el concepte de cohesió i defensa de la llengua s’ha pervertit en la defensa d’una 
determinada opció política. Així, TV3 i Catalunya Ràdio han esdevingut, en una part de la seva programació, 
instruments d’agitació i propaganda al servei d’una determinada idea política de Catalunya. Els socialistes 
defensem la necessitat de disposar d’uns mitjans de comunicació independents, lliures i responsables en el marc 
d’una societat plural i democràtica. La política de comunicació dels governs, en relació amb els mitjans públics i 
privats, ha de ser aquella que permeti recuperar els valors democràtics d’un periodisme crític i responsable. 
Aquests valors s’han de fer respectar i promoure sigui quin sigui el canal, el suport o la plataforma de comunicació. 
 
Contractarem amb un concurs públic i plural les noves direccions de TV3 i Catalunya Ràdio. 
 
Promourem una nova Llei de comunicació de mitjans de comunicació audiovisual de Catalunya per  
incorporar els avenços de la Llei estatal 7/2010 i de la Directiva de Serveis de Comunicació  
audiovisual que reforci els drets del públic: dret a la diversitat de veus, especialment, però no només,  
en l’àmbit cultural i lingüístic; dret a rebre una comunicació plural i transparent, garantint especialment  
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el dret a conèixer la identitat dels editors de mitjans de comunicació; dret a la separació efectiva entre la  
informació i la comunicació de contingut comercial i a la separació real de la informació i l’opinió. 
 
Racionalitzarem les subvencions als mitjans de comunicació privats, i vetllarem pel bon ús dels recursos públics als 
ens de comunicació, sent escrupolosos amb la Llei de publicitat institucional. 
 
Revisarem les contractacions de béns i serveis de tota la CCMA, aplicant els principis de publicitat, transparència i 
lliure concurrència i el compliment estricte de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Treballarem activament amb els mitjans de comunicació i especialment amb la cobertura informativa de la 
discapacitat, que sigui tractada de forma inclusiva en els mitjans de comunicació i en la publicitat. 
 
 
 

2  UNA EUROPA SOCIAL I FEDERAL, MÉS I MILLOR EUROPA 
 
La Unió Europea (UE) viu actualment un dels moments més complexos des de la seva creació, que fa perillar el 
projecte de cooperació, convivència, Estat de dret, llibertat i tolerància que ha significat Europa. El lideratge i la 
credibilitat global del projecte europeu s’ha vist debilitat per les crisis econòmica i financera global, el replegament 
nacional populista i l’auge dels partits euroescèptics i euròfobs, els reptes de l’onada migratòria i la crisi de 
refugiats, i una gestió errònia, ineficient i insolidària basada en l’austeritat. Tot i que en els darrers anys ha existit 
una recuperació dels índex macroeconòmics, aquesta no ha arribat a les llars. Des de les institucions de la UE, 
contribuirem a la lluita contra la corrupció dins els estats membres, així com també vetllarem pel compliment dels 
drets humans i la garantia del dret a l'educació i la sanitat pública i universal. 
 
En aquest context, l’acció col·lectiva a Europa és simplement indispensable, perquè no hi ha millor instrument per 
defensar els nostres interessos al món. Europa necessita superar les desigualtats, lluitar per la justícia fiscal i social, 
afrontar el canvi climàtic, gestionar de manera justa i humana les migracions, aprofitar la revolució digital i 
tecnològica, oferir llocs de treball digne i oportunitats, garantir una transformació agrícola justa, assolir la igualtat 
real entre homes i dones, i garantir la seguretat per a tota la ciutadania. És necessari un canvi de rumb polític, que 
deixi enrere els models neoliberals i conservadors, i un nou lideratge que pugui afrontar els reptes i les amenaces 
al projecte europeu des d’una perspectiva social, feminista, ecologista i justa i federal.  
 
Mantenir l’statu quo no és per a nosaltres una opció. Volem construir un projecte europeu de futur en què puguin 
creure tots els europeus i les europees, i per això Europa ha de servir millor la seva gent: vetllar pel seu benestar, 
garantir el progrés social i econòmic sense deixar ningú enrere ni cap territori, i assegurar la pau, la llibertat i els 
drets fonamentals. Hem de protegir Europa perquè Europa protegeixi la seva ciutadania davant la inquietud 
generada per la globalització i els fantasmes dels nacionalismes i populismes, en un context global ple de 
turbulències on la UE ha de romandre forta i unida.  
 
Com a europeistes, volem reforçar la dimensió econòmica, política i social del projecte europeu, consolidar la 
unitat europea -alhora que respectem la seva diversitat- i divulgar el valor de la UE enfortint el sentiment de 
pertinença. Volem més i millor Europa, amb l’Europa federal com a objectiu a assolir, verda i feminista, i una 
integració econòmica que avanci cap a una Europa social i una autèntica ciutadania europea. 
 
Defensem un Nou Contracte Social per a Europa que completi la unió econòmica amb un marc fiscal i financer 
integrat; que abordi estratègies de creixement i cohesió socialment justes, intel·ligents i solidàries; que generi 
oportunitats econòmiques i asseguri una prosperitat sostenible i equitativament repartida; que defensi els drets 
socials i laborals de la ciutadania europea; que garanteixi la igualtat i el reconeixement de drets i combati 
l’exclusió; que respecti la seva diversitat; que asseguri la participació de les regions a les institucions europees; i 
que faci de la cooperació al desenvolupament una veritable política pública. 
 
La ciutadania europea és la base d’un projecte d’integració dels estats i pobles europeus en una entitat 
supranacional, que només pot ser federal en la seva organització i estructura. Volem una governança més eficaç, 
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transparent i democràtica que faci possible una unió política forta, profundament federal, més integrada i 
cohesionada, per abordar conjuntament els reptes globals i protegir els interessos i el benestar de la ciutadania. 
Per això, cal una millor coordinació entre les administracions locals, el Parlament de Catalunya, Congrés, Senat i 
Parlament Europeu, així com una major pedagogia del projecte europeu entre la ciutadania catalana.  
 
La nostra capacitat per trobar solucions a aquests reptes i adreçar-nos a un futur esperançador d’oportunitats i 
creixement determinarà la supervivència d’una Europa, que cal preservar i enfortir, en la qual coexisteix el triangle 
virtuós de la democràcia, el progrés econòmic i l’Estat del Benestar. 
 
 Per això, els i les socialistes catalans defensarem a Europa: 
 

• La consolidació d’un veritable model social europeu a partir dels principis del Pilar Europeu de Drets 
Socials, desenvolupant un salari mínim europeu, una pressió fiscal mínima per evitar desigualtats en 
termes de justícia fiscal i de recaptació entre els estats membres una prestació europea d’atur 
complementària a la dels estats membres; impulsant i millorant l’aplicació de la garantia juvenil per lluitar 
contra l’atur entre els i les joves; i fent realitat una garantia infantil europea per acabar amb la pobresa 
entre els infants. 

 
• Reclamarem i treballarem per a la inclusió de drets civils (com la igualtat de gènere, la identitat de gènere 

i la llibertat sexual) a la totalitat dels territoris d’Europa, fent de la lluita dels diferents col·lectius que 
defensin aquests drets motiu d'identitat europea, i recolzarem les organitzacions dels diferents col·lectius 
als països de la resta del món on estan sent perseguits fent d’ell un dels eixos de la cooperació 
internacional. Per aquest motiu, reclamem l'assoliment per part de la UE de les competències necessàries 
per tal de desplegar el pilar dels Drets Socials.  

 
• La priorització de la lluita contra el canvi climàtic, impulsant un pla integral de R+D+i i empresarial finançat 

adequadament amb pressupost propi i un European Green New Deal que potenciï una nova economia 
verda que doni resposta a l'emergència climàtica, avançant cap a la completa descarbonització i cap a la 
renovació dels acords del canvi climàtic i la sostenibilitat del nostre model energètic, garantint la 
solidaritat amb les generacions futures, alhora que avancem cap a una transició ecològica justa sense 
deixar enrere cap persona, ni cap territori.  

 
• Perfeccionar la governança de l’euro desenvolupant les eines necessàries per afrontar de manera més 

justa i eficaç les futures crisis econòmiques, com la creació d’un braç fiscal que complementi el pressupost 
europeu. Lluitar contra el frau i l'evasió fiscal, deixar enrere l’etapa de predominança de les polítiques 
d’austeritat i posar el creixement econòmic i la lluita contra la desigualtat en el centre de les polítiques 
econòmiques. 

 
• Aprofundir en la cooperació europea en matèria exterior, de justícia de seguretat i defensa, consolidant la 

UE com l’actor global garant dels valors del diàleg, la pau, el multilateralisme i les relacions internacionals 
basades en regles i normes. Lluitar contra les ingerències estrangeres en processos electorals, fomentar 
un comerç internacional basat en normes i valors, i Impulsar una política exterior enfocada a les regions 
aliades amb les quals compartim idees, valors i vincles i avançar cap a una veritable sobirania estratègica 
que permeti a la UE reclamar el seu pes i paper global. 

 
• Donar suport a la Conferència pel Futur d'Europa proposada per l’actual presidenta de la Comissió 

Europea, que inclou la possibilitat d’una reforma dels tractats per reforçar l’arquitectura institucional de 
la UE i aprofundir la seva legitimitat democràtica, mitjançant el reforç del paper del Parlament Europeu 
atorgant-li capacitat d’iniciativa legislativa i garantint i millorant el procés de Spritzenkandidaten, incloent 
les llistes transnacionals, per avançar en la democratització europea.  

 
• Reforçar la diplomàcia europea per prevenir conflictes, treballar per a la fi de la violència, l’alto el foc, el 

foment de les converses de pau i negociacions polítiques multilaterals en els països en conflicte d’Orient 
Mitjà i Nord d’Àfrica i també a Iberoamèrica Fomentarem la signatura de programes de cooperació al 
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desenvolupament i d’acords bilaterals amb els països d’origen de les migracions. Proposarem l’increment 
del percentatge del PIB als programes de cooperació Sempre en el marc de col·laboració conjunta 
explicitat en el documents dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de cara al 2030  

 
• Apostar per la coordinació entre els estats membres de la UE pel control de fronteres exteriors i 

l’obertura d’accessos per als refugiats amb drets acreditats d’asil i revisió dels instruments actuals, en 
especial el sistema de Dublín. Durem a terme programes especialitzats per protegir i donar oportunitats a 
les persones refugiades o desplaçades al nostre país i, en particular, a les més vulnerables amb un 
adequat finançament. També promourem un Pla basat en la solidaritat i l’equitat en aquest afer per 
aconseguir una distribució adequada i l’obligació de tots els països membres d’acollir en funció de les 
seves possibilitats i establirem un marc jurídic que contempli sancions a aquells estats membres que no 
compleixin amb aquest Pla.  

 
• Treballar per a l’impuls d’una Estratègia Europea per a la diversitat cultural, que fomenti la convivència i la 

inclusió de les persones migrades dins la societat i eviti situacions d’exclusió i marginació. Reforçarem els 
programes que afavoreixen el coneixement de l’entorn i les llengües de l’entorn cívic i sociocultural. 
Volem promoure i acabar d’impulsar el projecte europeu, fins la integració total de la UE. Perquè per 
gestionar les polítiques públiques en un món globalitzar, no hem de pensar en reduccionismes territorials, 
processos secessionistes o independentistes que ens fan recular als “regnes de Taifes” de l’edat mitjana, 
sinó en un autèntic estat europeu, capaç de dotar-se d’un govern triat democràticament pel Parlament 
Europeu i amb competències per tractar directament, de forma multilateral, amb les principals potències 
mundials, en representació de tot la UE. 

 
• Apostarem des del municipalisme per aprofundir en la consolidació de la ciutadania europea a través dels 

intercanvis educatius, tant formals com informals, que permeten el sistema Erasmus i altres programes 
d'intercanvi que han de servir com a eines fonamentals per a construir societats respectuoses amb la 
diferència i capaces de reconèixer l'altre en les seves formes d'actuar per tal d'arribar a trobar en 
qualsevol lloc i moment el consens necessari per fer avançar la nostra societat i, per tant, la Unió Europea.  
 

• Treballarem per reprendre el debat sobre la creació d'una Constitució Federal Europea, que no suplanti 
necessàriament - les constitucions dels diferents estats membres, perquè esdevingui un marc judicial i 
polític comú.  

 
 
 

3 CULTA I CRÍTICA, QUE PRACTICA LA CONVIVÈNCIA, EL CIVISME I EL RESPECTE 
 
La cultura és un dret de la ciutadania, és l’espai de la llibertat, de la inventiva i de la creativitat humanes, però 
també de la vida en comú i dels valors que la sostenen. És el medi que genera l’espècie humana en el seu deler de 
fer-se autònoma de la determinació natural i de les seves grans servituds. És el territori en el qual emergeixen i es 
fan hegemònics o decauen uns i altres valors, legitimant unes actuacions i uns models polítics, econòmics i socials 
o uns altres. És, doncs, en aquest sentit, el camp de batalla on es juga, en primera instància, el futur de la 
humanitat, on s’origina el seu decantament cap a horitzons d’una més gran llibertat i dignitat individuals, cap a una 
societat cada cop més justa, fraterna i capaç de garantir la igualtat d’oportunitats, o bé la involució cap a estadis de 
renúncia i degradació moral, amb la conseqüent deriva política, econòmica i social. 
 
Defensem la diversitat cultural com un factor de riquesa, perquè volem una societat capaç de fer seves totes les 
manifestacions culturals, tinguin l’arrel que tinguin i s’expressin en la llengua que sigui. D’això, en podríem dir 
cultura federal tant a Catalunya, com a la resta d’Espanya i a Europa. Així és com entenem la cultura, unida en la 
diversitat, respectuosa amb l’altre; una cultura de suma i no de resta, que creix en la trobada i la convivència amb 
el diferent, que fomenta els valors de ciutadania, el sentiment de pertinença a la comunitat i els drets individuals i 
col·lectius. Una cultura federal que es fonamenta en els valors socialistes de solidaritat, llibertat i cohesió social; de 
ple respecte als drets humans i de laïcitat. 
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Defensem la intervenció pública com l’única manera eficaç de fer efectiu aquest dret d’accés a la cultura, entenent 
aquesta intervenció d’una manera flexible, de manera que defensem una col·laboració de la iniciativa pública, 
social i també privada perquè aquesta col·laboració esdevingui un instrument eficaç en la defensa dels drets 
culturals de la ciutadania i dels creadors i creadores. Una intervenció pública que defensi i potenciï totes les 
cultures que es produeixen a casa nostra, siguin en la llengua que siguin. 
 
La cultura és un dels sectors d’oportunitat de desenvolupament més dinàmics i importants de Catalunya; una font 
de creació de riquesa (entre el 3% i el 4% del PIB) i de generació d’ocupació (8,2%), segons dades oficials de 2019. 
És, per tant, una oportunitat de futur per a la recuperació i el creixement econòmic i la creació de llocs de treball al 
nostre país. 
 
La cultura és una font de convivència i respecte, de creixement personal i col·lectiu, de creació de ciutadania i 
sentiment de pertinença, però també una font de riquesa econòmica que cal potenciar. 
 
Apostarem per la cultura com un dret democràtic fonamental i pel seu accés universal. 
 
Promourem un Pla pels Ensenyaments Artístics i Culturals amb la participació de totes les institucions. Els 
incorporarem a l’educació obligatòria amb l’objectiu de millorar les competències artístiques i culturals i resoldre 
els dèficits de consum i pràctica cultural en relació a la mitjana europea. 
 
Incrementarem la participació ciutadana en l’ús i el gaudi dels béns culturals, a partir d’un acord entre totes les 
administracions i amb les entitats representatives del sector, fent valdre els centres i equipaments culturals de 
proximitat i dotant-los dels serveis i continguts necessaris perquè la ciutadania pugui desenvolupar, crear i 
practicar cultura. 
 
Impulsarem una política cultural que no ens limiti a desenvolupar la cultura de les grans fites i els grans 
esdeveniments, activant un municipalisme cultural proactiu i productiu, amb eines i recursos suficients. Per això, 
facilitarem la gestió d’ajuts econòmics per a dur a terme projectes cinematogràfics. També, donarem prioritat als 
projectes de qualitat i de baix pressupost (low cost).  
 
Desenvoluparem programes de foment de les indústries culturals i creatives, des de l’emprenedoria i la producció 
pròpia de continguts, per desenvolupar projectes d’implantació nacional, estatal i internacional. 
 
Apostem per una societat plurilingüe amb més capacitats, substituirem, de manera progressiva als mitjans 
audiovisuals, el doblatge de les versions originals per subtítols, previ acord amb el sector de la producció i la 
distribució audiovisual. 
 
Impulsarem la innovació digital i la comunicació digital en l’àmbit cultural amb un Pla de Cultura Digital per a 
Entitats, Empreses i Artistes, especialitzat en la localització, l’acompanyament i el suport a projectes innovadors.  
 
Considerem que la ciència també és cultura i per això fomentarem la presència de la ciència en els esdeveniments 
culturals, ajudant a integrar-la en el concepte de cultura, lluny dels estereotips que considera la ciència com alguna 
cosa aliena a la cultura.  
 
Proposarem al Parlament de Catalunya l’elaboració d’una Llei de mecenatge que abasti la cultura, l’esport, la 
investigació científica, etc. circumscrita a l’àmbit dels tributs cedits a Catalunya. 
 
Impulsarem un Pla d'Accessibilitat Universal de Cultura Inclusiva que doti d'accessibilitat universal totes les 
infraestructures, entorns, béns, serveis i productes culturals a fi de suprimir obstacles en l'accés a les persones 
amb discapacitat al gaudi dels béns culturals; d’acord amb el sector. També treballarem per tal que la cultura sigui 
accessible a tothom, independentment de les seves condicions econòmiques i socials. 
 
Impulsarem polítiques per a la convivència. Els valors cívics són el pilar en el qual s'assenta la Catalunya que els i 
les socialistes volem construir: una societat més democràtica, amb més drets, més cohesió i més solidària. 
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Defensarem un associacionisme cultural cohesionador, obert, inclusiu i independent de la ideologia política dels 
seus integrants.  
 
Per garantir la nostra democràcia hem de protegir i fomentar aquests principis i valors que ens defineixen com a 
societat. I és precisament per aquest motiu que ens fixem com a principi irrenunciable de la nostra acció política 
treballar per una societat amb més civisme, fomentant des de les institucions públiques una cultura cívica, 
inclusiva i respectuosa que afavoreixi la convivència. 
 
La laïcitat és un dels eixos de les polítiques de convivència. Defensem una societat laica en què la separació entre 
institucions i religions sigui un fet. La llibertat religiosa és un dret individual de totes les persones, circumscrit 
totalment a la vida privada de la ciutadania, però també valorem la seva contribució social, entenent que en cap 
cas ha d'interferir en els afers públics. 
 
Poder professar una religió és un dret de la ciutadania i defensem la seva pràctica sempre des del respecte als 
drets i les llibertats constitucionals i la transparència, però no pot esdevenir una obligació per a aquelles persones 
que decideixen no professar-ne cap. 
 
En el marc de la construcció d’una Espanya Federal, es fa necessària la supressió de la referència a l’Església 
catòlica que conté l’actual Constitució, així com la denúncia dels Acords amb el Vaticà del 1979 i la substitució de 
tots els acords amb la resta de religions i confessions per uns de nous on imperi l’aconfessionalitat de l’Estat, la 
igualtat en el tracte de l’Estat a totes les religions i l’eliminació dels privilegis que actualment puguin mantenir. 
 
Promourem una escola pública laica, com a garantia dels valors públics i respecte de les creences privades. Per 
aquest motiu, en el nostre model d'escola pública no hi cap la integració d'ensenyaments confessionals, ni en el 
currículum ni en l'horari escolar. 
 
Farem que la ubicació de nous espais de culte es produeixi sempre respectant la llei, fruit d’una negociació entre 
l’administració i les diverses religions, per trobar un equilibri de convivència. Procedirem a la transformació dels 
llocs de culte als centres públics en llocs d'oració multiconfessionals. 
 
Volem impulsar un Pacte Nacional per la Laïcitat, fruit del diàleg i l’acord entre les institucions catalanes i les 
organitzacions de la societat civil. 
 
Dins del marc de l’aconfessionalitat que estableix el nostre ordenament jurídic, establirem les bases per al 
reconeixement i l’enfortiment de la interlocució amb les confessions minoritàries a Catalunya. 
 
Per un món més just: cooperació i solidaritat. Com a socialistes, volem una societat més justa, tolerant i fraternal. 
El PSC posa en valor la cooperació internacional no només com una ajuda humanitària, sinó com una política 
pública, reiterant l’aposta unànime per mantenir-la i recuperar-la com a valor social. La governabilitat 
democràtica, els Drets Humans, en especial les polítiques de gènere, la sostenibilitat i el medi ambient; tots ells 
deuen ser elements innovadors de desenvolupament per les i pels socialistes. Aquestes apostes queden en 
paral·lel als acords i al debat a les Nacions Unides amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. 
Apostarem pel teixit associatiu que sosté aquesta labor solidària a Catalunya, les ONG, respectant els compromisos 
de gestió i reconeixent el seu important paper en la imatge internacional que Catalunya ofereix a l’exterior. 
Posarem èmfasi, més enllà de les relacions amb països europeus i molt especialment mediterranis, en l’acció 
exterior amb països de l’Amèrica llatina, pels històrics llaços econòmics, comercials i culturals amb Catalunya. La 
cooperació que impulsem les i els socialistes és pel Desenvolupament, que inclou educació, sanitat i promoció 
econòmica, elements eficaços per a ajudar a transformar la realitat de les persones als seus països, millorant la 
qualitat de l’ajuda. Ens aproparem al 0,7%, i fomentarem els programes en defensa dels Drets Humans, per tal que 
siguin un element imprescindible en el desenvolupament dels projectes de cooperació i solidaritat. Ens 
comprometem a què qualsevol política de cooperació vagi acompanyada per programes d’educació pel 
desenvolupament, programes de sensibilització en valors que serveixen per conscienciar la ciutadania sobre la 
situació del món actual i els transfons de les desigualtats socials i vitals. També per altres mesures com la 
implementació d’accions per eliminar els paradisos fiscals, sumat al control sobre els fluxos de capitals. 
Impulsarem la creació d’un Consell d’Emergències de Catalunya, orientat a coordinar l’ajuda humanitària urgent.  
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Preservar la memòria històrica. La memòria històrica representa un dels valors fonamentals de la democràcia en el 
segle XXI. És un valor que ens ha de permetre a la societat, especialment a la catalana i espanyola, avançar cap a 
un futur més democràtic i lliure sense oblidar el nostre passat. Sent imprescindible la defensa dels marcs 
democràtics a través de la lluita activa contra tota forma d'odi o discriminació cap a persones per raó de 
consciència, religió o qualsevol altra circumstància o condició personal o col·lectiva, és necessària la denúncia dels 
símbols d'enaltiment del franquisme i la reconversió d'aquests, mitjançant la creació de centres d'interpretació 
històrica que compleixin la Llei de memòria històrica, permetent a la ciutadania conèixer el seu passat. La Llei de 
memòria històrica del 2007 representa una eina necessària i imprescindible per a poder aprofundir en la nostra 
democràcia. Per a continuar avançant com a societat hem de denunciar els casi 3000 monuments, plaques o 
medalles que encara avui en dia rendeixen homenatge a la dictadura a carrers, places i espais del nostre país. Com 
també, una altra assignatura encara pendent, obrir i estudiar les fosses on milers de republicans van ser enterrats 
sense nom, després de ser afusellats per la dictadura, molt sovint sense cap judici ni senyalització. És necessari 
també la realització d'estudis i memorials respecte dels camps de concentració que es van crear durant la 
dictadura i que encara avui dia són els grans desconeguts per al públic. Dintre dels valors de la memòria històrica, 
també s'inclou la restitució material i moral de tots aquells que van patir la dictadura. Parlem de restitució material 
fent referència a totes aquelles propietats que van ser expropiades pel règim franquista de forma arbitrària, sense 
cap norma ni control i majorment entregades en afectes al règim. A més, es fa necessari que aquelles persones 
que encara avui dia no han pogut fer que els seus familiars descansin en pau disposin de totes les eines necessàries 
i que les institucions públiques treballin conjuntament amb les famílies perquè puguin enterrar els seus familiars 
dignament. 
 
El nostre objectiu és la consolidació d’unes polítiques de memòria coherents i integrals que garanteixin el 
coneixement i manteniment de la memòria històrica, com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la 
lluita pels drets i les llibertats democràtiques, així com el reconeixement i la rehabilitació de la ciutadania que ha 
patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i de llurs opcions personals, ideològiques o de 
consciència. Volem combatre l’enaltiment de la dictadura, del franquisme, del nazisme o del feixisme i l’ús de 
qualsevol dels seus símbols i salutacions, així com també volem combatre la manipulació anhistòrica i partidista de 
les polítiques de memòria, amb l’establiment dels consensos bàsics que impedeixin que la seva aplicació depengui 
de la voluntat dels governs successius. 
 
 
 

4 BON GOVERN 

Garantir el bon funcionament institucional és un element fonamental per assegurar la prosperitat en 
condicions d'equitat. Una part de la ciutadania mostra desconfiança envers unes institucions que percep 
massa llunyanes i inútils. Els i les socialistes sabem que les institucions públiques són imprescindibles per 
millorar la societat i protegir les persones més febles. La situació actual de les institucions catalanes és fruit 
d’una tempesta perfecta d’esdeveniments, que es van iniciar amb la crisi econòmica i política, les retallades i 
la corrupció lligada al pujolisme convergent, encara present i que s’ha agreujat fins a extrems de risc vital amb 
el bloqueig i la instrumentalització política de les forces independentistes. 

És urgent acordar un programa de reformes per la qualitat democràtica, perquè els poders públics recuperin 
la confiança ciutadana a partir de la millora dels mecanismes de representació política i de representativitat 
social dels poder públics, el compliment de les seves funcions i el control i exigència de responsabilitats. 

Recursos suficients pel sector públic amb una fiscalitat i un finançament just 
Per continuar avançant en la consolidació d’aquest model econòmic i productiu, alhora que donem un nou 
impuls a l’Estat del Benestar amb corresponsabilitat entre les competències i el seu finançament, és necessari 
garantir recursos suficients, i fer-ho a partir de l’establiment d’una fiscalitat justa progressiva i equitativa i de 
la reforma del model de finançament al conjunt d’Espanya. 
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La nostra proposta de política fiscal es regeix pels principis de redistribució de la riquesa, justícia social i 
reconeixement de l’esforç de la ciutadania i té com a objectius: contribuir a repartir de forma justa les 
càrregues impositives i reduir les desigualtats, reactivar l’economia i la creació d’ocupació i garantir 
l’accessibilitat i la qualitat dels serveis públics. 
 
Proposem una reforma fiscal més justa i progressiva que demani esforços a aquells que més tenen, més 
guanyen, més hereten i més contaminen i, per tant, modificarem els impostos que corresponguin per caminar 
en aquesta direcció. Farem una anàlisi exhaustiva de la despesa pública cercant eficiència i eficàcia en la gestió 
dels serveis públics i lluitarem contra el frau i l'elusió fiscal, així com contra l'economia submergida, 
augmentant els recursos en la inspecció fiscal per assolir aquest objectiu.  
 
Alhora, la qüestió específica del finançament és també un objectiu polític prioritari en la construcció d’un estat 
federal. Reivindiquem la vigència de l’Estatut d’autonomia de Catalunya com a base per fer evolucionar el 
sistema de finançament autonòmic cap a una veritable hisenda federal, que faci realitat el ple reconeixement 
de les Comunitats Autònomes com a autèntiques entitats de govern, tot superant l’enfocament de 
descentralització de la despesa que ha estat el dominant fins ara. 
 
Un Pacte Fiscal Federal que incrementi els recursos per afrontar les competències que ens són pròpies; 
garanteixi el mateix tracte davant d’esforços fiscals similars; garanteixi els principis d’ordinalitat, suficiència, 
justícia, solidaritat, convergència territorial, corresponsabilitat fiscal i lleialtat institucional; i creï el Consorci 
Tributari de Catalunya previst a l’article 2.4.2 de l’Estatut d’autonomia, entre l’AEAT i la Generalitat, per 
compartir la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos que paguem. 
 
Proposem un nou model de finançament local, reformar la Llei d’hisendes Locals i assegurar el finançament de 
les competències transferides als municipis.  
 
Treballarem per un nou model de finançament que comparteixi de forma justa i equitativa els ingressos 
tributaris que es generen en el conjunt d’Espanya, mantenint un nivell elevat d’autonomia i responsabilitat 
dels diferents nivells de govern davant la ciutadania i reforçant el concepte de governança federal a partir dels 
principis de coordinació, lleialtat i corresponsabilitat. 

 
REFORMA DELS PODERS PÚBLICS 
 
Llei electoral catalana. Disposar de legislació electoral pròpia esdevindrà una oportunitat per millorar la qualitat 
democràtica de la nostra societat, d'aquí que la considerem una de les prioritats polítiques per al socialisme 
català. Un nou sistema electoral que millori substancialment la representativitat, tot així millorant la 
proporcionalitat dels vots per evitar la configuració de majories parlamentàries que no ho són en vots i alhora 
preservant la representació d’aquelles zones menys poblades del nostre país. 

 
Institucions al servei de la ciutadania. Les institucions han de servir les persones, amb eficàcia i neutralitat. El 
Govern i el Parlament no poden deixar d’aspirar a representar la totalitat de la societat en la seva acció 
política, perquè la seva principal responsabilitat és legislar, aplicar les polítiques públiques i gestionar els 
serveis públics per al conjunt de la ciutadania, especialment per a les persones més febles. 

 
Mecanismes de control i fiscalització. Per garantir el control social, polític i jurídic plens dels poders públics. 
Reformar el Reglament del Parlament per dotar-lo de més agilitat, connexió amb la ciutadania, transparència i 
recursos per a les comissions d’investigació, la posada en marxa d’una Oficina de Control Pressupostari, la millora 
de la racionalització i qualitat normativa, i el compliment de mandats parlamentaris. Reformarem la Sindicatura 
de Greuges, la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió 
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de Garantia pel Dret a la Informació amb l’objectiu de racionalitzar-les en estructura i costos i garantir que 
compleixen la seva missió. 

 
Farem de la integritat i l’ètica pública els nuclis de la governança i el bon govern. L’administració pública 
protegeix i garanteix els drets de la ciutadania, l’impuls de l’activitat econòmica, la promoció de la igualtat 
d’oportunitats i el manteniment de la cohesió social. Els principis i valors que la defineixen són els propis de 
l’Estat de dret: legalitat, garanties i responsabilitat però, sobretot, els d’una administració eficient i útil: equitat, 
transparència, avaluació, rendiment de comptes i participació. La corrupció en totes les seves formes és una 
xacra que fa que la ciutadania mostri desconfiança amb la classe política i que, enquesta rere enquesta, la senti 
més com un problema i no com una solució. Per tant, ens comprometem a combatre la corrupció i el suborn 
desenvolupant mitjans de control efectiu, basats en serveis i institucions eficaces, responsables i transparents a 
tots els nivells, amb protecció per les persones que denunciïn corrupció, canals segurs per poder denunciar i 
procurant la màxima restauració del mal fet. 
 
 
QUALITAT I EFICIÈNCIA EN UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EXEMPLARITZANT 

Defensem una administració pública al servei dels ciutadans i les ciutadanes. Una administració moderna que 
pugui coordinar i impulsar les iniciatives de la societat, cooperar amb altres administracions, incentivar la 
innovació i, sobretot, amb capacitat per prioritzar allò que és urgent, necessari i recomanable. Una administració 
que atengui les necessitats actuals de la societat acompanyant aquelles persones que més ho necessitin en la 
seva relació amb l'administració i que també estigui en disposició de liderar transformacions socials en el futur. 
Les retallades, però també la concentració en el procés posant l’administració al servei de la ruptura des de 
l’arribada dels governs sobiranistes, han suposat la paralització completa de tots els debats sobre el millor 
funcionament del sector públic, en els quals Catalunya havia estat capdavantera. 

L’Administració pública ha de tenir entre el seus objectius la qualitat en l’ocupació a través de l’estabilització de 
les plantilles i l’augment de les mateixes per tal d’oferir a la ciutadania els millors serveis públics. El conjunt dels 
empleats públics de Catalunya representa el 12,3% del total de funcionaris a Espanya, molt per sota de la 
representació per població i, a data de gener de 2019, a Catalunya hi havia 41 treballadors públics per cada 1.000 
habitants, la xifra més baixa de tot el país. 

Farem un Llibre blanc sobre el sector públic a Catalunya que culminarà amb el Pacte Nacional de Reforma de 
l’Administració. Aquest procés es farà conjuntament amb el món local a fi de concretar els marcs competencials 
en aquells casos en què hi ha concurrència i tindrà com a objectiu estratègic la millora de la racionalització de la 
gestió dels serveis públics al país. Com a resultat d’aquest procés, es proposa el desenvolupament efectiu dels 
següents instruments: una Llei d’organització i digitalització de l’administració de la Generalitat per reorganitzar i 
simplificar l’estructura del sector públic català, i que desplegui per fi, amb totes les seves potencialitats, l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic aprovat al 2007, com ara pel que fa a les eines modernitzadores que impulsava en 
matèria de carrera professional i d’avaluació del rendiment, i que segueix a l’espera de desplegament autonòmic 
a casa nostra, una més de les assignatures pendents a Catalunya; una Llei de la Funció Pública que vetlli per la 
dignificació i la qualificació del treball d’empleat públic; una Llei de Contractació pública de Catalunya que 
dissenyi adequadament els procediments i l'organització en relació a tots els contractes de les administracions 
públiques; una Llei de subvencions que acabi amb la discrecionalitat i transparenti les relacions entre sector 
públic i privat; una Llei de governs locals en el marc del Consell de Governs Locals, basada en la cooperació sense 
superposició, l’aplicació del principi de subsidiarietat i de suficiència financera, l’ús eficient i avaluat dels recursos 
i el model de sector públic de governança compartida quan s’escaigui. 
 
Abans durem a terme una revisió integral de tota la despesa pública identificant oportunitats d’estalvi de forma 
sistemàtica. Crearem sistemes d'objectius, variables i indicadors per a cada àmbit d'activitat que garanteixin el 
seguiment continu i permetin valorar l'eficàcia i l'impacte de les actuacions públiques. Els resultats serviran per 
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prosseguir, modificar o abandonar, si s’escau, els diferents programes, així com per exigir les responsabilitats 
que poguessin deduir-se per un ús inadequat dels recursos públics. Revisarem els contractes de concessió i de 
serveis vigents, i també revisarem les subvencions a entitats ciutadanes, organismes públics i empreses, per 
assegurar l’interès social de les activitats subvencionades i aplicar els principis del bon govern. 

 
La política pública vol dir governar per a tothom i amb tothom i per això la participació ciutadana ha de ser 
accessible, comunicativa, comprensible, global i sotmesa a control i en defensa del que és públic. El dret a la 
participació ha d’estar garantit per a tota la ciutadania, fet que comporta el coneixement de drets i deures, així 
com la informació sobre els espais i les formes existents de participació i la promoció de les entitats socials. La 
transparència i el dret d’accés a la informació són un dels millors antídots de lluita contra la corrupció. 
Impulsarem una Estratègia de Govern Obert i el treball en Dades Obertes, que serà transversal per a totes les 
administracions amb mesures per fomentar la transparència i el rendiment de comptes. 

 
 
JUSTÍCIA ÀGIL, TRANSPARENT I EFICIENT 
 
El punt de partida per millorar el funcionament de les institucions judicials ha de ser l’acostament del poder 
judicial a la ciutadania, és a dir, evidenciar que la justícia és un servei públic bàsic per a les persones i que ha de 
ser pròxima, eficaç i eficient, amb millor organització i gestió que garanteixi la qualitat del servei i sense barreres 
econòmiques d'accés per a la ciutadania. 
 
La justícia ha de tenir solució. Pot tenir-la.  
 
La justícia gratuïta garanteix a tots els ciutadans el lliure accés i la defensa davant els tribunals, esdevenint part 
fonamental del sistema judicial de qualsevol país democràtic. Això, que és tan basic, és reconegut per tothom, no 
obstant no es treballa perquè sigui així. 
 
Uns sous pagats a mesos vista i molt més baixos dels que cobra un advocat en general fan que els professionals 
que estan allà no sempre estiguin prou motivats, i d’altres no senten la vocació de servei públic que hauria de ser 
inherent a aquesta professió.  
 
Es fa imprescindible una actuació dels poders públics per:  
 

• Tornar a prestigiar la justícia gratuïta.  
• Garantir un sou digne als que s’hi dediquen  
• Col·laborar de forma lleial però estricta amb els col·legis de l'advocacia a fi de millorar la imatge 

pública del servei de justícia gratuïta, pal·liar la dispersió d’aquest servei públic, per exemple 
mitjançant la creació d’un registre central, i revisar per part de la Conselleria de Justícia l’actuació de 
les comissions de Torn d’Ofici.  

 
Cal reforçar la justícia gratuïta com a instrument imprescindible perquè els ciutadans puguin accedir amb 
garanties als tribunals. S’ha de vetllar perquè aquesta sigui de qualitat, tant pels qui l’ofereixen com pels qui la 
reben. S’han de prestigiar i millorar les condicions laborals dels advocats que l’ofereixen, i cal garantint als 
ciutadans que la reben que en cas de negligència o mala praxi ells no es veuran perjudicats així com l’infractor no 
restarà impune. Es fa necessari, doncs, abordar una col·laboració estricte i lleial amb els col·legis d’advocats per a 
aconseguir aquests objectius i aconseguir que la imatge i qualitat de la justícia gratuïta no sigui la d’una justícia 
de segona, la d’una justícia pels pobres. 
 
Millorarem la coordinació entre el Departament de Justícia, el Ministeri de Justícia i el Consell General del 
Poder Judicial, per tal d’aconseguir optimitzar el servei. 
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Dotarem l’administració de justícia dels recursos necessaris econòmics, de personal -incidint en l'estabilització 
de les plantilles- i la seva capacitació, la revisió de procediments i la seva digitalització, així com la construcció 
dels equipaments arreu del territori. 
 
La mediació és una eina que ajuda un país a progressar cap a una societat més madura i cohesionada. Com a 
alternativa a la gestió del conflicte, com a mesura preventiva sense la necessitat de judicialitzar el conflicte per 
la seva resolució, i que, alhora representa per al sistema judicial una optimització coherent en el volum 
excessiu de demandes judicials. Per tant, cal és té que treballar per consolidar-la com una alternativa al procés 
judicial. Catalunya va ser el primer territori de l'Estat que va aprovar una Llei de mediació familiar a l'any 2001 
com a referent per altres comunitats autonòmiques, i desprès la Llei 15/2009 en l'àmbit del Dret Privat. 

Cal impulsar la gestió integral de la mediació a través de la seva implantació en el diferents àmbits privats 
(associacions, fundacions, convivència ciutadana i veïnal, propietat horitzontal, etc.) i públics, dintre d'un pla 
d'actuació innovadora de l'Administració Pública.  
 
Els i les socialistes no renunciem al desplegament de la justícia de proximitat. La crisi del procés ha malmès molts 
ponts en el terreny institucional i judicial, però tot i això cal treballar pel desplegament d'una justícia a les grans 
ciutats que permeti resoldre els conflictes menors amb major celeritat i eficàcia, tal com ja preveu l'Estatut de 
Catalunya. 
 
Treballarem en un model penitenciari per a la recuperació de les persones per a la convivència pacífica en 
llibertat. Treballarem per dotar de recursos materials i humans els centres penitenciaris, incidint en l'estabilitat 
de la plantilla i el seu rejoveniment. Revisarem els programes d’intervenció, reforçarem la capacitació 
professional per millorar la seva reinserció laboral, un cop estiguin en condicions de fer vida en llibertat, vetllant 
per la intervenció socioeducativa per aconseguir el fi últim del nostre model penitenciari, la reinserció social de 
les persones. Recuperarem els centres educatius de justícia juvenil destinant els recursos necessaris per 
potenciar la intervenció socioeducativa als joves interns i posterior seguiment. 

 
 
SEGURETAT, GARANTIA DE LLIBERTAT 

Els i les socialistes considerem la seguretat com un requisit imprescindible per a l'exercici dels drets de 
ciutadania i el compliment dels seus deures. La seguretat i la convivència a l'espai públic ha esdevingut una de 
les principals exigències de la ciutadania. Als ulls de la gent, la seguretat no es restringeix als fets delictius sinó 
que s’ha convertit en un concepte ampli que comprèn la tranquil·litat de poder gaudir de tots els àmbits del 
benestar. 
 
La seguretat, a més d’ésser un dret, cal entendre-la com una política social, ja que és fonamental per exercir la 
resta de drets, sobretot la llibertat. Primer de tot, ens hem de sentir segurs per ser lliures, si no, caiem en la 
coacció. La seguretat és una política de garantia de drets per a tots i totes, independentment de qualsevol altra 
consideració social. 
 
Cal entendre la seguretat com un terme integral, no només com la manca del fet delinqüencial sinó també com la 
manca de risc en tots els aspectes de les nostres vides. Cal assegurar una seguretat material a través del benestar 
i l’ocupació, una seguretat alimentària a través de mesures i controls, una seguretat epidemiològica a través 
d'una política de vacunes, etc. En definitiva, el combat per la seguretat pública en termes amplis elevaran el punt 
de partida base pel foment de la igualtat d'oportunitats i l'ascensor social. 
 
Som conscients que en un món globalitzat també hem d’estar atents a les contradiccions i les amenaces dels 
radicalismes que, de qualsevol signe, estan amenaçant la societat democràtica. La creixent radicalització i 
fragmentació de la societat ha donat pas a pensaments de caràcter totalitari, i cal actuar davant la xenofòbia i 
els extremismes de qualsevol signe. 
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Potenciarem els serveis especialitzats d’atenció a les víctimes de fets delictius/catàstrofes creant un espai 
d’interrelació entre els diferents actors participants en la seva gestió (policia, serveis mèdics...), instaurant nous 
protocols d’actuació i revisant els existents perquè recullin la transversalitat de les diferents actuacions en 
matèria de seguretat. Hem de promoure, una seguretat per a tothom: ningú ha de quedar privat del dret a 
estar i sentir-se segur en qualsevol territori de l’Estat. Aquesta prerrogativa ha de ser garantida i controlada per 
les institucions públiques com a garants de la democràcia 
 
En relació al sistema de seguretat a Catalunya, després de la legislació que es va aprovar amb el consens i el 
desplegament dels Mossos d’Esquadra, ens trobem amb la demanda social de poder conviure millor en l’espai 
públic, a vegades desestructurat per l’incivisme i una delinqüència creixent amb complexitat per fer-hi front. El 
PSC prioritzarà la prevenció com a principal instrument d’anticipació als conflictes i a la delinqüència i articularem 
un programa d’acció interdepartamental que garanteixi que les escoles i instituts siguin espais segurs i de 
construcció de convivència i ciutadania. 

Elaborarem els nous Plans de Seguretat Locals, i facilitarem i fomentarem els mecanismes de participació 
ciutadana, entenent que el municipi i els seus veïns són l'objecte de treball de la seguretat com un dret dels 
ciutadans 
 
Elaborarem una política de seguretat, des de l’esquerra, que sigui integral i transversal i que prioritzi la 
prevenció, la coordinació i cooperació institucional entre administracions i amb l’administració de justícia i que 
construeixi un model basat en el municipi. 
 
Incorporarem criteris de gènere en el disseny de l’espai públic i zones comunes per acabar amb la percepció 
d’inseguretat que pateixen les dones.  
 
Desenvoluparem la nova Llei de seguretat pública, que doni resposta a la necessitat d’una seguretat integral 
que garanteixi la convivència i l’autoritat i estableixi una col·laboració més estreta amb els cossos policials a 
nivells estatal. La nova llei de seguretat pública ha de contemplar les amenaces creixents del mon digital per tal 
de protegir els drets fonamentals dels ciutadans i garantir les llibertats que han de protegir les institucions les 
institucions.  
 
El PSC prioritzarà la prevenció com a principal instrument d’anticipació als conflictes i a la delinqüència i 
articularem un programa d’acció interdepartamental que garanteixi que les escoles i instituts siguin espais 
segurs i de construcció de convivència i ciutadania. 

Els cossos de seguretat de Catalunya han d’estar protegits. Davant la inacció del govern actual, els i les socialistes 
ens comprometem a defensar fermament la tasca que aquests professionals fan en el nostre territori, analitzar la 
situació actual i garantir la qualitat d’aquest servei. Són els i les professionals que garanteixen el benestar dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya i front aquest fet han de veure una resposta per part de l’Administració 
competent. 
 
Desenvoluparem la Llei del sistema policial de Catalunya que garanteixi la col·laboració i cooperació de les 
policies dins del territori de Catalunya.  
 
Cal superar el model de diferenciació per competències entre policies i avançar en l’organització policial, posant 
en valor la cooperació policial i la seguretat com a dret ciutadà.  
 
Cal plantejar la necessitat d'organització de la seguretat amb conceptes estratègics com el fet metropolità. 

Defensarem un sistema de policies i vigilants municipals mancomunables entre municipis petits, que permeti fer 
front als nous reptes de seguretat que es viuen a municipis sense cap comissaria de policia. 
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Revisarem l’actual estat del desplegament del Cos dels Mossos d’Esquadra, incrementant el nombre total 
d’efectius previstos, garantint que els seus equips i material siguin els necessaris i adients, i prioritzant les 
patrulles de seguretat ciutadana, per poder fer polítiques de prevenció i lluita contra la percepció d’inseguretat.  

 
Actualitzarem els protocols d’actuació del Cos d'Agents Rurals de Catalunya, dotant-los dels mitjans normatius i 
els conseqüents materials i tècnics, que germanitzen la gestió de les seves competències i obligacions amb la 
màxima seguretat. Aquests protocols hauran de comportar la coordinació amb altres cossos de seguretat.  
 
Quant a la seguretat viària, proposarem un fòrum català de seguretat viària, que integri tots els actors i 
administracions amb responsabilitat en el tema. Aprofundint en una col·laboració real i efectiva que permeti 
crear sinèrgies polítiques transversals per a assegurar la convivència viària i el descens de l'accidentalitat en les 
nostres vies públiques.  
 
És necessari també i dins d’aquest marc general de seguretat, establir una potent política de protecció civil i 
emergències per prevenir i afrontar amb èxit l’acció coordinada de totes les administracions. Cal continuar 
apostant per la millora de la planificació i capacitació dels serveis públics davant emergències i catàstrofes; cal, 
entre d’altres estratègies, professionalitzar més la protecció civil i apostar per la coordinació operativa de la 
protecció civil de les emergències. Així mateix, cal garantir i dinamitzar la participació ciutadana en les tasques 
de protecció civil mitjançant també les associacions de voluntaris (territorials o especialitzades). El sistema 
d’emergències de Catalunya ha d’anar construint una organització professionalitzada amb la participació del 
voluntariat acostant-se als models que han articulat aquestes dues perspectives amb alts graus d’eficiència 
professional en la planificació, la prevenció i la intervenció. 

Reforçarem i adaptarem els instruments professionals i voluntaris de què disposen les diferents 
administracions per actuar en cas d’emergència: bombers professionals i bombers voluntaris, servei 
d’emergències mèdiques, voluntaris de Protecció Civil, agrupacions de Defensa Forestal, etc..  
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UN MUNICIPALISME  
DE COHESIÓ 
I OPORTUNITATS 
 
 
Les ciutats, els pobles i les seves administracions de proximitat han estat i són els primers encarregats públics de 
donar les respostes més efectives a peu de carrer, de barri, als reptes i les preocupacions de la seva ciutadania. 
 
El creixement urbà i les transformacions de la nostra societat acaben de començar. Estem iniciant una nova fase 
que evoluciona en la forma de pensar i actuar: les tecnologies de la informació, la ciència i la tècnica, les relacions 
socials, l’economia, les desigualtats socials, el canvi climàtic i el medi ambient i els models de democràcia. 
Aquestes transformacions suposen i fan necessari canvis importants en la gestió de les ciutats, els pobles i dels 
territoris. 
 
Des del socialisme municipalista hem treballat constantment per construir unes ciutats i pobles amb més capacitat 
per fer front als reptes actuals i de futur i els seus esforços han d’anar adreçats a aconseguir uns municipis 
participatius, amb l’objectiu de garantir la qualitat de vida de tota la seva ciutadania 
 
Cal renovar l’urbanisme. En els propers anys, la política municipal de les nostres ciutats i pobles ha d’anar 
encaminada cap a una Agenda Urbana Global Inclusiva. 
 
Des del socialisme municipalista sempre hem treballat aportant equitat, prosperitat, desenvolupament inclusiu i 
sostenible, participació i protagonisme a la ciutadania, i alhora models de governança innovadors, d’acord a les 
noves exigències ciutadanes. 

 
Davant d’un model de política pessimista, grisa, limitada i monotemàtica per part d’altres actors polítics locals, 
hem d’oferir una visió optimista, constructiva, dialogant, desafiant, innovadora, de projecte de futur i no de debat 
de passat per a les nostres ciutats i els nostres pobles. Hem d'apropar les institucions als nostres ciutadanes i 
ciutadans els que han de ser l'eix de totes les nostres accions sempre orientades a solventar les necessitats més 
socials i fonamentals de totes les veïnes i veïns de les nostres viles. 
 
A banda dels nous reptes, dels quals els municipis són els espais més efectius i resolutius, també estem davant 
d’una crisi de cohesió i governança que requereix una nova forma de pensar i intervenir. 

 
Nosaltres, els municipalistes socialistes, som l’autèntica garantia del treball amb els ciutadans i ciutadanes, 
transformant el territori i demostrant que és, des de l’òptica local, on es construeix una societat solidària, 
cohesionada i inclusiva, que vetlla per la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, l’equilibri territorial i la justícia 
social. 
 
Quan d’altres qüestionen la democràcia representativa i reclamen un model més participatiu, s'obliden que els 
primers que van implementar models participatius directes com els consells de barris, les audiències obertes, la 
concertació publicoprivada i el pacte amb associacions i entitats, vam ser nosaltres, les i els socialistes. 
 
Avui cal que centrem de nou el debat en nous aspectes sobre els quals venim treballant des de fa anys des dels 
nostres ajuntaments, fent de govern o fent d’oposició. 

 
La nostra primera preocupació és la desigualtat, la manca d’igualtat d’oportunitats, els problemes de segregació, la 
relegació territorial i la recerca de condicions de vida més dignes a les nostres ciutats i els nostres pobles. 
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Cal treballar amb la participació dels ciutadans i les ciutadanes per gaudir d’un territori amb bons serveis, 
sostenible ambientalment, que vetlli per fer front al canvi climàtic, que sigui espai de convivència, que ofereixi 
oportunitats a tothom -del món urbà, del món rural i dels pobles de muntanya-per tenir serveis públics de qualitat, 
que proposi un treball intens per tal que joves i grans hi puguin accedir, que vetlli per una perspectiva de gènere 
en totes les seves actuacions. 
 
Per garantir una qualitat de vida i un benestar col·lectiu per a tota la població, la participació dels ciutadans i 
ciutadanes és necessària per oferir espais per promoure un desenvolupament econòmic en un context de 
creixement inclusiu i sostenible. 
 
Les nostres ciutats i els nostres pobles han de garantir la completa accessibilitat de tothom a tots els espais 
comuns, és per això que promourem polítiques actives d’eliminació real de barreres arquitectòniques o de 
qualsevol altre tipus. 
 
Si bé els ajuntaments no tenim competències prou definides ni prou recursos per intervenir en els grans temes de 
desenvolupament econòmic (infraestructures, inversions en R+D+i, xarxes TIC), no renunciem a reivindicar, des de 
la proximitat real al territori, el nostre paper com a actors implicats en la planificació de tots aquests temes, i per 
tant, reclamar i reivindicar a les administracions superiors el seu suport per al foment de la promoció econòmica. 

 
En un mateix sentit, el nostre paper és clau en la planificació i recerca de consens i concertació en matèria 
educativa, de generació d’oportunitats en el mercat de treball i de recerca d’aspectes d’emprenedoria i innovació i 
desenvolupament en els territoris. 
 
Per això cal treballar per tal d’assolir pactes en el territori orientats en quatre direccions: 

 
1. La millora i adaptació de la formació professional d’acord amb les necessitats de la població i  

l’evolució del mercat de treball. 
 
2. La promoció d’espais d’igualtat d’oportunitats, d’accés a un mercat de treball el més  

transparent possible, de polítiques d’igualtat de gènere per combatre la desigualtat salarial i  
laboral, d’impuls d’un salari de referència arreu no inferior a 1.100 euros, i de difusió d’una  
cultura contrària a la precarització, oferint estabilitat a través de pactes territorials per una  
ocupació digna. 

 
3. L’oferta d’espais de creació productiva, que amb la revolució tecnològica fa possible ubicar en 

qualsevol lloc la nova producció industrial, fent tasques de promoció de l’emprenedoria social, 
actuant per captar inversions, cercant espais de suport a les PIMES locals, promovent el comerç i el 
turisme de qualitat, vetllant per la necessària pervivència del sector primari -agricultura, ramaderia i 
pesca- que ha de ser sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
4. Per últim, el paper de les TIC i la innovació en la producció, però també en les relacions socials, 

institucionals i formatives, és una fita que cal assolir. Aquesta nova gestió pública ha d’apostar 
decididament per nous processos en la presa de decisions, amb l’objectiu d’assolir com a 
característiques més importants: la transparència, l’eficàcia, la sostenibilitat, la innovació que millori 
la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes i la participació entre l’administració local, 
ciutadania i empreses.  

 
5. La recuperació del finançament i l'esperit de Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 

urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Per una cohesió territorial per garantir els drets 
i oportunitats de tota la ciutadania de Catalunya. 

 

Amb aquestes polítiques per a l’ocupació de qualitat i el creixement sostenible i inclusiu, ens proposem continuar 
donant espais perquè la gent pugui restar al territori i garantir per a tothom una qualitat de vida per al present i 
per a les properes generacions. 
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Les ciutats i els pobles són un “no res” si els ciutadans i les ciutadanes no poden apropiar-se dels seus espais. 
Espais per viure-hi, espais per treballar-hi, espais per gaudir-ne, espais per aprendre’n, espais per participar-hi. És 
molt important la vida cultural i associativa, la participació, però també l’aprofitament per part de tothom de 
l’espai públic col·lectiu. 
 
Per al municipalisme socialista, la convivència i la cohesió han estat uns dels principals objectius. Aquesta 
convivència es fa en base a compartir i gaudir espais comuns. Carrers, equipaments, projectes culturals, places, 
equipaments esportius, casals de joves i gent gran, escoles d’adults, llars d’infants, la pròpia escola,... Tots i 
cadascun d’aquests espais públics han de tenir un marc de convivència, de compartir ciutat, i un marc de 
participació i creativitat, oferint plataformes que permetin gaudir d’allò que el municipi ofereix. 

 
Avui els municipis, el món local en el seu conjunt i els seus espais urbans, són els protagonistes i l'epicentre de 
totes les transformacions que viu el món global: en primer lloc, de les transformacions que suposa la sostenibilitat 
del planeta; en segon lloc, de grans transformacions en el terreny de la democràcia i de la governança 
participativa. 
 
Els socialistes hem d’apostar sense esquerdes pel dret a la ciutat, que és un dret individual i col·lectiu de tots els 
ciutadans i ciutadanes, on les ciutats i els seus entorns siguin espais que han de garantir l’exercici i garantia dels 
drets. A més, el dret a la ciutat implica la inclusió de tots els ciutadans i ciutadanes en les dinàmiques del 
desenvolupament urbà i dels territoris, el que fa efectiva la pertinença a la societat i el ple exercici de la ciutadania, 
sense distinció de gènere, raça, ètnia, religió, edat, discapacitat, diversitat sexual, situació socioeconòmica, o 
qualsevol altra condició. 
 
I, especialment, el municipi és l'espai per naturalesa de convivència, de tolerància amb la diversitat i la pluralitat; 
és l'espai de la convivència intergeneracional; és l'espai on es reconeix al veí com a ciutadà i com a copartícip en el 
projecte comú de construir dia a dia i realment, en la quotidianitat i amb l'esforç col·lectiu i conjunt, un espai comú 
cohesionat, on les diferències no excloguin ningú per la seva condició econòmica, social o cultural. 

 
Per tant, reivindiquem que les ciutats i els pobles siguin l’espai per a una Catalunya equilibrada, sostenible, 
participativa, de progrés, solidària i inclusiva, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 
(ODS). Uns objectius que formen part del nostre ideari i dels nostres principis progressistes com són la lluita contra 
la pobresa, vetllar per la salut, la cura del medi ambient, el compromís amb la protecció i el benestar animal, la 
justícia social, igualtat de gènere i defensa de l’educació pública). 
 
Per reeixir en aquest objectiu, és fonamental que proposem avançar en models de governança descentralitzats, 
col·laboratius, cooperatius, interactius, sostenibles i innovadors. La força de la innovació ha d’estar present en 
totes les nostres accions, però cal centrar-les en la relació i la interacció amb la ciutadania. I això ho sabem fer, 
perquè ho hem fet durant els 40 anys de democràcia municipal. 
 
Per avançar cal un país equilibrat. I en això cal que totes les institucions públiques compleixin amb els 
compromisos necessaris per unes infraestructures i uns serveis de país sensibles a la realitat de la proximitat i 
territorialitat de la ciutadania a la qual es deuen. 
 
Per aconseguir-ho necessitem reforçar del municipalisme en la governació de Catalunya, a través de les 
institucions existents (Diputacions, Consells Comarcals, AMB i entitats municipalistes) i de la dinamització de les 
institucions que han estat massa temps aturades, com el Consell de Governs Locals de Catalunya.  
  
A l'Àrea Metropolitana de Barcelona cal seguir reforçant la institució en paral·lel a una reflexió sobre com articular 
el conjunt de la Regió I (Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat i AMB) com una xarxa de 
ciutats integrada. 
 
Catalunya ha d’estar formada per ciutats basades en un model d’interrelació que s’estableixi a partir d’espais de 
relació́ i fonamentat en un model de relacions socials, econòmiques i culturals inclusives que ofereixin oportunitats 
d’igualtat per a tothom, dones, gent gran, infància, persones amb diversitat funcional, entre d’altres.  
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En l’espai públic tant en el creixement urbà, com la mobilitat interurbana amb la xarxa de transports públics i en el 
disseny d’espais públics amigables que permetin desplaçar-se a peu, relacionar-se amb seguretat en places i 
carrers prioritzant els vianants per davant del vehicle rodat i donant mes prioritat a transports actius i sostenibles 
com la bicicleta, reduint l’impacte de la contaminació́.  
 
També́ incorporant una mirada inclusiva des de la diversitat funcional, ampliant noves necessitats que facin 
accessible l’espai públic per a determinades discapacitats i donar resposta a noves demandes que faciliten la 
informació́ als vianants i ciutadania vinculant la intel·ligència i les dades a la inclusió́.  
 
Apostem per una Catalunya on hi hagi una xarxa de ciutats inclusives intel·ligents que permetin a tota la ciutadania 
assolir al màxim les necessitats bàsiques i personals al llarg de la vida en l’alimentació́, la salut, l’atenció́ a l’infant 
amb conciliació́ familiar, en l’educació́, el treball, l’habitatge, l’accés al lleure, la cultura i l’esport en un entorn 
social saludable i sostenible, reduint al màxim les desigualtats socials, generant noves oportunitats que puguin 
evitar al màxim la xacra de la pobresa, el fracàs escolar i la manca d’habitatge.  
 
Cal incorporar nous recursos a nivell municipal dins un nou equilibri territorial federalista que impulsi una 
actualització́ de les competències locals (educació́, ocupació́, salut, habitatge, entre altres) i nou talent humà̀ amb 
capacitat d’aportar solucions creatives, intel·ligents i socials promovent l’intercanvi entre territoris i el suport entre 
els municipis des de les estructures administratives que desenvolupen la coordinació́ local i amb criteris 
d’eficiència econòmica i ecològica que maximitzin beneficis i redueixin costos, incorporant noves metodologies i 
incorporant la visió́ i experiències locals en el disseny de les polítiques publiques amb un marc supramunicipal.  
 
Amb l’ús de la intel·ligència digital i innovació́ en projectes socials que permetin poder criar-se en un entorn 
familiar saludable, educació́ i accés als estudis superiors i l’habitatge i poder continuar accedint a aquestes 
oportunitats, drets i llibertats de desenvolupament individual i col·lectiu en les ciutats, tant de procedència i 
naixement com de residencia, estudis i treball en altres ciutats al llarg de la vida amb respecte als valors 
democràtics dels drets humans i drets dels en el respecte infants i de l’entorn social i natural, en termes d’igualtat i 
fraternitat amb solidaritat i cooperació́ intergeneracional i territorial.  

 
En definitiva, els i les socialistes volem continuar defensant pobles i ciutats amb rostre humà on la col·laboració 
amb els nostres conciutadans i conciutadanes va ser necessària per solucionar els seus problemes diaris i vitals des 
de la justícia social, la igualtat, la solidaritat, el respecte i l'empatia.  

Barcelona ciutat global, Barcelona metropolitana: la construcció d'una governança metropolitana ha estat sempre i 
ha de continuar sent un objectiu prioritari pels i les socialistes. 

Cal més que mai una Barcelona oberta, inclusiva i orgullosa de la seva pluralitat, capaç d'interrelacionar i competir 
per atreure talent i llocs de treball d'alta qualitat; capaç d'impulsar, en benefici de tot Catalunya i de la resta 
d'Espanya, un urbanisme integrador, sostenible i innovador. Barcelona ha de tornar a ser la referència positiva per 
a la resta d'Europa, per als nostres veïns més propers de la Mediterrània i de les nostres relacions fraternals amb 
Llatinoamèrica, i un mirall per a la resta de grans metròpolis del món. 

Tenim present però, que Catalunya és més que Barcelona, i que les altres capitals catalanes (Girona, Lleida i 
Tarragona) configuren també unes àrees metropolitanes d’una importància creixent i d’una incidència més enllà 
dels seus propis límits urbans.  

Com també la Catalunya de les ciutats i pobles en xarxa ha de ser una prioritat de país, i és cabdal el 
desenvolupament de polítiques públiques en tots els àmbits que afavoreixin l’equilibri territorial, la millora de les 
connexions i uns serveis públics dignes i fiables per a la seva ciutadania i que alhora serveixin de pol d’atracció als 
emprenedors i empreses cap al territori, evitant el despoblament. 
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