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108. UNA CATALUNYA ROJA 
 
109. 5. OPORTUNITATS PER AL PROGRÉS: TALENT, CONEIXEMENT I EQUITAT  
EDUCATIVA 
 
110. Volem un país modern, ambiciós i capdavanter i per això l’educació és el pilar fonamental per preparar  
les persones i fer-les més competents en un món cada cop més globalitzat. L’educació, la formació  
contínua, la recerca i la innovació són palanques d’oportunitats personals i professionals, però també de  
progrés econòmic i desenvolupament social per a Catalunya. 

 
ADDICIÓ 

 
288.  Esmena de Addició al paràgraf 110 presentada per VALLIRANA(E.O.1164)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 L'educació es un dret huma per a tots i totes durant tota la vida i l'accés a la instrucció ha de ser de 

qualitat (UNESCO) 
 
289.  Esmena de Addició al paràgraf 110 presentada per EIXAMPLE(E.O.928)  
 Afegir entre globalitzat de la línia 2 i l'educació de la línia 2 
 i que s'enfronta a grans reptes: nou paradigma econòmic digital i canvi climàtic. 
 
 
 

111. La nostra prioritat és construir una societat educadora que es regeixi pels principis d’equitat, igualtat  
d’oportunitats i qualitat; garanteixi l’exercici efectiu del dret a l’aprenentatge i l’educació des de la  
primera infància i al llarg de la vida; i capaciti les persones per afrontar els vells i nous reptes com a  
ciutadans actius i crítics. 
 
112. Els darrers anys han estat marcats en l’àmbit educatiu per les polítiques d’austeritat i ideològiques dels  
governs de dretes a Catalunya, així com la manca d’una voluntat política real per enfortir el nostre  
sistema educatiu -des de l’escola bressol a l’educació superior i universitària i la formació professional.  
És urgent encarar una profunda reflexió sobre els canvis i les transformacions necessàries per  
modernitzar i equilibrar un sistema que ha de ser garantia de prosperitat, equitat, igualtat i futur, i fer- 
ho cercant el màxim consens i la complicitat de la societat i la comunitat educativa. 

 
ADDICIÓ 

 
290.  Esmena de Addició al paràgraf 112 presentada per EIXAMPLE(E.O.930)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Potenciar la inversió i augmentar l'oferta en centres públics i limitar i regular millor fins a fer 

innecessaris els centres concertats. 
 
 
291.  Esmena de Addició al paràgraf 112 presentada per EIXAMPLE(E.O.931)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
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 Els grans reptes als quals ens enfrontem com a societat demanden la reformulació del sistema educatiu 
actual, per a preparar als pròxims ciutadans que han de fer-los front i proposar solucions. Enfront de 
debats sobre la llengua o l'adoctrinament, els socialistes hem de liderar i treballar per una proposta 
educativa ambiciosa i moderna, que a més ha de ser transversal i positiva. L'educació, en aquest sentit, 
és un terreny propici per a reconstruir ponts i aconseguir acords transversals de país que ens ajudin a 
superar la situació actual”. 

 
292.  Esmena de Addició al paràgraf 112 presentada per VALLIRANA(E.O.1165)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Cal construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necesitats dels nens i nenes i les 

persones amb discapacitat, tinguin en compte les qüestions de gènere i ofereix entorns d'aprenentatges 
segurs, no violents, inlcusius i eficaços per a tots. (Agenda Mundial Educació 2030) UNESCO 

 
293.  Esmena de Addició al paràgraf 112 presentada per EIXAMPLE(E.O.493)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Potenciar la inversió i augmentar l’oferta en centres públics i limitar i regular millor fins a fer innecessari 

els centres concertats 
 
 
 

113. Com a socialistes, ens comprometem en la defensa d’un sistema d’educació públic, laic, inclusiu, de  
qualitat, integrador i de proximitat, que garanteixi la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’equitat  
en l’accés a l’educació -i en tot el procés educatiu-, així com la seva permanència; asseguri el  
desenvolupament integral de les persones en els vessants personal i social; afavoreixi la implementació i  
consolidació de noves formes d’aprenentatge i capacitació digital i tecnològica, l’educació en valors  
democràtics i hàbits saludables, i per al desenvolupament sostenible i la igualtat de gènere; i recuperi el  
prestigi, el reconeixement i la dignificació social dels docents, com a part essencial en l’acte educatiu. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
294.  Esmena de Substitució al paràgraf 113 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.546)  
 Substituir des de l'educació a la línia 5 fins a sostenible a la línia 6 por...  
 l’educació en valors personals de respecte, comprensió i hàbits saludables, així com valors democràtics i 

conceptes bàsics d’Estat i Govern i dels drets de cada persona 
 

ADDICIÓ 
 
295.  Esmena de Addició al paràgraf 113 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.552)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Blindar l’educació de qualsevol actuació adoctrinaria en el camps de pensament polític, religiós o de 

condició sexual a les aules.  
 Tant mateix, interposar l’alta inspecció educativa amb la fí d’evitar qualsevol actuació adoctrinaria en el 

marc d’estudi. 
 
296.  Esmena de Addició al paràgraf 113 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.81)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Blindar l'execució de qualsevol actuació adoctrinaria en els camps de pensament polític, religiós o de 

condició sexula a les aules. 
 Tant mateix, interposar l'alta inspecció educativa amb la fi d'evitar qualsevol actuació adoctrinaria en el 

marc d'estudi. 



PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 3C  
Una Catalunya Roja 

4 
 

 
297.  Esmena de Addició al paràgraf 113 presentada per VALLIRANA(E.O.1166)  
 Afegir al final del paràgraf  
 L'acompanyament i lideratge actiu per a la transformació pedagògica a Catalunya, on l'alumnat ha de 

ser el centre de l'aprenentatge, la importància de l'entorn social en el procés, les emocions com a part 
integral de l'aprenentatge, tenir en compte les diferencies individuals de l'alumnat, entre d'altres. 

 
298.  Esmena de Addició al paràgraf 113 presentada per ST.BOI DE LLOBREGAT(E.O.768)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Pacte d'Estat per l'Educació. Garantir estabilitat en les lleis educatives i la defensa de l'escola pública per 

a tots els governs. 
 
299.  Esmena de Addició al paràgraf 113 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.553)  
 Afegir entre sostenible de la línia 6 i i la igualtat de gènere de la línia 6 
 , la defensa del medi ambient 
 
300.  Esmena de Addició al paràgraf 113 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.551), 

JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA (E.O.1030)  
 Afegir entre democràtics de la línia 6 i i hàbits de la línia 6 
 (tenint en compte la praxi per l’assoliment de la llibertat i els drets humans i el canvi que aquesta a 

comportat a nivell històric) 
 
 
 

114. El nostre projecte pretén recuperar i enfortir el sistema educatiu en totes les seves dimensions al llarg  
de la vida. Per tal d’assolir tots aquests objectius, dedicarem el 6% del PIB. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
301.  Esmena de Substitució al paràgraf 114 presentada per EDUCACIO(E.O.258)  
 Substituir des de tots a la línia 2 fins a 6% a la línia 2 por...  
 aquests objectius, cal incrementar els recursos econòmics fins a situar la despesa eductiva a l'entorn del 
 

ADDICIÓ 
 
302.  Esmena de Addició al paràgraf 114 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.285)  
 Afegir al final del paràgraf  
 ; acord recollit a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a fita pel 2018 i no complert encara. 
 
 

 
115. Per una educació en la primera infància pública, gratuïta i amb identitat pròpia, que garanteixi als  
infants una resposta adequada al moment evolutiu que estan vivint, de construcció de la seva identitat  
d’adquisició d’habilitats múltiples, i respongui a les necessitats educatives i de conciliació familiar. 

 
SUPRESSIÓ 

 
303.  Esmena de Supressió al paràgraf 115 presentada per MATARO(E.O.413)  
 Suprimir i amb identitat pròpia a la línia 1 
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ADDICIÓ 
 
304.  Esmena de Addició al paràgraf 115 presentada per VALLIRANA(E.O.1167)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Així com la creació d'espais per la socialització i aprenentatges comunitaris de les families. 
 
305.  Esmena de Addició al paràgraf 115 presentada per MATARO(E.O.415)  
 Afegir entre pròpia de la línia 1 i que de la línia 1 
 de servei públic 
 
306.  Esmena de Addició al paràgraf 115 presentada per BADALONA(E.O.490)  
 Afegir entre pública de la línia 1 i gratuïta de la línia 1 
 "universal" 
 
 

 
116. Per una educació obligatòria i postobligatòria inclusiva, integral i global, que tingui en compte les  
múltiples necessitats d’un alumnat cada cop més plural i els nous continguts, coneixements i  
competències del segle XXI perquè tots els i les alumnes aprenguin a aprendre de per vida. 

 
ADDICIÓ 

 
307.  Esmena de Addició al paràgraf 116 presentada per VALLIRANA(E.O.1168)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Empoderar escoles complexes, garantir les transicions educatives, enfortir la col·laboració escola-

familia. 
 
308.  Esmena de Addició al paràgraf 116 presentada per NOU BARRIS(E.O.870)  
 Afegir al final del paràgraf  
 en principis basats en la cooperació i no en la competitivitat 
 
309.  Esmena de Addició al paràgraf 116 presentada per GAVA(E.O.901)  
 Afegir entre global, de la línia 1 i que tingui de la línia 1 
 garantint oferta pública gratuita i de qualitat 
 
 

 
117. Per un ensenyament superior i universitari del màxim nivell, adequadament finançat, innovador, capaç  
de formar i captar i retenir el talent, com a espais de generació de pensament crític, de foment de  
l’esperit emprenedor i investigador, de transferència de coneixement científic, tecnològic i cultural, i de  
formació i preparació per a l’exercici d’activitats professionals individuals o col·lectives. 

 
ADDICIÓ 

 
310.  Esmena de Addició al paràgraf 117 presentada per GIRONA(E.O.858)  
 Afegir un nou paràgraf al principi  
 Escola concertada. No és el nostre model, però no podem oblidar que arriba a llocs on no ho fa la 

pública. A Catalunya està implantada aquesta doble xarxa que cobreix tot el territori. No podem 
compartir el model de les escoles concertades que discriminen per raó de gènere, que es basen en 
criteris ideològics, mai educatius, per perpetuar els estereotips entre nens i nenes per fer-los més 



PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 3C  
Una Catalunya Roja 

6 
 

evidents a l'edat adulta. Les escoles que perceben qualsevol recurs públic no poden mantenir mai un 
ideari segregador contrari als principis que han de regir l'escola pública. 

 
311.  Esmena de Addició al paràgraf 117 presentada per HOSPITALET EST(E.O.711)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Així mateix, en la nostra condició de socialistes, treballarem també en la defensa de les humanitats i els 

seus estudis, perquè són la base del coneixement de les relacions humanes i llurs comportaments, 
respostes i actes de creació, els quals es manifesten en les relacions personals, però, i sobretot, en la 
construcció del nostre patrimoni artístico-cultural, arrel de les nostra essència com a societat moderna i 
de progrés. 

 
312.  Esmena de Addició al paràgraf 117 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.555)  
 Afegir al final del paràgraf  
 En un ambient que hi càpiguen totes les ideologies, sense que cap pugui predominar sobre la resta. 
 
313.  Esmena de Addició al paràgraf 117 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.559)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Col·laboració amb institucions universitàries com Ministeri de Ciència, Innovació i universitats, amb la fi 

d’aconseguir una reforma del concepte d’universitat, proposant la idea de un espai de creixement 
municipal i de cohesió empresa – alumne (Model Emprat en Silicon Valley per exemple). 

 
314.  Esmena de Addició al paràgraf 117 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.198)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Col·laboració amb institucions universitàries com Ministeri de Ciència, Innovació i universitats, amb la fi 

d’aconseguir una reforma del concepte d’universitat, proposant la idea de un espai de creixement 
municipal i de cohesió empresa-alumnes (Model emprat en Silicon Valley per exemple) 

 
315.  Esmena de Addició al paràgraf 117 presentada per BADALONA(E.O.492)  
 Afegir entre innovador de la línia 1 i capaç de la línia 1 
 entre d'altres coses per aconseguir de no perdre cap talent per qüestions econòmiques 
 
 
 

118. Per una FP moderna que respongui a les necessitats de formació, qualificació i requalificació, a partir  
d’una oferta actualitzada de titulacions i un model integrat d’FP al llarg de la vida que doni una resposta  
de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i econòmiques en cada moment i per a  
cada sector productiu. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
316.  Esmena de Substitució al paràgraf 118 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.287)  
 Substituir Per una a la línia 1 per...  
 Una 
 

ADDICIÓ 
 
317.  Esmena de Addició al paràgraf 118 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.286)  
 Afegir al principi del paràgraf  
 Potenciar un model integrat de FP equiparable als estudis universitaris. 
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318.  Esmena de Addició al paràgraf 118 presentada per UNIVERSITAT, RECERCA I INNOVACIO(E.O.1271)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Els i les socialistes defensem una visió sistèmica de l’educació del país, on cadascuna de les seves etapes 

conformen el sistema i el model educatiu i de formació, clau en la nostra societat actual i futura. Aquest 
plantejament implica impulsar mecanismes efectius i no retòrics de interlocució i coordinació entre les 
diferents etapes educatives, tot respectant la seva idiosincràsia i autonomia. L’educació, així 
contemplada, en la seva globalitat, es transforma en un dels principis fonamentals en el qual es sustenta 
la societat democràtica i l’emancipació i l’empoderament dels individus que la composen. 

 
 
 

119. Educació. És imprescindible una política educativa ambiciosa i per a tota la ciutadania, que agilitzi el  
sistema i doni resposta a la necessitat i també demanda de canvis en les accions educatives fora escola,  
el coneixement d’idiomes, la formació professional, les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement,  
l’educació al llarg de la vida, el funcionament dels centres docents. De manera prioritària: 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
319.  Esmena de Substitució al paràgraf 119 presentada per NOU BARRIS(E.O.849)  
 Substituir des de fora escola, a la línia 2 fins a de la vida, a la línia 4 por...  
 així com a l'educació al llarg de la vida i 
 

ADDICIÓ 
 
320.  Esmena de Addició al paràgraf 119 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.576)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Treballarem per potenciar l’escola rural d’arreu del territori, especialment en aquelles zones on l’escola 

està en risc de desaparèixer. L’administració, els ajuntaments i el professorat han de treballar units per 
evitar que l’escola en zones rurals desaparegui. Aquesta escola adopta un model d’innovació i canvi cap 
a una societat en transformació, el model que segueix aporta molts beneficis per l’alumnat i 
continuarem treballant per garantir la qualitat de l’educació en zones rurals. 

 
321.  Esmena de Addició al paràgraf 119 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.568)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 - Augmentarem els recursos assignats a les entitats locals per treballar en la millora de les 

infraestructures en mal estat i per acabar amb els centres educatius que encara compten amb mòduls 
prefabricats a l’espera d’un edifici definitiu. 

 
322.  Esmena de Addició al paràgraf 119 presentada per NOU BARRIS(E.O.845)  
 Afegir entre doni resposta a la necessitat de la línia 2 i i també demanda de la línia 2 
 de les noves circumstancies que d'afrontar la nostra societat 
 
323.  Esmena de Addició al paràgraf 119 presentada per VALLIRANA(E.O.1169)  
 Afegir entre la formació professional de la línia 3 i les tecnologies de la línia 3 
 l'escola d'adults 
 
 
324.  Esmena de Addició al paràgraf 119 presentada per VALLIRANA(E.O.1170)  
 Afegir entre funcionament de la línia 4 i dels centres de la línia 4 
 i adaptació 
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120. - Treballarem per eliminar la segregació escolar i abordarem les desigualtats a partir de l’equitat,  
garantint acompanyament a l’alumnat, una matrícula equilibrada, plans de suport i millora dels centres  
més sensibles i més beques i ajuts. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
325.  Esmena de Substitució al paràgraf 120 presentada per GRANOLLERS(E.O.1222)  
 Substituir Treballarem a la línia 1 per...  
 Continuarem treballant 
 

ADDICIÓ 
 
326.  Esmena de Addició al paràgraf 120 presentada per VALLIRANA(E.O.1171)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Acompanyament de les polítiques educatives locals per poder gestionar l'equilibri, la convivència i la 

diversitat escolar per aconseguir la igualtat d'oportunitats i millorar els resultats educatius als diferents 
centres escolars. Defensar la continuïtat de l'escoles d'educació especial. 

 
327.  Esmena de Addició al paràgraf 120 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.577)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Desenvoluparem amb més força el conjunt de centres públics d’ensenyament per conduir el model 

català a acabar, de forma progressiva, amb els centres d'educació concertada. Ens hem de dotar d’un 
model educatiu capaç d’oferir el 100% de l’oferta en centres de titularitat pública. 

 
328.  Esmena de Addició al paràgraf 120 presentada per HOSPITALET EST(E.O.712)  
 Afegir entre escolar de la línia 1 i i de la línia 1 
 per raons de sexe 
 
 

 
121. - El territori és clau: crearem i donarem impuls a les zones educatives, establint xarxes educatives  
territorials a partir de convenis de corresponsabilitat i plans educatius territorials articulats entre  
l’administració local i agents econòmics, socials, comunitaris i culturals. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
329.  Esmena de Substitució al paràgraf 121 presentada per TERRASSA(E.O.100)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 Crearem i donarem impuls a les zones socioeducatives establint xarxes socioeducatives territorials que 

donin resposta en un marc d’equitat a totes les necessitats educatives dels infants i els joves. Establirem 
convenis de coresponsabilitat i plans educatius d’entorn, entre les administracions, agents econòmics, 
socials, esportius, culturals i comunitaris. 

 
ADDICIÓ 

 
330.  Esmena de Addició al paràgraf 121 presentada per ST.MARTI SARROCA(E.O.16)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
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 Així mateix, seguirem exigint la revisió dels decrets de menjador i de transport escolar, per evitar la 
desigualtat d'oportunitats en municipis amb zones disseminades en l'accés al transport escolar no 
obligatori. Així mateix, reclamarem que la Generalitat assumeixi els seus compromissos en matèria 
educativa amb la resta d'administracions. 

 
331.  Esmena de Addició al paràgraf 121 presentada per VALLIRANA(E.O.1172)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Plans d'adaptació d'espai a l'escoles. 
 
332.  Esmena de Addició al paràgraf 121 presentada per GRANOLLERS(E.O.1224)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Per una escola que fomenti la cohesió social i igualtat d’oportunitats, consolidarem el 
 sistema d’immersió lingüística que garanteix un sol model de societat amb igual accés al 
 coneixement, tot garantit que els plans lingüístics de centre i les metodologies s’adeqüin a les 
 necessitats i realitat sociolingüística de l’entorn, potenciant en cada cas la llengua, o les 
 llengües, que més calgui reforçar. 
 
333.  Esmena de Addició al paràgraf 121 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.288)  
 Afegir entre local de la línia 3 i i agents de la línia 3 
 , el Departament d’Educació 
 
334.  Esmena de Addició al paràgraf 121 presentada per EDUCACIO(E.O.259)  
 Afegir entre i de la línia 3 i agents de la línia 3 
 l'administració autonòmica, i 
 
 
 

122. - Per una societat plurilingüe amb més capacitats: de manera progressiva substituirem el doblatge per  
subtítols, ampliarem les hores del castellà i l’anglès d’acord amb les necessitats de cada escola i  
flexibilitzarem l’accés per al professorat universitari. 

 
SUPRESSIÓ 

 
335.  Esmena de Supressió al paràgraf 122 presentada per TARRAGONA(E.O.604)  
 Suprimir tot el paràgraf  
 
336.  Esmena de Supressió al paràgraf 122 presentada per BADALONA(E.O.494)  
 Suprimir des de de manera progressiva a la línia 1 fins a subtítols a la línia 2 
 
337.  Esmena de Supressió al paràgraf 122 presentada per EIXAMPLE(E.O.495)  
 Suprimir de manera progressiva substituirem el doblatge per a la línia 1 
 
338.  Esmena de Supressió al paràgraf 122 presentada per EIXAMPLE(E.O.934)  
 Suprimir des de de a la línia 1 fins a subtítols a la línia 2 
 
 
339.  Esmena de Supressió al paràgraf 122 presentada per TARRAGONA(E.O.602)  
 Suprimir del castellà a la línia 2 
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SUBSTITUCIÓ 
 
340.  Esmena de Substitució al paràgraf 122 presentada per NOU BARRIS(E.O.885)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 Per una societat plurilingüe amb més capacitats: de manera progressiva substituirem el doblatge per 

subtítols. Reformularem les hores de Catala i Castella atenent a la realitat territorial i a les necesitats de 
cada Escola. Aixi mateix ampliarem les hores d’angles alla on sigui necesari. 

 
341.  Esmena de Substitució al paràgraf 122 presentada per EDUCACIO(E.O.263), EDUCACIO (E.O.264)  
 Substituir des de :de a la línia 1 fins al final, per...  
 , flexibilitzarem les hores destinades a l'aprenentatge del català, castellà i l'anglès d'acord amb les 

necessitats de cada escola recollides al Projecte Lingüístic del Centre, per arribar assolir un bon domini 
oral i escrit del català i castellà i un veritable ús funcional de l'anglès 

 
342.  Esmena de Substitució al paràgraf 122 presentada per TERRASSA(E.O.101)  
 Substituir des de ampliarem a la línia 2 fins al final, per...  
 aprofitarem la realitat de cada escola i d’acord amb cada comunitat escolar establirem plans d’escola 

plurilingüe que garanteixin el domini del català, castellà i anglès al final de l’escolaritat obligatòria i 
establirem plans específics de capacitació en llengües estrangeres del professorat. 

 
343.  Esmena de Substitució al paràgraf 122 presentada per TARRAGONA(E.O.603)  
 Substituir i l'anglès a la línia 2 per...  
 d'anglès 
 
-----  Esmena de Substitució al paràgraf 122 presentada per SABADELL (sense aplicatiu d’esmenes) 
 Substituir des de del de la línia 2 i d’acord de la línia 2 per… 
 català, del castellà i l’anglès, seguint criteris tècnics i  
 

ADDICIÓ 
 
344.  Esmena de Addició al paràgraf 122 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.579)  
 Afegir al final del paràgraf  
 , sempre fent que aquests canvis i millores no alterin el normal aprenentatge del català com a eix 

integrador i vertebrador de la nostra societat. 
 
345.  Esmena de Addició al paràgraf 122 presentada per CABRERA-CABRILS(E.O.734)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Els nivells d´idiomes actuals es cataloga per edat i curs que cursa l ´alumne, no pel nivell real que te, no 

permet avançar a aquelles que tenen un nivell superior en llegua estrangera que la resta de companys, 
en alguns centres de batxillerat es convaliden les assignatures a alumnes amb certificats , però aquesta 
política i decisió depèn del centre i quasi cap ho te , però en lloc de formar-se en un nivell superior en l 
´idioma la solució fàcil es la convalidació de la assignatura pel sistema encotillat que hi ha i no adaptat a 
les necessitats. 

 
346.  Esmena de Addició al paràgraf 122 presentada per TARRAGONA(E.O.601)  
 Afegir entre subtítols, de la línia 2 i ampliarem les hores de la línia 2 
 en el marc de la immersió lingüística, 
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123. - Per atendre tothom segons les seves necessitats: garantirem les adaptacions i suports amb un ambiciós  
Pla per a l’educació inclusiva. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
347.  Esmena de Substitució al paràgraf 123 presentada per PARETS(E.O.173)  
 Substituir des de garantirem a la línia 1 fins al final, per...  
 Garantirem una qualitat educativa integral, oferint els recursos adaptats a les necessitats de l’alumne 

amb dificultats d’aprenentatge i conductual. Incorporar la figura de l’integrador Social a les aules de 
primària i secundaria incloent-ho al Pla per a l’educació inclusiva. 

 
348.  Esmena de Substitució al paràgraf 123 presentada per EDUCACIO(E.O.260)  
 Substituir des de amb a la línia 1 fins a ambiciós a la línia 1 por...  
 necessaris, per a fer efectiu el 
 

ADDICIÓ 
 
349.  Esmena de Addició al paràgraf 123 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.190)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Per una societat d'origens lingüístics diversos, i per a afavorir l'equitat del sistema educatiu davant els 

fenòmens migratoris, ens comprometem a facilitar l'estudi formal de les llengües d'origen, tant a 
l'ensenyament primari com al secundari, amb el propòsit que la població escolar parlant d'aquestes 
llengües se'n beneficiï al màxim, consolidant-ne la lectura, l'escriptura i els usos acadèmics habituals. 

 
350.  Esmena de Addició al paràgraf 123 presentada per LLICA DE VALL(E.O.63)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Garantirem una qualitat educativa integral, oferint els recursos adaptats a les necessitats de l'alumne 

amb dificultats d'aprenentatge i conductual. Incorporar la figura de l'integrador Social a les aules de 
primària i secundaria incloent-ho al Pla per a l'educació inclusiva. 

 
351.  Esmena de Addició al paràgraf 123 presentada per CABRERA-CABRILS(E.O.733)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Inclusiva no és només la educació per a nens amb dificultats d´aprenentatge, vol dir també potenciar 

infants catalogats com d´Altes capacitats on a Catalunya mai s´ha desenvolupat una línia específica per 
aquestes necessitats, hi ha hagut intents ,però mai s ha arribat a implementar un programa específic 
pels alumnes amb altes capacitats, tenint en alguns casos no detectats fracàs escolar o en altres casos 
amb recursos i ben orientats provocant una "fuga de cerebros" .Molts d'aquest joves acaben marxant a 
altres països on hi educació especifica on potencien clarament les seves capacitats. 

 Tenint educadors més preparats per poder arribar a totes les menes de educació inclusiva, sigui la que 
sigui la seva basant. 

 Revisar l'accés universitari al futurs educadors del nostre país. 
 
352.  Esmena de Addició al paràgraf 123 presentada per POLITIQUES DISCAPACITATS(E.O.754)  
 Añadir al final del párrafo  
 línea 2.  Pla per a l’educació inclusiva. 
 Amb suports efectius al qual té dret tot l'alumnat amb discapacitat, transformant en un termini marcat 

les estructures d'educació encara existents que no s'acomodin al paradigma inclusiu 
 
353.  Esmena de Addició al paràgraf 123 presentada per NOU BARRIS(E.O.852)  



PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 3C  
Una Catalunya Roja 

12 
 

 Afegir al final del paràgraf  
 Per atendre tothom segons les seves necessitats: garantirem les adaptacions i suports amb un ambiciós 

Pla per a l’educació inclusiva. Fent possible que si l’alumnat pot ser inclòs en la normalitat curricular així 
es procedeixi, per no generar diferencies o desigualtats innecessàries. Tenint en compte que si als 
alumnes se’ls ofereix les eines necessàries podran portar una escolaritat curricular normalitzada 

 
354.  Esmena de Addició al paràgraf 123 presentada per NOU BARRIS(E.O.871)  
 Afegir al final del paràgraf  
 En principis basats en la cooperació i no en la competitivitat, que inclogui una proposta educativa 

d'economia circular oberta a la col·laboració d'empreses i entitats 
 
355.  Esmena de Addició al paràgraf 123 presentada per VALLIRANA(E.O.1173)  
 Afegir al final del paràgraf  
 També a nivell d'edificació 
 
356.  Esmena de Addició al paràgraf 123 presentada per POLITIQUES DISCAPACITATS(E.O.1080)  
 Añadir al final del párrafo  
 amb suports efectius al qual té dret tot l'alumnat amb discapacitat, transformant en un termini marcat 

les estructures d'educació encara existents que no s'acomodin al paradigma inclusiu 
 
 
 

124. - Incorporarem els ensenyaments artístics, la creativitat i la digitalització a totes les etapes educatives  
com a palanques positives per a l’aprenentatge, elevant les vocacions STEAM (Ciències, Tecnologia,  
Enginyeria i Matemàtica), especialment entre les noies. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
357.  Esmena de Substitució al paràgraf 124 presentada per EDUCACIO(E.O.261)  
 Substituir STEAM a la línia 2 per...  
 STEM 
 
358.  Esmena de Substitució al paràgraf 124 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.510)  
 Substituir STEAM a la línia 2 per...  
 STEM 
 

ADDICIÓ 
 
359.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.452)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 L'educació en la defensa del Planeta i tots els èssers vius que l'habiten, el foment de l'empatia envers a 

la resta d'espècies animals i la conscienciació i sensibilització de les noves generacions en el respecte 
envers els animals, incloent la tinença d'animals. 

 
360.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.416)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Treballarem per una progressiva reducció de la ràtio alumne-docent, que permeti millorar l'atenció a les 

diferents tipologies d'alumnat i garantir un bon assoliment dels objetius d'aprenentatge. 
 
361.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.578)  
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 Afegir al final un nou paràgraf  
 Apostar per la formació dual entre la tecnologia i les aptituds artístiques. Proporcionar als centres la 

capacitat d’aprofundir aquests conceptes en assignatures de lliure elecció a l’estudiant ( 
independentment del marc d’ensenyament relacionat a la seva especialització). 

 
362.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.580), 

JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA (E.O.612)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Incorporarem al currículum educatiu de totes les etapes educatives la formació específica en igualtat, 

educació afectiva-sexual i de prevenció de la violència de gènere. 
 
363.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.607)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 La educació en la defensa del Planeta i tots els èssers vius que l'habiten, el foment de la 
 empatía envers a la resta d'espècies d'animals i la conscienciació i sensibilització de les 
 noves generacions en el respecte envers els animals, incloent la tenencia responsable, com 
 a vector que condueixen la nostra societat, en la qual prevalgui la empatía, la solidaritat i la 
 justícia per sobre la violència, la dominació i l'egocentrisme. 
 
364.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.610)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Inclourem en l’educació obligatòria continguts que facin referència a la diversitat sexual, familiar i 

afectiva; juntament complementant-ho amb tallers sobre educació sexual. 
 
365.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per EDUCACIO(E.O.262)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Restablirem les dotacions pressupostàries destinades a la formació i reciclatge dels equips docents, 

especialment a partir dels projectes educatius dels mateixos centres. Ampliarem la formació permanent 
gratuïta del professorat. 

 
366.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.289)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Facilitarem la integració de l’alumnat amb diversitat funcional en les activitats extraescolars, 

implementant els recursos necessaris de suport a les AFAs, entitats que realitzin aquestes activitats o 
serveis municipals. 

 
367.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.197)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Apostar per la formació dual entre la tecnologia i les aptituds artístiques. Proporcionar al centres la 

capacitat d’aprofundir aquests conceptes en assignatures de lliure elecció a l’estudiant 
(independentment del marc d’ensenyament relacionat a la seva especialització) 

 
368.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.1032)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Fomentar el criticisme dels estudiants mitjançant la aplicació de la asignatura de filosofia als cursos 

corresponents a primaria de manera adaptada a la capacitat dels alumnes corresponent amb la seva 
edat, de manera obligatoria. 

 Aplicar una nova asignatura anomenada filosofia i ética als cursos corresponents a ESO de manera 
obligatoria. 
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 Amb això es preté construir una societat on el pensament crític i étic dels futurs ciutadans sigui un punt 
important pedagogic a les aules. 

 
369.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per VALLIRANA(E.O.1175)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Reforçar els intineraris formatius i l'orientació acadèmica- 
370.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per ROJOS(E.O.1293)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 La educación debe tratarse con especial dedicación ya que representa un pilar imprescindible de 

cualquier sociedad y tan importante es dotarla de recursos, para que sea de calidad, como asegurarse 
de sus directrices, con un plan integral para evitar las diferentes desigualdades entre territorios, 
revisando con especial hincapié las medidas relacionadas con el fracaso escolar. 

 Para ello es necesario que el gobierno de la nación, tenga un conocimiento más exacto y continuo de los 
alumnos y de los centros de estudios, ampliando este más allá de un examen de selectividad regional. 

 Es necesaria la existencia de exámenes unificados (selectividad y similares) que permitan disponer de 
unos datos reales, estas pruebas solo tienen sentido si vienen complementados de dos medidas 
importantes: un temario común y un conjunto de inspectores que dependan únicamente del estado 
central. 

 Adicionalmente se propone que se efectúe un examen de conocimiento de la lengua española que 
garantice que todos los alumnos que acaben su etapa educativa hayan adquirido el nivel C de dicha 
lengua. La prueba debería efectuarse mediante equipos propios del Ministerio. 

 Todas estas medidas tienen que ser verificadas por una alta inspección educativa, la cual auditará con la 
periodicidad necesaria su cumplimiento, consiguiendo así de un modo efectivo revertir las 
desigualdades. 

 Esta inspección asumirá la responsabilidad de las ya mencionadas pruebas de nivel unificadas, así como 
de la homogeneización y calidad de los temarios. 

 Para que las propuestas realizadas sean efectivas, es necesaria la creación de un organismo para la 
reclamación de derechos recogidos en la constitución, para que no se queden sólo en una simple 
declaración de intenciones (como la igualdad o la vivienda) y la ciudadanía tenga un modo de reclamar 
en caso de su incumplimiento. 

 Cuando se acometa la necesaria reforma constitucional, hay que añadir la igualdad territorial de 
resultados como principio rector de las leyes educativas, igualdad que debe ser comprobable tanto en 
nuevas pruebas de nivel unitarias en toda España, como en los porcentajes de fracaso escolar. Dicho 
principio rector debe obligar a las administraciones a invertir más en los barrios donde los resultados 
sean peores para reconducir esa desigualdad, que socava la igualdad de oportunidades que los 
socialistas debemos promover. 

 
371.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per EIXAMPLE(E.O.936)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Crearem un pla específic de digitalització del sistema educatiu per a donar resposta al nou paradigma 

digital del segle XXI que permeti: ensenyar amb tecnologia i educar a persones aptes per a la nova 
realitat digital. S'afrontaran també els canvis necessaris en el currículum per a incorporar la 
programació, robòtica, tractament de dades i ètica digital. 

 Els docents són fonamentals per a la transformació del nostre sistema educatiu, per la qual cosa 
disposaran de la formació i els recursos necessaris (infraestructura tècnica, suport a l'acció docent, 
materials) per a realitzar aquest procés de canvi. 

 
372.  Esmena de Addició al paràgraf 124 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.818)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
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 Reforçar el paper dels docents. Reduir la precarietat en el seu treball: més recursos per en el seu treball, 
més formació 

 
 

125. Qualificació i formació professional. La formació professional és un pilar central de l’economia  
productiva i un dret de ciutadania al llarg de la vida per mantenir i millorar l’ocupació. Catalunya ha de  
completar la integració entre l’FP inicial i l’FP continuada, renovar i modernitzar l’oferta amb perfils i  
titulacions de la Indústria 4.0 i actualitzar la capacitació del seu professorat i dels models  
d’aprenentatge. Hem d’elevar les titulacions en FP de cicle mitjà ampliant les places públiques i  
multiplicant les beques orientades a titular-se. Desplegarem Mestratges Industrials d’alta especialització  
en conveni amb les empreses i sectors productius. Hem de garantir trajectòries obertes als ciutadans  
per accedir a la formació permanent i l’acreditació de l’experiència laboral sense les actuals traves i  
barreres del sistema. Els grans canvis que implicarà la robotització demanden nous ecosistemes  
d’aprenentatge permanent flexibles, accessibles i amb valor qualificant per a evitar el risc de substitució  
i desocupació i augmentar les oportunitats socials i laborals. La formació professional serà l’estrella del  
futur sistema educatiu. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
373.  Esmena de Substitució al paràgraf 125 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.581)  
 Substituir des de La formació professional a la línia 11 fins al final, per...  
 la formació professional serà un dels pilars fonamentals del futur sistema educatiu. 
 

ADDICIÓ 
 
374.  Esmena de Addició al paràgraf 125 presentada per PARETS(E.O.174)  
 Afegir al principi del paràgraf  
 Qualificació i formació professional. 
 
375.  Esmena de Addició al paràgraf 125 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.290)  
 Afegir al final del paràgraf  
 I per garantir la universalització d’aquests estudis revisarem el sistema d’ajuts. 
 
376.  Esmena de Addició al paràgraf 125 presentada per VALLIRANA(E.O.1176)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Facilitar nouds itineraris formatius als municipis i crear formació pre-FP (GES1, PF1) per facilitar l'accés a 

l'alumnat NESE. 
 
377.  Esmena de Addició al paràgraf 125 presentada per EIXAMPLE(E.O.938)  
 Afegir entre titulacions de la línia 4 i i de la línia 4 
 de la Indústria 4.0 de les indústries digitals 
 

378.  Esmena de Addició al paràgraf 125 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.191)  
 Afegir entre cicle mitjà de la línia 5 i ampliant les places públiques de la línia 5 
 i grau superior, amb una oferta de centres públics que progressivament sigui equiparable amb els 

centres públics que actualment imparteixen estudis de batxillerat i ser una opció més dins l’educació 
secundària post obligatòria, amb l’objecte d’oferir una preparació de qualitat que els hi possibiliti 
l’adquisició de les habilitats, els coneixements i les competències professionals i acadèmiques 
necessàries per a l’accés al món laboral i/o universitari. 

 

379.  Esmena de Addició al paràgraf 125 presentada per MATARO(E.O.418)  
 Afegir entre d'aprenentatge de la línia 5 i Hem de la línia 5 
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 Hem d'elevar les titulacions en FP 
 

380.  Esmena de Addició al paràgraf 125 presentada per EIXAMPLE(E.O.942)  
 Afegir entre implicarà de la línia 9 i robotització de la línia 9 
 la IA, el big data 
 
 

126. - Desplegarem la Llei de Formació Professional, posant en marxa l’Agència pública de qualificació i  
formació professional. 

 
ADDICIÓ 

 
381.  Esmena de Addició al paràgraf 126 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.820)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Que treballarà amb les necessitats laborals (perfils) del territori. 
 
382.  Esmena de Addició al paràgraf 126 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.291)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Fomentarem el desenvolupament de la FP dual com a professionalització i eina d’inserció del jovent al 

món laboral. 
 
 

127. - Articularem el sistema, reduint el nombre de famílies professionals i d’especialitats i consolidant les  
bases cientificotècniques de la formació professional. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
383.  Esmena de Substitució al paràgraf 127 presentada per MATARO(E.O.420)  
 Substituir reduint a la línia 1 per...  
 actualitzant 
 

ADDICIÓ 
 
384.  Esmena de Addició al paràgraf 127 presentada per PARETS(E.O.175)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Hem de garantir que els cicles formatius, tinguin una sortida professional actualitzada i adaptada a les 

noves demandes reals d’ocupació. 
 
385.  Esmena de Addició al paràgraf 127 presentada per LLICA DE VALL(E.O.64)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Hem de garantir que els cicles formatius, tinguin una sortida profesional actualitzada i adaptada a les 

noves demandes reals d'ocupació. 
 
386.  Esmena de Addició al paràgraf 127 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.618)  
 Afegir entre d'especialitats de la línia 1 i consolidant de la línia 1 
 , per a que no es solapin, i hagi més concentració d’alumnes; 
 
 

128. - Farem front al repte demogràfic i de necessitat d’especialistes al món del treball atraient més alumnes  
a l’FP a partir d’un sòlid sistema d’informació, orientació i monitoratge que ajudi les persones a clarificar  
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els seus interessos i connectar-los amb llurs capacitats. L'objectiu principal d’aquesta acció ha de ser  
respondre a les necessitats personals i afavorir l’empleabilitat. 

 
ADDICIÓ 

 
387.  Esmena de Addició al paràgraf 128 presentada per EIXAMPLE(E.O.504)  
 Afegir al final del paràgraf  
 
388.  Esmena de Addició al paràgraf 128 presentada per NOU BARRIS(E.O.872)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Oferin als alumnes una experiència de treball real 
 Milloran la consciència social i ecològica dels alumnes i de l’entorn 
 Aprofitan el treball desenvolupat dins de l’aula per a fins socials 
 Oferir una resposta a partir de la educació de l’increment en l’arribada de joves  no acompanyats 

a Catalunya, per poder garantir una atenció integral per a  acompanyar-los.  
 Formar i assessorar als equips educatius catalans i fer front a la manca d’ eines  efectives de les que 

disposen per tal d’oferir una rebuda òptima.  
 Oferir en els països d’origen formació, assessorament i alternatives al joves que  estan ensituació 

de migrar de manera il·legal i posant en perill la seva integritat  personal. 
 
389.  Esmena de Addició al paràgraf 128 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.844)  
 Afegir al final del paràgraf  
 En el compliment d'aquest objectiu el paper de les empreses es imprescindible. 
 
390.  Esmena de Addició al paràgraf 128 presentada per EIXAMPLE(E.O.944)  
 Afegir entre FP de la línia 2 i partir de la línia 2 
 potenciant el prestigi de la FP 
 
 
 

129. - Farem un pla específic de formació del professorat de la formació professional. Els canvis vertiginosos  
en l'economia, la mundialització, el desenvolupament tecnològic, el mercat de treball, els sistemes de  
producció, obliguen a una posada al dia del professorat. Les pràctiques a empreses, sigui en el sistema  
d’alternança, sigui en el dual, requereixen un pla de formació dels professionals de les empreses que  
han de ser actors de la formació de l’alumnat de pràctiques en formació. 
 
130. - Avaluarem les diferents aplicacions de sistemes duals existents abans de consolidar-los. És urgent i  
imprescindible fer-ne una avaluació comparada de la seva aplicació i dels seus resultats, abans de  
continuar potenciant-lo. 

 
ADDICIÓ 

 
391.  Esmena de Addició al paràgraf 130 presentada per EIXAMPLE(E.O.945)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Farem un pla de formació professional contínua al llarg de tota la vida laboral, fomentant l'oferta de 

cursos i mòduls d'actualització per a treballadors en actiu 
 
392.  Esmena de Addició al paràgraf 130 presentada per ROJOS(E.O.1294)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 LENGUA Y ESCUELA, un binomio determinante para optimizar la calidad educativa 
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 La actual evolución de las sociedades en el planeta debe tener en cuenta la necesidad de dar cobertura 
a movilidad que exige un mayor conocimiento de las lenguas consideradas francas, no solo el inglés, que 
ya lo es, es que también otras lenguas tendrán un rol de lengua franca, aunque a menor escala. Es el 
caso del mandarín, el chino, el árabe –si solucionan el hecho de las formas lingüísticas denominadas 
dialectales pero que sin embargo son ininteligibles entre sí-, el ruso y por supuesto el español, que como 
segunda lengua más hablada de forma materna tiene un rol que desde España y por ello también desde 
Cataluña debe ser considerado una oportunidad de crecimiento cultural, de la que se puede aprovechar 
la denominada cultura en catalán, y por descontado, de crecimiento económico para ambos lados del 
Atlántico. 

 El hecho de que en la Cataluña bilingüe, las dos lengua, español y catalán, sean de aprendizaje casi 
osmótico, prácticamente se aprende de forma no culta por el mero hecho de compartir espacio social, y 
culta por la acción de la escuela, tenemos una oportunidad de oro de aprovechar todas las capacidades 
existentes alrededor de ese bilingüismo para proyectar en el resto de España e Hispanoamérica, toda la 
capacidad de creación cultural, artística… y a su vez ser receptoras de toda la creación cultural de todo 
ese entorno civilizatorio. 

 Saliendo del periodo franquista nos encontrábamos con un páramo a muchos niveles, entre ellos el 
lingüístico. En una sociedad que tiene un patrimonio, casi único, el bilingüismo, tras cuarenta años de 
políticas restrictivas y prohibiciones nos encontrábamos que una de las patas de ese bilingüismo, la 
lengua catalana, tenía enormes carencias de tipo legal y educativas que hacían pensar que eran 
necesarios cambios en el marco legislativo y educativo que solventaran los problemas generados por la 
Dictadura. Cuarenta años después vemos que aquellos elementos que se pudieron considerar 
necesarios aplicar son ahora revisables. 

 Es necesario revisar el marco legal, y educativo, respecto a la situación lingüística. Siempre bajo la 
premisa es garantizar los derechos de los niños a una educación de calidad. Ahora es necesario 
profundizar en un objetivo: las dos lenguas, catalán y español, son las dos lenguas de uso en Cataluña, 
uno de los nervios de nuestra propia realidad y que, por sus características, ese bilingüismo debe ser 
protegido. 

 En la actual situación política, la relación lengua y clase no es precisamente un indicador que se pueda 
mantener fuera del análisis y menos para cualquier fuerza que se considere de izquierdas. La muestra 
numérica del fracaso escolar es el indicador más importante que se observa en los análisis que tratan de 
explicar el porqué de ese fracaso.  

 El hecho de que el modelo educativo este sometido a lo que en definitiva son consignas y dogmas 
provenientes de una determinada ideología, no precisamente de izquierdas, no ayuda a encontrar una 
solución que no pase por la contestación ideológica a esas proclamas, consignas y dogmas. 

 La falta de estudios, efectuados desde una óptica científica, sobre los resultados educativos siempre 
efectuados de forma que no entran de lleno en las consecuencias de las políticas lingüísticas educativas 
tampoco son una manera de saber que se está haciendo bien y que cambios se necesitan hacer para 
mejorar. Si el objetivo es el bilingüismo, entonces hemos de plantear la necesidad de cuestionar todo, 
en cuanto que lo que se observa es un concienzudo afán de hacer desaparecer la lengua española, la 
mayoritaria en las clases populares, del espacio público, educativo y social. Algo habría que decir desde 
la izquierda. 

 Desde esta óptica, el modelo denominado “de inmersión” debe ser adaptado a la realidad actual, que 
recoja la voluntariedad como premisa, y que busque la consecución de seguir con el bilingüismo como 
objetivo.  

 El actual modelo educativo debería abrirse respecto a la temática lingüística a otros modelos que traten 
de alcanzar ese objetivo respecto a la lengua y subordinándolo a un resultado escolar que supere la 
brecha social y con ello el indicador lengua/clase, es decir conseguir que la escuela sea el elemento 
principal que actúa como ascensor social más allá de cualquier otro valor, incluyendo el que llega de 
otras ideologías centradas en lo que se denomina construcción nacional. 
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 Los nuevos modelos, inmersión incluida, y voluntaria, deben tener en cuenta características lingüísticas 
poblacionales territorializadas.  

 También deberán tener en cuenta criterios sociales y con ello una asignación presupuestaria que 
implique un balance respecto a la realidad social de la familia del escolar, de forma que compense las 
carencias de partida, y dentro de esa especial dotación económica, la ratio alumno/clase debe ser 
capital. Y aún con mayor hincapié cuando el modelo elegido sea el de inmersión, o cuando la presencia 
de inmigración sea importante, sobre todo si es extra-europea. 

 Solo desde un cambio paulatino pero profundo podremos hacer frente a una situación interna que es 
caldo de cultivo de fuerzas comunitaristas que utilizan la identidad, en este caso lingüística, para poder 
plantear cuestiones excluyentes que acaban convirtiéndose en un sistema retroalimentado 
negativamente y nos conduce a las puertas del abismo de la confrontación civil entre las diferentes 
identidades existentes en cualquier sociedad plural. 

 
393.  Esmena de Addició al paràgraf 130 presentada per EIXAMPLE(E.O.509)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Farem un plan de formació profesional contínua al llarg de tota la vida laboral,fomentant l'oferta de 

cursos i mòduls d'actualització per a treballadors en actiu 
 
394.  Esmena de Addició al paràgraf 130 presentada per MATARO(E.O.421)  
 Afegir al principi del paràgraf  
 Basant-nos en els estudis fets sobre sistemes de FP a Europa 
 
395.  Esmena de Addició al paràgraf 130 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.582)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Suprimirem els preus públics que graven aquests estudis per poder fer efectiu el dret de totes les 

persones a accedir a l’ensenyament superior de forma totalment gratuïta. 
 
396.  Esmena de Addició al paràgraf 130 presentada per TERRASSA(E.O.102)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Incentivarem aquelles empreses que estableixin plans de formació i contractació per alumnes de FP. 
 
 
 

131. Universitat i recerca. Les universitats són agents educatius, socials i econòmics de primer ordre i tenen  
un paper determinant en el progrés d’un país i en el futur d‘una societat basada intensament en el  
coneixement. Probablement són les institucions que major impacte i més valor afegit aporten al territori  
que les acull. Per això és imprescindible impulsar polítiques de millora contínua que financin  
adequadament les universitats públiques catalanes i que les doti de les infraestructures i dels recursos - 
humans i econòmics- necessaris per desenvolupar les seves funcions en un marc de veritable autonomia  
universitària i de retiment de comptes. En concret proposem: 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
397.  Esmena de Substitució al paràgraf 131 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.620)  
 Substituir retiment a la línia 7 per...  
 derendiment 
 

ADDICIÓ 
 
398.  Esmena de Addició al paràgraf 131 presentada per ST.BOI DE LLOBREGAT(E.O.766)  
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 Afegir al final del paràgraf  
 Recollint tots els punts del programa sobre Universitat, hem de promoure la redacció d'un Estatut de 

l'Estudiant i Professorat Universitari. Els punts més importants que es basarà l'estatut seran: 
 1.- Dotació d'un 3% del PIB a les universitats. 
 2.- La imparcialitat de les universitats. 
 3.- Garantir pràctiques remunerades dels i les estudiants. 
 4.- Salari mínim dins del professorat per acabar la precarietat i la injustícia salarial. 
 
399.  Esmena de Addició al paràgraf 131 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.583)  
 Afegir entre comptes. de la línia 7 i En concret de la línia 7 
 Paral·lelament, és necessària l’atenció al conjunt dels estudiants catalans que conformen la comunitat 

universitària tot defensant els seus drets i la seva futura inserció laboral. 
 
 

132. - Aprovarem un Pla Nacional per a la Universitat, la Recerca i la Innovació per arribar al compromís  
europeu de dedicar el 3% del PIB a aquest àmbit, amb un finançament públic suficient i sostenible,  
garantia d’un model universitari que ha de contribuir a la igualtat d’oportunitats, i que fixi el compromís  
de les universitats de desenvolupar una docència de qualitat i produir i transferir coneixement científic,  
tecnològic i cultural. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
400.  Esmena de Substitució al paràgraf 132 presentada per TERRASSA(E.O.104)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 Aprovarem un Pla Nacional per a la Universitat, la Recerca i la Innovació per arribar al compromís 

europeu de dedicar el 3% del PIB a aquest àmbit, amb un finançament públic suficient i sostenible, 
garantia d’un model universitari que ha de ser fonament de la igualtat d’oportunitat, i que fixi el 
compromís de les universitats de desenvolupar una docència de qualitat i produir i transferir 
coneixement científic, tecnològic i cultural. Endegarem el treball d’un nou model de finançament que 
doti a les universitats d’un horitzó cert de finançament que permeti desenvolupar accions a llarg 
termini. 

 
401.  Esmena de Substitució al paràgraf 132 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1062)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 Aprovarem un Pla Nacional per a la Universitat amb el compromís de un finançament públic i sostenible 

que superi les retallades dels darrers anys, garantia d'un model universitari que ha de contribuir a la 
igualtat d'oportunitats, i que fixi el compromís de les universitats de desenvoluar una docència de 
qualitat. 

 
ADDICIÓ 

 
402.  Esmena de Addició al paràgraf 132 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1063)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Aprovarem un Pla Nacional de recerca i innovació que fixi el compromís de les universitats i centres de 

recerca de desenvolupar una I+D+I de qualitat i una transferència de coneixiement al teixit empresarial 
 
403.  Esmena de Addició al paràgraf 132 presentada per UNIVERSITAT, RECERCA I INNOVACIO(E.O.1273)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Promourem acords estratègics de finançament amb cada universitat pública de caràcter plurianuals, 

partint dels principis de suficiència financera i d’autonomia de gestió, en els quals la Generalitat i cada 
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universitat definiran els objectius acadèmics, de recerca, de transferència i d’innovació que guiaran 
l’activitat de les universitats i el finançament necessari per desenvolupar-los, i fixaran alhora els 
mecanismes de rendiment de comptes davant la societat i el Parlament, dels resultats obtinguts i de l’ús 
dels recursos. 

 
404.  Esmena de Addició al paràgraf 132 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.584)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Endegarem el treball d’un nou model de finançament que doti a les universitats d’un horitzó cert de 

finançament que permeti desenvolupar accions a llarg termini. 
 
 

133. - Potenciarem la inversió en beques universitàries en graus, màsters, doctorats i postdocs, apropant-nos  
a la mitjana europea, i reforçarem plans d’equitat i dimensió social de les universitats amb el seu entorn.  
Reduirem el 30% del cost de les matrícules i igualarem el cost dels màsters als dels graus. Continuarem  
reduint-los progressivament per fixar uns preus socialment justos. 

 
SUPRESSIÓ 

 
405.  Esmena de Supressió al paràgraf 133 presentada per TARRAGONA(E.O.606)  
 Suprimir des de Reduirem el 30% a la línia 3 fins al final  
 
406.  Esmena de Supressió al paràgraf 133 presentada per TERRASSA(E.O.103)  
 Suprimir des de Reduirem a la línia 3 fins al final  
 

SUBSTITUCIÓ 
 
407.  Esmena de Substitució al paràgraf 133 presentada per TERRASSA(E.O.105)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 Enfortirem el sistema de beques universitàries de grau i màster tot avançant cap a la mitjana europea i 

cap a la gratuïtat real de les matrícules universitàries en primera convocatòria. Aplicarem de forma 
imminent la rebaixa aprovada pel Parlament com a primera mesura de xoc en aquesta direcció. 

 
408.  Esmena de Substitució al paràgraf 133 presentada per UNIVERSITAT, RECERCA I INNOVACIO(E.O.1275)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 Definirem i aprovarem un sistema de preus universitaris públics i un sistema de beques que realment 

garanteixen el dret a l’estudi i a la consecució de la formació superior, al mateix temps que es garanteix 
la igualtat d’oportunitats de tot l’estudiantat. En aquest sentit, en primer lloc, les taxes de matrícula es 
reduiran progressivament per assolir el valor mitjà dels preus universitaris dels dos principals països 
europeus de referència: França i Alemanya. En segon lloc, es reforçaran tots els recursos destinats a 
beques per tal d’assegurar als seus beneficiaris els recursos per accedir, mantenir-se i finalitzar els 
estudis universitaris, indistintament del nivell de renda familiar o del lloc de residència. 

 
409.  Esmena de Substitució al paràgraf 133 presentada per HOSPITALET EST(E.O.713)  
 Substituir des de el a la línia 3 fins a del a la línia 3 por...  
 entre el 60 i 66 % 
 
410.  Esmena de Substitució al paràgraf 133 presentada per ST.ANDREU(E.O.556)  
 Substituir Reduirem el 30% del cost de les matrícules a la línia 3 per...  
 Farem efectiva la reducció del 30% del cost de les matrícules tal i com va aprovar el Parlament de 

Catalunya 
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ADDICIÓ 

 
411.  Esmena de Addició al paràgraf 133 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.585)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Enfortirem el sistema de beques universitàries de grau i màster tot avançant cap a la mitjana europea i 

cap a la gratuïtat real de les matrícules universitàries en primera convocatòria. Aplicarem de forma 
imminent la rebaixa aprovada pel Parlament com a primera mesura de xoc en aquesta direcció. 

 
412.  Esmena de Addició al paràgraf 133 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.586)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Ampliarem la dotació econòmica del sistema d’ajudes per estudis de doctorat i post-doctorals, 

augmentant el nombre de beques i assegurant l’aplicació de l’Estatut del Personal Investigador en 
Formació (EPIF) del 2019. 

 
413.  Esmena de Addició al paràgraf 133 presentada per TARRAGONA(E.O.605)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Reduirem el 30% del cost de les matrícules universitàries i igualarem el cost dels màsters als dels graus. 

Continuarem reduint-los progressivament per fixar uns preus socialment justos. 
 
414.  Esmena de Addició al paràgraf 133 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.293)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Promourem la remuneració de les pràctiques acadèmiques tant a nivell universitari com de Formació 

Professional. 
 
415.  Esmena de Addició al paràgraf 133 presentada per GRACIA(E.O.1107)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Es buscarà com a objectiu final la beca 0€ i s'estudiarà la possibilitat d'establir la beca salari. 
 
416.  Esmena de Addició al paràgraf 133 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.292)  
 Afegir entre matrícules de la línia 3 i i igualarem de la línia 3 
 fet ja aprovat en el Parlament de Catalunya però que no s’ha dur a terme fins ara 
 
 
417.  Esmena de Addició al paràgraf 133 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.621)  
 Afegir entre matrícules de la línia 3 i i igualarem de la línia 3 
 , bonificarem les persones que segueixin estudiant en territori espanyol, reduint els preus dels crèdits en 

segones carreres universitàries 
 
 

134. - Reduirem progressivament l’alta precarietat del professorat i establirem un model sostenible de  
carrera docent i investigadora per atreure i recompensar el talent. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
418.  Esmena de Substitució al paràgraf 134 presentada per UNIVERSITAT, RECERCA I INNOVACIO(E.O.1276), 

UNIVERSITAT, RECERCA I INNOVACIO (E.O.1277)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 Combatrem decididament la precarietat laboral del professorat i investigadors i investigadores 

universitàries i la falta de renovació de les plantilles, amb la dotació dels recursos econòmics suficients 
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per a què les universitat puguin desenvolupar polítiques de professorat i d’investigadors i 
d’investigadores amb l’objectiu de que comptin amb unes plantilles bàsicament permanents i 
consolidades. 

 
ADDICIÓ 

 
419.  Esmena de Addició al paràgraf 134 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.622), 

HOSPITALET NORD (E.O.1129)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Incorporarem al currículum educatiu de totes les etapes educatives la formació específica en igualtat, 

educació afectiva-sexual i de prevenció de la violència de gènere. 
 
420.  Esmena de Addició al paràgraf 134 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.587)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Enfrontarem directament la precarietat del professorat universitari endegant un nou model de carrera 

acadèmica que reobri vies d’estabilització i que atregui i recompensi el talent. Fomentarem programes 
de recuperació de talent com Serra-Hunter tot agilitzant els tràmits d’acreditació i concessió. 
Fomentarem intensivament el treball en el nou Estatut del PDI. 

 
 

135. - Garantirem l’autonomia efectiva de les universitats, assegurant els recursos necessaris i facilitant la  
llibertat, per tal de construir la seva pròpia oferta docent i el seu propi model de professorat i  
d’investigació, amb rendició de comptes i plena transparència. 

 
SUPRESSIÓ 

 
421.  Esmena de Supressió al paràgraf 135 presentada per CAMBRILS(E.O.1124)  
 Suprimir des de docent a la línia 2 fins a i a la línia 2 
  
 

ADDICIÓ 
 
422.  Esmena de Addició al paràgraf 135 presentada per HOSPITALET EST(E.O.714)  
 Afegir al principi del paràgraf  
 econòmics 
 
423.  Esmena de Addició al paràgraf 135 presentada per EIXAMPLE(E.O.946)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Fomentarem la relació universitat-empresa, amb convenis i acords que fomentin accions de R+D+i 

dirigits al foment de la innovació en IA, big data i Indústria 4.0 
 
 

136. - Establirem canals de diàleg i consens permanents en l‘àmbit polític i acadèmic per consolidar un marc  
legal, d‘eines i recursos a llarg termini que ens permeti avançar decididament en aquesta prioritat de  
país. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
424.  Esmena de Substitució al paràgraf 136 presentada per HOSPITALET EST(E.O.715)  
 Substituir des de decididament a la línia 2 fins al final, per...  
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 i un nou sistema de governament de les universitats públiques catalanes, que ens permeti avançar en 
aquesta prioritat de país. 

 
ADDICIÓ 

 
425.  Esmena de Addició al paràgraf 136 presentada per VALLIRANA(E.O.1177)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Convertir les oportunitats més enlla de l'escola en una política pública comunitària: 
 Existeix una bretxa de 6.000 hores de diferència entre la infància que té més oportunitats i la que 

menys. Aquesta gran bretxa apareix principalment en tot l’àmbit fora de l’escola. Tenim davant nostre 
doncs, una gran oportunitat de país per a reduir les desigualtats i fer un salt en les trajectòries 
educatives i vitals de la infància i l’adolescència. (EDU360 Projecte). I coordinar-ho amb un pla 
d’alimentació saludable amb un bon decret de menjador en tota l’etapa obligatòria. (Fundació Bofill). 

 
426.  Esmena de Addició al paràgraf 136 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.1034)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Suprimirem les taxes acadèmiques i preus públics que avui dia graven aquests estudis, per 
 poder fer efectiu el dret de totes les persones a accedir als nivells superiors d’ensenyament de 
 forma totalment gratuïta, per aconseguir com a finalitat última una societat més formada per 
 resoldre els reptes individuals i col·lectius. 
 
427.  Esmena de Addició al paràgraf 136 presentada per UNIVERSITAT, RECERCA I INNOVACIO(E.O.1279)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Impulsarem polítiques i programes de comú acord entre les universitats i els agents econòmics i socials, 

per tal d’enfortir l’ocupabilitat de la formació universitària i garantir la qualitat i dignitat en la inserció 
laboral dels egressats universitaris. Més educació, més treball digne. 

  
428.  Esmena de Addició al paràgraf 136 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.589)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Fomentarem decididament el diàleg continuat entre l’acadèmia i l’àmbit polític per tal de consolidar la 

legalitat i els recursos que el sistema universitari català necessita pel seu manteniment i  
 
429.  Esmena de Addició al paràgraf 136 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.591)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Continuarem en el treball del nou Estatut del Becari per modernitzar el model de pràctiques curriculars 

de les universitats catalanes. Blindarem l’avaluació del contingut formatiu d’aquestes pràctiques i 
avançarem cap a un model de pràctiques en què l’estudiant no hagi de fer front a un cost monetari (en 
forma de crèdits i transport, entre d’altres) per tal de cursar-les. 

 
430.  Esmena de Addició al paràgraf 136 presentada per PARETS(E.O.176)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Fomentar a les escoles publiques ,els projectes ja existents de sostenibilitat mediambiental mitjançant 

l’estalvi de recursos naturals i econòmics, sent una forma d’inversió pel mateix centre. La conscienciació 
mediambiental a les aules, és un element clau per transmetre aquest valor a la resta de la comunitat. 
Projecte 50/50 (Rubi ). 

 
 

137. 6. TREBALL DIGNE: DRETS, SEGURETAT ECONÒMICA I PENSIONS 
 

ADDICIÓ 
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431.  Esmena de Addició al paràgraf 137 presentada per LLICA DE VALL(E.O.65)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 137. Fomentar a les escoles publiques ,els projectes ja existents de sostenibilitat mediambiental 

mitjançant l’estalvi de recursos naturals i econòmics, sent una forma d’inversió pel mateix centre. La 
conscienciació mediambiental a les aules, és un element clau per transmetre aquest valor a la resta de la 
comunitat. Projecte 50/50 (Rubi ). 

 
 

138. El treball és el principal instrument de progrés social i econòmic, i el principal mecanisme de creixement  
personal i d’integració social de la gent. L’ocupació representa una doble oportunitat per a les persones:  
la de contribuir a la generació de riquesa i, per tant, al creixement econòmic; i la d’aconseguir un salari o  
una contraprestació pel treball com a font d’ingressos per generar la renda personal. 

 
ADDICIÓ 

 
432.  Esmena de Addició al paràgraf 138 presentada per VILADECANS(E.O.688)  
 Afegir al final del paràgraf  
 nucli d’una vida emancipada i lliura com a ciutadans 
 
 

139. Les necessitats de les persones i la tecnologia han anat variant al llarg de la història, des de la  
preeminència agrària i el desenvolupament industrial a la producció dels serveis. Avui, la revolució  
tecnològica i digital, la modificació de les necessitats socials i el repte de l’economia verda són els  
elements que marquen una nova i profunda transformació en allò que es fa per satisfer les necessitats i  
en com es fa. Aquest fet està provocant un nou canvi en el treball i en les formes de dur-lo a terme i ha  
representat un important impacte en la vida de les persones treballadores que són les que sostenen,  
junt amb les seves famílies, els ajustos derivats d’aquests canvis, traduïts en atur i penúries  
econòmiques. 

 
ADDICIÓ 

 
433.  Esmena de Addició al paràgraf 139 presentada per BADALONA(E.O.497)  
 Afegir al final del paràgraf  
 els socialistes volem que aquests canvis en el treball es facin d'acord amb el principi d'equiparació del 

capital econòmic i del capital social. 
 
 

140. El darrer segle, la globalització econòmica ha suposat importants deslocalitzacions de les activitats  
econòmiques entre països tradicionalment industrials i nous països emergents, i les noves  
transformacions dels sistemes econòmics i productius s’han donat fonamentalment en l’organització del  
treball, provocant canvis en l’organització interna, l’externalització de parts dels sistemes productius,  
l’aparició de noves formes de treball i d’explotació laboral i, en moltes ocasions també, la simplificació  
d’ocupacions professionals intermèdies. 
 
141. La digitalització i la descarbonització són ara nous reptes per al creixement econòmic, en termes de  
coneixement i sostenibilitat de l’ecosistema, com també ho són l’envelliment de la població, la baixa  
natalitat i la immigració. La solució a aquests reptes són alhora límits i oportunitats per a un  
desenvolupament més just i més inclusiu. 

 
ADDICIÓ 
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434.  Esmena de Addició al paràgraf 141 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.623)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 L’anomenada quarta revolució industrial, nou paradigma resultant de la integració de noves tecnologies 

de base digital amb la anàlisis de dades i l’aplicació d’intel·ligència artificial representa una gran 
oportunitat per a la reindustrialització de Catalunya, doncs és un model capaç de competir en rapidesa, 
flexibilitat i costos amb independència de les economies d’escala.  

 Però aquest nou model econòmic també suposa reptes pel món del treball que el socialisme democràtic 
ha d’entomar: la creixent desigualtat fruit de la precarització, la destrucció de llocs de treball i l’enorme 
acumulació de capital que no es distribueix ni a través dels salaris ni a través de la fiscalitat.  

 El socialisme democràtic ha de governar la quarta revolució industrial potenciant el coneixement, la 
transferència de coneixement i la germinació d’innovacions disruptives, implantant una fiscalitat 
adaptada a la realitat post-industrial i digital de la nova economia i generant nous mecanismes de 
redistribució de la riquesa generada que garanteixin el progrés i la justícia social. 

 
435.  Esmena de Addició al paràgraf 141 presentada per TERRASSA(E.O.106)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 L’anomenada quarta revolució industrial, nou paradigma resultant de la integració de noves tecnologies 

de base digital amb la anàlisis de dades i l’aplicació d’intel·ligència artificial representa una gran 
oportunitat per a la reindustrialització de Catalunya, doncs és un model capaç de competir en rapidesa, 
flexibilitat i costos amb independència de les economies d’escala. 

 Però aquest nou model econòmic també suposa reptes pel món del treball que el socialisme democràtic 
ha d’entomar: la creixent desigualtat fruit de la precarització, la destrucció de llocs de treball i l’enorme 
acumulació de capital que no es distribueix ni a través dels salaris ni a través de la fiscalitat. 

 El socialisme democràtic ha de governar la quarta revolució industrial potenciant el coneixement, la 
transferència de coneixement i la germinació d’innovacions disruptives, implantant una fiscalitat 
adaptada a la realitat post-industrial i digital de la nova economia i generant nous mecanismes de 
redistribució de la riquesa generada que garanteixin el progrés i la justícia social. 

 
 

142. La regulació laboral que volem és la del segle XXI, un nou contracte social que permeti accedir en  
igualtat al treball, combati les desigualtats, l’exclusió i l’estigma social, i garanteixi temps per conciliar la  
vida laboral i familiar. En aquest sentit, defugim del model neoliberal de (des) regulació del treball -que  
suposa un increment de la precarietat i la desigualtat, la reducció salarial, la desprotecció davant la  
desocupació, el desequilibri en les relacions laborals i el debilitament de la negociació col·lectiva-, i  
apostem per un nou paradigma basat en la formació i la qualificació, la protecció i l’equilibri de les  
relacions laborals i un nou marc normatiu que garanteixi la protecció del dret al treball i el treball amb  
drets, amb llocs de treball saludables, estables, de qualitat i ben remunerats. 

 
ADDICIÓ 

 
436.  Esmena de Addició al paràgraf 142 presentada per VILADECANS(E.O.696)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Garantitzar el percentatge, marcat per llei, de persones amb discapacitat que han de tenir accés a 

ofertas de treball, ja sigui en el sector privat com en el públic. 
 
437.  Esmena de Addició al paràgraf 142 presentada per CONSELL DEL FEMINISME SOCIALISTA(E.O.749)  
 Afegir entre familiar de la línia 3 i En de la línia 3 
 i personal 
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438.  Esmena de Addició al paràgraf 142 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.517)  
 Afegir entre de de la línia 5 i la de la línia 5 
 l'acció sindical i 
 
 

143. Els canvis en el món del treball, en les relacions laborals, afecten cada vegada les condicions d'ocupació,  
com i quan es presten els serveis. Volem, perquè és necessària, una regulació de la salut en el treball i  
de la prevenció dels riscos laborals que s'adeqüi a l'impacte dels canvis tecnològics i que protegeixi de  
manera integral totes les persones treballadores, sigui quina sigui la seva situació laboral. Les reformes  
han de prestar especial atenció als riscos psicosocials que cada vegada són més freqüents, tant en les  
més modernes com en les més clàssiques relacions contractuals. 
 
144. Salut laboral i qualitat de l'ocupació van de la mà, i la preocupació per aquesta última està cada vegada  
més patent en totes les enquestes realitzades a la ciutadania. De poc servirà incrementar la quantitat  
d'ocupació si no millora la seva qualitat, especialment pel que fa als col·lectius més vulnerables, amb el  
que això implica de respecte a la normativa laboral i de seguretat social, com a mínim. Els socialistes  
hem d'apostar amb fermesa per una ocupació de qualitat en la qual totes les persones treballadores se  
sentin plenament reconegudes i comprovin que el seu esforç repercuteix positivament tant per a elles  
com per a la societat. D'aquí la importància de potenciar un model d'empresa que aposti pel benefici de  
totes les persones que es veuen afectades per la seva activitat i no únicament pel dels accionistes. 
 
145. ns de treball, sigui quina sigui la fórmula jurídica amb la qual es reguli la relació amb els subjectes  
que presten l'activitat. Els socialistes estem fermament convençuts de la necessitat d'apostar per  
l'enfortiment de la relació laboral assalariada quan es donin totes les garanties que defineixen  
l'existència d'un contracte de treball, evitant que sota l'aparença de modernitat i flexibilitat es deixi  
desprotegit un nombre de persones cada vegada més gran, preferentment joves, que treballen revestits  
sota l’adaptació jurídica d'autònoms. Una qüestió diferent és la necessària protecció, igualment  
desitjable, per als treballadors veritablement autònoms i prendre en consideració les diverses situacions  
que es donen en el seu si per poder adaptar la normativa de Seguretat Social. 
 
146. És per això que ens comprometem amb: 

 
ADDICIÓ 

 
439.  Esmena de Addició al paràgraf 146 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.624)  
 Afegir al final un nou paràgraf  

- Una simplificació a tres tipus de contractes: els contractes indefinits, pels quals hem d’apostar i 
incentivar, els contractes temporals, els quals hem de restringir amb una legislació que especifiqui uns 
supòsits concrets pels quals es realitzi la contractació de tipus temporal i on 

  s’interpreti amb claredat que fora d’aquests supòsits es consideri frau laboral i els contractes 
  formatius, els quals han d’estar reconeguts i establerts de forma en que els que estiguin 
  contractats per aquesta via no se’ls trepitgin les seves condicions laborals. 
 
440.  Esmena de Addició al paràgraf 146 presentada per TARRAGONA(E.O.608)  
 Afegir al final del paràgraf  
 l'elaboració d'una nova legislació laboral que garanteixi: 
 
 

147. - La igualtat d’oportunitats en el treball, especialment pel que fa a les dones i els col·lectius vulnerables.  
Volem feminitzar el treball fins a la paritat en tots els sectors i en totes les responsabilitats dins del  
sistema productiu i erradicar qualsevol pràctica discriminatòria per raó de gènere, edat, ètnia, ideologia,  
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capacitat o qualsevol altra condició no laboral en l’accés i el desenvolupament de qualsevol activitat  
laboral. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
441.  Esmena de Substitució al paràgraf 147 presentada per CAMBRILS(E.O.1126)  
 Substituir des de feminitzar a la línia 2 fins a paritat a la línia 2 por...  
 garantizar la patitat en el treball 
 

ADDICIÓ 
 
442.  Esmena de Addició al paràgraf 147 presentada per TERRASSA(E.O.107)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 El treball és a la societat actual el mitjà principal de socialització de les persones i alhora el mecanisme 

fonamental de distribució de la riquesa, a través dels salaris i les pensions contributives. En el futur 
immediat, els efectes de la robotització i aplicació de la IA a tots els sectors productius permetrà la 
generació de riquesa sense l’ús de la totalitat de la mà d’obra humana disponible. 

 El treball és ja un bé escàs que s’ha de distribuir equitativament a tota la ciutadania. La socialdemocràcia 
ha de plantejar globalment estratègies de distribució del treball que passaran per la reducció de la 
jornada laboral dels treballadors/es. Un informe recent de l’OCDE diu que a Espanya hi ha un 21% dels 
actuals llocs de treball susceptibles de robotització a mig termini. Cal prendre mesures urgents i 
començar a reduir paulatinament la jornada laboral per a que pugui treballar tothom. Per això, 
treballarem per establir una jornada màxima per persona de 30 hores setmanals en un termini de 8 
anys. 

 
443.  Esmena de Addició al paràgraf 147 presentada per TERRASSA(E.O.223)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Aprovarem una llei d’igualtat salarial, augmentarem les inversions públiques en serveis de cura de nens i 

persones grans i promourem noves mesures de conciliació de vida familiar i professional. 
 
444.  Esmena de Addició al paràgraf 147 presentada per TARRAGONA(E.O.609)  
 Afegir entre ideologia, de la línia 3 i capacitat de la línia 4 
 orientació sexual, origen, 
 
 

148. - Un salari mínim garantit, per prevenir i evitar la pobresa en el treball, augmentar el nivell de vida de les  
persones pitjor retribuïdes, com les dones i els joves, i fomentar un creixement salarial més dinàmic; i  
una garantia de rendes vinculada a la inclusió social i laboral, com a mecanisme d’apoderament de les  
persones, de garantia dels recursos bàsics necessaris i també com a mètode d’eficàcia en la gestió de les  
prestacions existents. 

 
SUPRESSIÓ 

 
445.  Esmena de Supressió al paràgraf 148 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.625)  
 Suprimir com les dones i els joves a la línia 2 
 

ADDICIÓ 
 
446.  Esmena de Addició al paràgraf 148 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.626)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
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 Una organització adequada del treball. El treball és limitat i s'ha de repartir, ja que el primer pas per a la 
reducció de les desigualtats és poder accedir a un lloc de treball digne. És per això que apostem per una 
jornada de 32h setmanals. 

 
 
 

149. - La lluita contra la bretxa salarial de gènere, que condemna a la precarietat el present i el futur de les  
dones, a partir de polítiques transversals i multidisciplinars per promoure la corresponsabilitat  
empresarial, les carreres professionals de les dones i la igualtat d’oportunitats en l’adquisició de  
coneixements i competències, especialment les científiques, tecnològiques i digitals. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
447.  Esmena de Substitució al paràgraf 149 presentada per GIRONA(E.O.863)  
 Substituir bretxa salarial de gènere a la línia 1 per...  
 bretxa d'ocupació i bretxa salarial per raó de gènere 
 

ADDICIÓ 
 
448.  Esmena de Addició al paràgraf 149 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.294)  
 Afegir un nou paràgraf al principi  
 Prioritzarem l’atenció sobre les desigualtats laborals per raó de gènere i altres causes de discriminació 

en les polítiques d’ocupació. Reforçarem l’atenció i les polítiques actives d’ocupació dirigides a les 
dones. Fomentarem la implantació de plans d’igualtat a les empreses de Catalunya. Promourem la 
remuneració de les pràctiques acadèmiques tant a nivell universitari com de Formació Professional. 

 
449.  Esmena de Addició al paràgraf 149 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.171)  
 Afegir al final del paràgraf  
 A més de promoure de forma activa el compliment de les empreses disposar d'un PLa d'Igualtat i 

complir-lo 
 
450.  Esmena de Addició al paràgraf 149 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.627)  
 Afegir al final del paràgraf  
 A més de promoure forma activa el compliment de les empreses disposar d’un Pla d’Igualtat i complir-

lo. 
 
451.  Esmena de Addició al paràgraf 149 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.514)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Cal invertir en els serveis públics de cura per tal de garantir el repartiment del treball equilibrat entre 

homes i dones, i també en equilibri també entre l’Estat i la família. 
 Cal elaborar, monitoritzar i renovar constantment les eines de les accions positives dutes a terme per les 

institucions a fi d’assegurar-se de la seva efectivitat en la lluita contra les desigualtats de gènere. 
 
452.  Esmena de Addició al paràgraf 149 presentada per CABRERA-CABRILS(E.O.735)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Fer un marc on es reguli que el sou màxim d´un directiu i el sou mes baix dins d una empresa no superi 

un % marcat. (hi ha dades que diuen que hi ha directius que poden cobrar 112 vegades mes que el sou 
mes baix dins d una mateixa empresa). 

 
453.  Esmena de Addició al paràgraf 149 presentada per ST.BOI DE LLOBREGAT(E.O.765)  
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 Afegir al final del paràgraf  
 Polítiques actives per la conciliació laboral i familiar per acabar amb la bretxa salarial. Formar una família 

no ha de ser impediment en la promoció laboral. 
 
454.  Esmena de Addició al paràgraf 149 presentada per POLITIQUES DISCAPACITATS(E.O.1086)  
 Añadir al final un nuevo párrafo  
 Vetllarem per una contractació social eficient i real, amb l’anàlisi del compliment de les clàusules socials 

de contractació i la proposta de millores en aquest àmbit per el col·lectiu de la discapacitat, així com 
l’anàlisi del grau de compliment de la quota legal de reserva del 2% d’ocupació de les plantilles. 

 
455.  Esmena de Addició al paràgraf 149 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.295)  
 Afegir entre gènere de la línia 1 i que condemna de la línia 1 
 i els costos de vida 
 
456.  Esmena de Addició al paràgraf 149 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.296)  
 Afegir entre competències de la línia 4 i , especialment de la línia 4 
 i responsabilitats 
 
 

150. - Una organització del treball amb participació de les persones treballadores, que asseguri la implicació  
participativa dels treballadors i les treballadores en el funcionament ordinari de les tasques. Aquest  
reconeixement ha de suposar més motivació i un major compromís de les persones en la millora dels  
sistemes i procediments productius, i és un element clau per a la millora de la productivitat econòmica  
del model productiu. 

 
ADDICIÓ 

 
457.  Esmena de Addició al paràgraf 150 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.183)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Com a partit creat per bases d’UGT, s’ha de privilegiar la reconstrucció de la relació amb aquest sindicat 

per a enfortir la perspectiva dels treballadors i treballadores en relació al seu present i futur laboral 
mitjançant l’acció política del PSC. 

 
458.  Esmena de Addició al paràgraf 150 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.628)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Equiparar la quota d’autònoms a la resta d’Europa incloent bonificacions fiscals adaptades al jovent. 

L’autoocupació esdevé una nova forma d’ocupació laboral però que resulta especialment difícil pels alts 
costos econòmics i burocràtics. És per això que per fomentar l’autoocupació s’ha de garantir la formació 
específica i proporcionar assessoria laboral. 

 
459.  Esmena de Addició al paràgraf 150 presentada per HOSPITALET EST(E.O.716)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Tenint en compte els sindicats de classe, element clau i representatiu dels treballadors d'empresa; 

també com a interlocutors privilegiats al món del treball. Destacant, sobretot, la seva especial vinculació 
amb l'esquerra social i la tradició històrica del socialisme. 

 
460.  Esmena de Addició al paràgraf 150 presentada per NOU BARRIS(E.O.873)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Ens comprometem amb una Economia Social, de les persones,       

solidària, i transformadora, al servei d'un nou món més just,      
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democràtic i sostenible basada en principis de democràcia, justícia      
social, solidaritat, diversitat i accesibilitat; valors que trobem en les      
empreses i organitzacions d'economia social que els combinen amb    
viabilitat, eficiència, creació de  valor social i beneficis econòmics. 

 
 
461.  Esmena de Addició al paràgraf 150 presentada per NOU BARRIS(E.O.868)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Ens comprometem amb una Economia Social, de les persones, solidària, i transformadora, al servei d'un 

nou món més just, democràtic i sostenible basada en principis de democràcia, justícia social, solidaritat, 
diversitat i accesibilitat; valors que trobem en les empreses i organitzacions d'economia social que els 
combinen amb viabilitat, eficiència, creació de valor social i beneficis econòmics. 

 
462.  Esmena de Addició al paràgraf 150 presentada per EIXAMPLE(E.O.947)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Es fa necessari regular el teletreball mitjançant un pacte. El teletreball, ben regulat, pot ser solució a 

nous reptes del s. XXI com la conciliació o evitar el despoblament de zones rurals. 
 
 

151. - Una negociació col·lectiva forta en la seva extensió i equilibrada entre els agents socials i econòmics,  
com a mecanisme de garantia dels drets dels treballadors i les treballadores i com a instrument  
d’igualtat i de millora de la redistribució de la riquesa i d’optimització de l’organització a l’empresa. 

 
ADDICIÓ 

 
463.  Esmena de Addició al paràgraf 151 presentada per CABRERA-CABRILS(E.O.736)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Fer un marc on es reguli que el sou màxim d´un directiu i el sou mes baix dins d una empresa no superi 

un % marcat. (hi ha dades que diuen que hi ha directius que poden cobrar 112 vegades mes que el sou 
mes baix dins d una mateixa empresa). 

 
464.  Esmena de Addició al paràgraf 151 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.629)  
 Afegir entre econòmics de la línia 1 i com a mecanisme de la línia 2 
 , que ha d’anar estrictament agafat de la mà de la derogació de la totalitat o dels 
  aspectes més lesius de la reforma laboral de l’any 2012, 
 
465.  Esmena de Addició al paràgraf 151 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.518)  
 Afegir entre econòmics, de la línia 1 i com de la línia 2 
 enfortint el paper de les organitzacions sindicals, 
 
 

152. - Una inspecció de treball forta i capacitada, com a garant del compliment de les condicions laborals, per  
recuperar els drets laborals perduts els darrers anys i combatre i sancionar el frau, l’abús i l’explotació  
laboral, així com l’economia submergida. 

 
ADDICIÓ 

 
466.  Esmena de Addició al paràgraf 152 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.333)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
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 Una aposta pel treball protegit, prioritzant la inserció en l’empresa ordinària de les persones amb 
discapacitat i reorientant l’actual model de Centres Especials de Treball i Centres Ocupacionals per 
donar resposta real a la formació i capacitació de les persones amb altes discapacitat i garantir la 
sostenibilitat del sistema. 

 
 
 

153. - Uns serveis d’ocupació de Catalunya (SOC) de qualitat, vertebradors de les polítiques actives  
d’ocupació, que garanteixin més i millors oportunitats d’ocupació per a les persones que cerquen o  
canvien de feina, assegurant l’acompanyament públic personalitzat i de qualitat. El món del treball està  
canviant i el nostre deure és facilitar l’adaptació dels treballadors i les treballadores a la nova realitat  
oferint formació, més instruments i noves competències -especialment orientades a la transició  
ecològica, el desenvolupament sostenible o la revolució industrial 4.0- per generar noves oportunitats  
d’ocupació. 

 
ADDICIÓ 

 
467.  Esmena de Addició al paràgraf 153 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.630)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Volem dotar el SOC de les eines necessàries per poder aconseguir que sigui el primer recurs que utilitzin 

les empreses per publicar les seves ofertes de treball, facilitant d’aquest mode la incorporació al món 
laboral de les persones adscrites al servei d’ocupació. En conseqüència reformularem l’actual sistema 
donant més pes i facilitat d’accés als seus espais online, mitjançant cercadors de llocs de treball de 
forma individual i autònoma per part de les persones que cerquen feina, sense suplir en cap moment 
l’assessorament per part de les persones tècniques i especialistes 

  del servei d’ocupació, a les quals se’ls ha de continuar formant i actualitzar els seus 
 coneixements per fer front als reptes actuals i futurs del mercat laboral. 
 
468.  Esmena de Addició al paràgraf 153 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.631)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Un sistema de prestacions d'atur just i redistributiu. Des del PSC rebutgem explícitament l'anomenada 

"motxilla austríaca", doncs no s'ajusta a la realitat del mercat laboral espanyol. Reconeixem i volem 
reforçar el caràcter redistributiu, just i social de l'actual sistema, qualitats absents d’un sistema de 
capitalització individual. 

 
469.  Esmena de Addició al paràgraf 153 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.846)  
 Afegir al final del paràgraf  
 tenint en compte les necessitats de cada territori. 
 
 

154. - Unes pensions justes. El nostre sistema públic de pensions és la política pública amb major capacitat de  
redistribució i reducció de les desigualtats. La garantia de treball per a tothom és l’única possibilitat de  
reforçar un sistema de pensions universal i just, un sistema que pugui actualitzar el seu valor d’acord  
amb l’evolució dels preus i les necessitats sobrevingudes. Acabar amb la bretxa de gènere en les  
pensions és també per a nosaltres un objectiu. Cal garantir el seu manteniment i la seva sostenibilitat  
financera, en el marc del Pacte de Toledo, d’acord amb la justícia social i la solidaritat intergeneracional,  
i fer-ho cercant el màxim consens. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
470.  Esmena de Substitució al paràgraf 154 presentada per GENT GRAN ACTIVA(E.O.841)  
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 Substituir des de La garantia de treball per a tothom és l'única possibilitat de a la línia 2 fins a reforçar a 
la línia 3 por...  

 Un treball digne per a tothom afavoreix 
 
471.  Esmena de Substitució al paràgraf 154 presentada per EIXAMPLE(E.O.951)  
 Substituir des de que a la línia 3 fins a el a la línia 3 por...  
 pque actualitzi 
 
472.  Esmena de Substitució al paràgraf 154 presentada per GENT GRAN ACTIVA(E.O.847)  
 Substituir des de Acabar amb la bretxa de gènere en les a la línia 4 fins a pensions és també per a 

nosaltres un objectiu a la línia 5 por...  
 El nostre objectiu es acabar amb la bretxa de gènere en le pensions. La pensio minima te que ser igual al 

salari minim sense excepcions. 
 
473.  Esmena de Substitució al paràgraf 154 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.588)  
 Substituir sostenibilitat a la línia 5 per...  
 recursos necessaris o recursos suficients. 
 

ADDICIÓ 
 
474.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.590)  
 Afegir al final del paràgraf  
 La crisis financera l’han pagat els joves, amb sous precaris. Ara volen que la paguin els jubilats, a força de 

dir que no hi han diners i que cal fer una reforma del sistema de pensions o privatitza-les. O bé amb 
aquest enfrontament intergeneracional, dient que cobren mes el jubilats sense treballar, que els joves 
treballant. La solucio a aquest problema seria augmentar els salaris dels joves o augmentar el salaris a 
tots els treballadors al nivell que hi había abans de la crisis. 

 
475.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.516)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Les treballadores i els treballadors autònoms que continuen patint deficiències en el seu règim de 

cotització i de protecció social. Cal promoure, com ja va començar a fer el Govern socialista d’Espanya, la 
dignificació laboral i fiscal del treball autònom. Per això, impulsarem amb la gradual equiparació dels 
drets d'aquest col·lectiu amb els dels treballadors per compte d'altri, així com amb l'establiment d'una 
cotització d'acord amb els seus ingressos reals, que els comportarà major protecció social en cas de 
desocupació, malaltia o jubilació i evitarà el dumping social i la discriminació. Així mateix, s’incentivarà 
l'emprenedoria, fomentant el suport a autònoms i emprenedors. Tot això s'impulsarà en estreta 
col·laboració amb les organitzacions representatives del treball autònom i en el marc del diàleg social. 

 
476.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per TARRAGONA(E.O.611)  
 Afegir al principi del paràgraf  
 Així mateix, ens comprometem a 
 
477.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per TERRASSA(E.O.225)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Aprovarem la revalorització de les pensions segons l’IPC i estudiarem introduir aquest principi en la 

Constitució 
 
478.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per EIXAMPLE(E.O.948)  
 Afegir al final del paràgraf  
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 Una garantia del dret a l'existència. El PSC impulsarà el debat social necessari sobre la renda bàsica 
universal i els canvis necessaris de disseny en les estructures fiscals per a la seva aplicació. 

 
479.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per EIXAMPLE(E.O.950)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Necessitat de la cotització a la SS dels robots i la reducció de la jornada laboral. 
 
480.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per ALT URGELL(E.O.737)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Unes pensions justes. El nostre sistema públic de pensions és la política pública amb major capacitat de 

redistribució i reducció de les desigualtats. La garantia de treball per a tothom és l’única possibilitat de 
reforçar un sistema de pensions universal i just, un sistema que pugui actualitzar el seu valor d’acord 
amb l’evolució dels preus i les necessitats sobrevingudes. Acabar amb la desigualtat de gènere en les 
pensions és també per a nosaltres un objectiu. Cal garantir-ne el manteniment i la sostenibilitat 
financera, en el marc del Pacte de Toledo, d’acord amb la justícia social i la solidaritat intergeneracional, 
i fer-ho cercant el màxim consens. 

 Cal superar el mite d’identificar pensions amb jubilacions. És per aquesta raó que volem equiparar les 
pensions no contributives al Salari Mínim Interprofessional (SMI), sobretot en el cas de persones amb 
discapacitat i també en el cas de les dones pageses, ara ja grans, que per raons històriques no van poder 
cotitzar i ara ho pateixen tenint unes pensions que no són ni dignes ni suficients. 

 
481.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per ST.BOI DE LLOBREGAT(E.O.769)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Blindatge constitucional de les pensions. 
 
482.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1064)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Cal equiparar les pensions mínimes al salari mínim professional 
 
483.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.424)  
 Afegir entre la garantia de treball de la línia 2 i per a tothom de la línia 2 
 amb sous dignes 
 
484.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per TARRAGONA(E.O.613)  
 Afegir entre l'evolució dels preus de la línia 4 i i les necessitats sobrevingudes de la línia 4 
 (IPC), blindat a la Constitució, canviant el redactat de l'article 50 d'aquesta, 
 
485.  Esmena de Addició al paràgraf 154 presentada per TERRASSA(E.O.224)  
 Afegir entre objectiu de la línia 5 i Cal garantir de la línia 5 
 i donarem perspectiva de gènere a qualsevol reforma que es produeixi en el sistema de pensions. 
 
 

155. En definitiva, volem créixer en ocupació com a resultat d’un desenvolupament econòmic sa, just, i  
sostenible; volem créixer en ocupació, tot redistribuint el temps de treball per conciliar millor la vida  
personal i familiar; volem aconseguir valorar el treball de tothom en la seva retribució d’una forma més  
justa i equilibrada; i volem fer que els treballs siguin de qualitat en la seva contractació, tot garantint  
sempre unes condicions de treball adequades i saludables. La nostra identitat laboral és el treball per a  
tothom, el treball digne i el treball emancipador. 

 
SUBSTITUCIÓ 
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486.  Esmena de Substitució al paràgraf 155 presentada per CONSELL DEL FEMINISME SOCIALISTA(E.O.750), 

GIRONA (E.O.864)  
 Substituir personal i familiar a la línia 3 per...  
 laboral, personal i familiar 
 
 

ADDICIÓ 
 
487.  Esmena de Addició al paràgraf 155 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1065)  
 Afegir al final del paràgraf  
 En aquest sentit i quant als serveis públics treballarem per la creació d'ocupació pública suficient i de 

qualitat, mitjançant Ofertes d'Ocupació Pública 
 
488.  Esmena de Addició al paràgraf 155 presentada per HOSPITALET NORD(E.O.451)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Els treballadors i treballadores del nostre país han de poder crear els seus propis negocis alhora que 

desenvolupar un sentit de comunitat i cooperació entre ells, en aquest sentit les cooperatives, poden 
permetre iniciar projectes laborals, que o bé per raons econòmiques o de personal no serien possibles, 
alhora que empoderen els treballadors als fer-los propietaris dels mitjans de producció del seu propi lloc 
de treball, són doncs les cooperatives una eina útil pel treball al nostre país, d'una forma evident, i que 
alhora permeten una redistribució de la riquesa molt més ràpida i justa. 

 
 

156. 7. UNA AGENDA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL 
 
157. Constatem que la societat que surt de la crisi econòmica del 2008-2013 s’ha precaritzat en les  
condicions de vida i polaritzat en la distribució de la riquesa. Avui, 1.753.500 persones es troben en risc  
de pobresa o exclusió social (23,8%), segons fonts oficials de 2018. Alhora, s’han erosionat fins al límit  
els sistemes bàsics de protecció social, l’educació i la sanitat. La crisi de l’habitatge ha deixat moltes  
famílies en situació de vulnerabilitat davant la impossibilitat de mantenir l’habitatge i l’augment de la  
despesa en l’economia familiar. 
 
158. Alguns sectors de la societat s’han vist especialment afectats: dones, joves i persones més grans de 50  
anys. Als tradicionals col·lectius en situació d’exclusió social s’han afegit nous sectors afectats per la crisi  
del mercat de treball, incrementant els indicadors de població en situació de pobresa material de forma  
alarmant. La pobresa es cronifica i el temps de permanència en situació de precarietat s’allarga.  
Disminueixen les oportunitats per a amplis sectors socials, afectant especialment les famílies amb  
infants i joves, sent la nova cara de la pobresa femenina i infantil. La pobresa es trasllada a les noves  
generacions i augmenta el factor de risc de patir situacions de precarietat en el futur. 

 
ADDICIÓ 

 
489.  Esmena de Addició al paràgraf 158 presentada per VILADECANS(E.O.689)  
 Afegir al final del paràgraf  
 tot consolidant una bretxa generacional amb el potencial de dividir encara més la nostra societat 
 
 

159. Els i les socialistes avançarem en la recuperació dels drets i en donar un nou impuls a l’Estat del Benestar  
amb una inversió social en recursos públics acompanyada del creixement econòmic, el treball digne i la  
reforma fiscal. 
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ADDICIÓ 

 
490.  Esmena de Addició al paràgraf 159 presentada per ST.BOI DE LLOBREGAT(E.O.764)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Pacte Nacional de l'Estat de Benestar. Garantir la dotació de recursos als serveis públics primordials de 

la societat com Educació, Sanitat o Dependència. Per fer-ho es destinarà un mínim del PIB nacional a 
cada servei públic i així evitant l'abús de qualsevol govern a nivell de retallades en aquests sectors. 

 
491.  Esmena de Addició al paràgraf 159 presentada per POLITIQUES DISCAPACITATS(E.O.1095)  
 Añadir al final un nuevo párrafo  
 Els i les socialistes considerem que les polítiques de discriminació positiva en favor del col·lectiu de les 

persones amb discapacitat, han de jugar un paper transcendent en els pròxims anys al nostre país. 
Considerem que el col·lectiu pot aportar una visió diferent i en conseqüència única a la nostra societat.  

 El partit dels Socialistes de Catalunya en aquest darrers 40 anys ha esta un referent polític en polítiques 
d’inclusió en àmbits com l’educació, les prestacions publiques i l’accessibilitat. 

 Per això entenem que necessitem traçar línies d’actuació excepcionals i individuals per totes aquelles 
sensibilitats que abraça el col·lectiu. Entenen la discapacitat no com una factor que infravalori a les 
persones o les faci més rellevants, si no como una circumstancia vital d’un determinar col·lectiu on la 
societat al complert es pugui veure emmirallada, i aquest fet pugui esdevenir una millor inclusió social, 
sense oblidar que tots i totes som iguals, i que mereixem les mateixes oportunitats. 

 I en conseqüència proposem: 
 Els i les socialistes treballarem en l’enfortiment de mesures que puguin millorar la vida, l’entorn i les 

circumstancies de les persones amb discapacitat ja sigui física, psíquica o sensorial, en qüestions com 
ara la llei d’autonomia personal i dependència, l’accessibilitat a tots els serveis i transports públics, 
mesures i ajuts aquelles persones que perden el referent familiar en una avançada edat, ajudes al 
cuidador de persones dependents, escolaritat i formació tant en l’etapa obligatòria com en l’etapa post 
obligatòria i qüestions de inserció al mercat de treball. 

 Amb l’únic objectiu de treballar, promoure, fomentar i incentivar la creació d’una societat més inclusiva 
i amb visió de futur per les persones amb discapacitat. 

 
492.  Esmena de Addició al paràgraf 159 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.632)  
 Afegir al final del paràgraf  
 una reforma fiscal que consti d’un augment de la progressivitat del tram 
  autonòmic de l’IRPF i a fer que les grans empreses paguin de forma efectiva l’impost de 
  societats per a que els beneficis d’aquestes i en general aquells que més tenen contribueixin de forma 

col·lectiva al benestar de la ciutadania per un principi de justícia fiscal i de millora dels recursos del 
sector públic. 

 
 

160. AGENDA PER A LA INCLUSIÓ. Amb moltes dificultats s’ha legislat un sistema de rendes garantides i s’han  
tirat endavant mesures d’integració laboral que han fracassat. Alhora, el sistema de serveis socials s’ha  
vist sobrepassat per la necessitat d’atendre necessitats bàsiques de les persones i ha esdevingut més  
assistencialista. Hem constatat que el creixement econòmic i l’evolució del mercat de treball per si sols  
no garanteixen un augment de la igualtat. També sabem que la solució no passa per canvis disruptius en  
el model de protecció que suposin ampliar més la sensació d'exclusió social per a moltes persones.  
Proposem una AGENDA PER A LA INCLUSIÓ per combatre la desigualtat social i generar noves  
oportunitats per als sectors més desafavorits, abordant des de la coordinació i la complementarietat de  
serveis i prestacions sectorials les necessitats de les persones. Aquesta agenda per a la inclusió vol situar  
la lluita contra la pobresa i l’exclusió en el centre de les polítiques, dels governs i de la societat. 



PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 3C  
Una Catalunya Roja 

37 
 

 
ADDICIÓ 

 
493.  Esmena de Addició al paràgraf 160 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.633)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Hi ha col·lectius en aquesta societat que es veuen més discriminats que la població mitjana, com 

podrien ser el col·lectiu transsexual o persones amb malalties cròniques, per això proposem que hi hagin 
polítiques i plans de treball inclusius que puguin prevenir la discriminació que actualment sufreixen. 

 
494.  Esmena de Addició al paràgraf 160 presentada per NOU BARRIS(E.O.875)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 160 bis 
 A prop de 30% de la producció de productes alimentàries destinades al consum humà són perduts o 

malgastats cada any. Evidentment aquestes pèrdues tenen un cost?; econòmic primer, però també 
mediambiental. Mesures rigoroses han  de ser instaurades per tal de prevenir i de disminuir el conjunt 
dels costos que representa el malbaratament alimentari. Entre les diferents acción possibles, el 
desenvolupar dispositius d'economia circular en el qui intervinguin empreses  socials per tal de 
reincorporarlos al circuit de consum. 

 
 

161. Sistema de garantia de rendes. Els sistemes de prestacions contributives i ajuts han de garantir, per la  
seva agregació, un ingrés mínim garantit que suposi accedir als mínims per poder viure dignament. En  
aquest sentit, cal garantir, simplificar i ordenar l’actual sistema de prestacions social en tots els àmbits  
administratius. Les prestacions contributives derivades del sistema de pensions o de la protecció contra  
l’atur han d’assolir un mínim vital que haurà de fixar l’Estat i de forma complementària la Generalitat de  
Catalunya. Cal millorar les prestacions per fills a càrrec a les llars en situació de pobresa i la posada en  
marxa d’un mecanisme d’ingressos mínims per a les llars sense ingressos o ingressos molt baixos. 

 
SUPRESSIÓ 

 
495.  Esmena de Supressió al paràgraf 161 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1066)  
 Suprimir mínim a la línia 2 
 
 

162. Els ajuts socials de la cartera de serveis socials s’assimilaran progressivament en una única prestació  
associada al nivell mínim d’ingressos. Caldrà reformar l’actual Llei de prestacions socials de Catalunya i  
tendir a unificar-la amb la renda garantida de ciutadania per tal que funcioni com a mecanisme  
assegurador d’ingressos mínims. 

 
SUPRESSIÓ 

 
496.  Esmena de Supressió al paràgraf 162 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.335)  
 Suprimir tot el paràgraf  
 

ADDICIÓ 
 
497.  Esmena de Addició al paràgraf 162 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.427)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Per aquest motiu, caldrà simplificar la seva tramitació i agilitzar la seva resolución. 
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498.  Esmena de Addició al paràgraf 162 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.917)  
 Afegir al final del paràgraf  
 La renda garantida de ciutadania s’ha de revisar i modificar. Vetllar per la facilitat en aconseguir la renda 

garantida i suprimir el 
  requisit d’haver estat sis mesos anteriors en el moment de realitzar la sol·licitud sense percebre cap 

tipus d’ingrés econòmic. 
 
 

163. La finalitat de la garantia d’ingressos serà l’assoliment de la plena autonomia personal a través de la  
seva integració d’acord amb les seves capacitats i la disponibilitat sense cap mena de discriminació. La  
garantia d’ingressos no pot operar com un mecanisme alternatiu a l’obtenció de rendes de treball. Ans  
al contrari, les persones tenen dret a un treball digne amb qualitat i suficiència d’ingressos. L’evolució  
del Salari Mínim Interprofessional (SMI) també ha d’afavorir la recuperació d’una ocupació digna i de  
qualitat. 
 
164. Simplificarem d’una vegada la gestió de les prestacions socials, tant en les seves condicions d’accés,  
buscant com a referència l’assoliment de l’ingrés mínim vital, com en les condicions de tramitació,  
desburocratitzant els tràmits i facilitant-ne un accés universal. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
499.  Esmena de Substitució al paràgraf 164 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.336)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 Simplificarem d’una vegada la gestió de les prestacions socials per tendir a unificar-les amb la renda 

garantida de ciutadania, revisant les condicions d’accés, desburocratitzant els tràmits i facilitant-ne un 
accés universal tot garantint l'equitat, la fiabilitat i l'harmonització. 

 
 

165. bonificacions i tarifacions socials, cap a una nova orientació facilitadora de l’accés a les  
prestacions d’ingressos mínims i centrada en l’agenda per a la inclusió. Els ens locals podran  
complementar les prestacions d’ingressos mínims d’acord amb la realitat del seu territori. 

 
ADDICIÓ 

 
500.  Esmena de Addició al paràgraf 165 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.334)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Les famílies monomarentals veuran equiparades les seves prestacions a les que actualment reben les 

famílies nombroses. El nombre de famílies monoparentals cada vegada és més present a la nostra 
societat i els recents indicadors de pobresa les assenyalen com un del col·lectius d’especial 
vulnerabilitat. 

 
 

166. Agenda local per a la inclusió. Assegurar uns ingressos mínims, juntament amb una millora en l’accés  
universal i gratuït a la salut, l’educació, l’accés a un mercat d’habitatge assequible i la protecció del  
sistema d’atenció a la dependència, possibilitarà que les administracions locals recuperin el lideratge en  
matèria d’acompanyament i suport social i comunitari. L’agenda local per a la inclusió és un instrument  
que ha de facilitar la coordinació i col·laboració entre serveis dels diversos sistemes de benestar:  
educació, salut, habitatge, serveis socials i serveis d’ocupació a escala local. 
 
167. L’àmbit local haurà de permetre un treball més integrat de les diverses xarxes de serveis públics,  
orientades a la consecució d’objectius de benestar de la ciutadania i la qualitat en la prestació dels  
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serveis. Des d’un abordatge personal, familiar i comunitari, les persones han de poder desenvolupar  
plenament el seu potencial en totes les dimensions: aprenentatge al llarg de la vida; hàbits de vida  
saludable, relacions i vincles socials; habilitats i competències personals, socials i laborals; accés a la  
cultura i la creació; suport a la cura i les atencions personals; lluita contra l’aïllament i la solitud, etc. 

 
ADDICIÓ 

 
501.  Esmena de Addició al paràgraf 167 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.634)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Defensem l’associacionisme juvenil de caràcter laic, progressista i totalment voluntari com a motor 

transformador de la societat. Volem un jovent crític, implicat, responsable i respectuós. Per això, la 
nostra voluntat és protegir i fomentar l’activitat d’Agrupaments Escoltes, Esplais i, en general, d'entitats 
que eduquin en el lleure. 

 L'educació en el lleure treballa pel creixement personal, el respecte als altres, a la natura i a la cultura 
democràtica i de la pau, independentment del gènere, orientació sexual, condició social, origen, ètnia, 
religió o pensament polític. És per això que representen un punt clau en un sistema educatiu que ha de 
ser multidisciplinari i plural més enllà de la pròpia escola. 

 
502.  Esmena de Addició al paràgraf 167 presentada per HOSPITALET NORD(E.O.1131)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Defensem l’associacionisme juvenil de caràcter laic, progressista i totalment voluntari com a motor 

transformador de la societat. Volem un jovent crític, implicat, responsable i respectuós. Per això, la 
nostra voluntat és protegir i fomentar l’activitat d’Agrupaments Escoltes, Esplais i, en general, d'entitats 
que eduquin en el lleure. L'educació en el lleure treballa pel creixement personal, el respecte als altres, a 
la natura i a la cultura democràtica i de la pau, independentment del gènere, orientació sexual, condició 
social, origen, ètnia, religió o pensament polític. És per això que representen un punt clau en un sistema 
educatiu que ha de ser multidisciplinari i plural més enllà de la pròpia escola. 

 
 

168. L’agenda individual per a la inclusió s’orienta a identificar els obstacles i les barreres a la inclusió i,  
mitjançant un treball integrat dels diferents sistemes, ofereix una atenció integrada i centrada en la  
persona. 

 
ADDICIÓ 

 
503.  Esmena de Addició al paràgraf 168 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1067)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Agenda per impular la implementació del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat 

per recollir i activar a la nostra legislació la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, 
aprovada per la ONU el 2006, per garantir que les persones amb discapacitat puguin viure de forma 
independent, estar incloses a la comunitat i exercir la seva autonomia i la presa de decisions, participant 
de forma significativa en tots els assumptes que els afectin, així com aconseguir que es respecti la seva 
dignitat, en igualtat d'oportunitats "amb la resta de ciutadans" 

 
504.  Esmena de Addició al paràgraf 168 presentada per POLITIQUES DISCAPACITATS(E.O.753)  
 Añadir al final un nuevo párrafo  
 168b. Agenda per impulsar la implementació a la nostra legislació la Convenció sobre els drets de les 

persones amb Discapacitat, aprovada per la ONU el 2006, per garantir que les persones amb 
discapacitat puguin viure de forma independent, estar incloses a la comunitat i exercir la seva 
autonomia i la presa de decisions, participant de forma significativa en tots els assumptes que els 
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afectin, així com aconseguir que es respecti la seva dignitat, en igualtat d’oportunitats amb la resta de 
ciutadans. 

 
 

169. 8. REFORMES ALS SERVEIS DE SALUT I SERVEIS SOCIALS PER GARANTIR  
L’ATENCIÓ DE QUALITAT A TOTHOM 

 
ADDICIÓ 

 
505.  Esmena de Addició al paràgraf 169 presentada per NOU BARRIS(E.O.855)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Els i les socialistes considerem que les polítiques de discriminació positiva en favor del col·lectiu de les 

persones amb discapacitat, han de jugar un paper transcendent en els pròxims anys al nostre país. 
Considerem que el col·lectiu pot aportar una visió diferent i en conseqüència única a la nostra societat.  

 El partit dels Socialistes de Catalunya en aquest darrers 40 anys ha esta un referent polític en polítiques 
d’inclusió en àmbits com l’educació, les prestacions publiques i l’accessibilitat. 

 Per això entenem que necessitem traçar línies d’actuació excepcionals i individuals per totes aquelles 
sensibilitats que abraça el col·lectiu. Entenen la discapacitat no com una factor que infravalori a les 
persones o les faci més rellevants, si no como una circumstancia vital d’un determinar col·lectiu on la 
societat al complert es pugui veure emmirallada, i aquest fet pugui esdevenir una millor inclusió social, 
sense oblidar que tots i totes som iguals, i que mereixem les mateixes oportunitats. 

 I en conseqüència proposem: 
 Els i les socialistes treballarem en l’enfortiment de mesures que puguin millorar la vida, l’entorn i les 

circumstancies de les persones amb discapacitat ja sigui física, psíquica o sensorial, en qüestions com 
ara la llei d’autonomia personal i dependència, l’accessibilitat a tots els serveis i transports públics, 
mesures i ajuts aquelles persones que perden el referent familiar en una avançada edat, ajudes al 
cuidador de persones dependents, escolaritat i formació tant en l’etapa obligatòria com en l’etapa post 
obligatòria i qüestions de inserció al mercat de treball. 

 Amb l’únic objectiu de treballar, promoure, fomentar i incentivar la creació d’una societat més inclusiva 
i amb visió de futur per les persones amb discapacitat. 

 
 

170. L'Estat del Benestar és un dels assoliments de la socialdemocràcia i de la societat europea en el seu  
conjunt: sistemes de responsabilitat pública de protecció social per corregir situacions de vulnerabilitat  
que prenen formes molt diferents, des de la malaltia pròpia o la d'un familiar, a la desocupació, la  
discapacitat, la dependència, la pobresa o l'exclusió laboral i social. 

 
ADDICIÓ 

 
506.  Esmena de Addició al paràgraf 170 presentada per SALUT(E.O.66)  
 Afegir un nou paràgraf al principi  
 “La cooperació entre administracions públiques es la base de l’èxit de qualsevol reforma en tant que 

cada nivell te unes competències específiques i unes responsabilitats pròpies. Els ajuntaments, com a 
responsables de la salut pública i els serveis socials d’atenció primària, són agents fonamentals per al 
disseny i implementació de qualsevol dinàmica transformadora, així com els Departaments de Salut i de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, amb la participació activa d’aquells altres que estiguin 
vinculats a polítiques concretes, com ara els que s’ocupen de temes de Treball, Justícia o Educació, entre 
d’altres.” 

 
507.  Esmena de Addició al paràgraf 170 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.80)  
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 Afegir al final un nou paràgraf  
 Segons un estudi de l'"Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales" Catalunya va 

ser on més es va retallar en inversió social durant la recessió entre 2009 y 2015. És necessari blindar 
l'Estat del Benestar, grantir mesures fiscals a la regió que limitin les retallades en serveis públics i socials, 
en context de prevenció de cara a la propera crisi es necessari blindar la societat no només a nivell 
estatal, sinó també legsilar en el marc normatiu de les autoritats locals per tal de protegir la ciutadania 
de riscos d'exclusió social en termes de salut, habitatge i educació per exemple 

 
508.  Esmena de Addició al paràgraf 170 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.636)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Segons un estudi de la ‘Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales’ Catalunya va 

ser on més es va retallar en inversión social durant la recessió entre 2009 y 2015. És necessari blindar 
l’Estat de Benestar, garantir mesures fiscals a la regió que limitin les retallades en serveis públics i 
socials, en context de prevenció de cara a la propera crisi es necessari blindar la societat no només a 
nivell estatal, sinó també legislar en el marc normatiu de les autoritats locals per tal de protegir la 
ciutadania de riscos d’exclusió social en termes de salut, habitatge i educació per exemple. 

 
509.  Esmena de Addició al paràgraf 170 presentada per ST.ANDREU(E.O.557)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 La cooperació entre administracions públiques es la base de l’èxit de qualsevol reforma en tant que cada 

nivell te unes competències específiques i unes responsabilitats pròpies. Els ajuntaments, com a 
responsables de la salut pública i els serveis socials d’atenció primària, són agents fonamentals per al 
disseny i implementació de qualsevol dinàmica transformadora, així com els Departaments de Salut i de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, amb la participació activa d’aquells altres que estiguin 
vinculats a polítiques concretes, com ara els que s’ocupen de temes de Treball, Justícia o Educació, entre 
d’altres.” 

 
 

171. La crisi ha posat de manifest noves formes de desigualtat i situacions de vulnerabilitat que són injustes i  
evitables. L’abordatge d’aquests nous riscos socials, de les noves cares de la desigualtat i la resposta a  
l’infrafinançament estructural de les polítiques d’atenció a les persones, des del concepte d’inversió i no  
de despesa, és el traç distintiu de la nostra manera d’entendre l’esquerra. Volem recuperar el temps  
perdut en inversions, equitat territorial i accessibilitat per a tothom, i encarrilar el futur d’un sistema  
sanitari i social que permeti a la ciutadania tenir confiança en el sistema i en els professionals que s’hi  
dediquen. 

 
ADDICIÓ 

 
510.  Esmena de Addició al paràgraf 171 presentada per ST.ANDREU(E.O.558)  
 Afegir al principi del paràgraf  
 La crisi econòmica i els canvis demogràfics estan posant a prova la resistència i sostenibilitat dels 

sistemes de protecció social. Per una banda 
 
511.  Esmena de Addició al paràgraf 171 presentada per SALUT(E.O.67)  
 Afegir al principi del paràgraf  
 • Paràgraf 171. Esmena d’ADDICIÓ. 
 Afegir abans de “La crisi” (inici del paràgraf): 
 “La crisi econòmica i els canvis demogràfics estan posant a prova la resistència i sostenibilitat dels 

sistemes de protecció social. Per una banda,” 
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512.  Esmena de Addició al paràgraf 171 presentada per SALUT(E.O.68)  
 Afegir entre evitables. de la línia 2 i l'abordatge de la línia 2 
 • Paràgraf 171. Esmena d’ADDICIÓ. 
 Abans de “L’abordatge”: 
 “Paral·lelament, les tendències sociodemogràfiques indiquen un augment progressiu de l’esperança de 

vida i dels problemes de salut i socials relacionats amb l’envelliment i les malalties cròniques”. 
 
513.  Esmena de Addició al paràgraf 171 presentada per ST.ANDREU(E.O.560)  
 Afegir entre evitables de la línia 2 i L’abordatge de la línia 2 
 Paral·lelament, les tendències sociodemogràfiques indiquen un augment progressiu de l’esperança de 

vida i dels problemes de salut i socials relacionats amb l’envelliment i les malalties cròniques 
 
514.  Esmena de Addició al paràgraf 171 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.635)  
 Afegir entre evitables de la línia 2 i L'abordatge de la línia 2 
 En una societat en plena transformació, dia a dia, sorgeixen noves necessitats i situacions amb 

necessitat de resposta professional urgent. 
 
 

172. Sense renunciar a les polítiques més reconegudes de l'Estat de Benestar, universals i redistributives,  
posarem l'èmfasi en polítiques actives, més preventives, millor gestionades i més participades.  
Respondrem davant una situació que requereix la combinació equilibrada d’elements tradicionals de  
protecció social i redistribució i d'elements moderns d'inversió en capital humà i predistribució. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
515.  Esmena de Substitució al paràgraf 172 presentada per ST.ANDREU(E.O.561)  
 Substituir més participades a la línia 2 per...  
 centrades en les persones, comptant amb elles en la planificació i avaluació dels serveis, i incorporant 

efectivament innovacions organitzatives que facin capdavanter el nostre sistema 
 
516.  Esmena de Substitució al paràgraf 172 presentada per SALUT(E.O.69)  
 Substituir Mes participades a la línia 2 per...  
 • Paràgraf 172. Esmena de SUBSTITUCIÓ 
 Substituir “més participades” per: 
 “centrades en les persones, comptant amb elles en la planificació i avaluació dels serveis, i incorporant 

efectivament innovacions organitzatives que facin capdavanter el nostre sistema:” 
 

ADDICIÓ 
 
517.  Esmena de Addició al paràgraf 172 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.637)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Proposem avançar i aprofundir en tallers i educació sexual, basats des de un punt de vista de diversitat 

sexual i efectiva per tal de que tothom es poguí sentir incluit. Sobretot dirigides cap a a la població més 
jove, però sense deixar de banda a tots els àmbits de la població per tal de continuar amb una educació 
continuada. 

 
 

173. Proposem una nova concepció dels serveis sanitaris i socials amb visió comunitària basada en criteris  
d’universalitat, igualtat, redistribució, assistència, promoció, transformació i excel·lència, assegurant el  
seu correcte finançament per part de totes les administracions i passant d’un sistema d’atenció centrat  
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en les prestacions socials a un altre centrat en la persona, de garantia pública i base territorial, que  
millori o iguali les oportunitats i capacitats de les persones i respecti l’exercici de responsabilitat i  
llibertat individual. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
518.  Esmena de Substitució al paràgraf 173 presentada per EIXAMPLE(E.O.952)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 L'any 1986 s'aprova la Ley General de Sanidad on es recull el consentiment informat, un document 

mitjançant el qual s'informa el pacient de la seva patologia, del seu possible tractament i les opcions 
alternatives a aquest tractament. El consentiment informat, que hauria de suposar la fi del paternalisme 
mèdic i l'empoderament del pacient que per primer cop pren les decisions sobre la seva salut, ha 
esdevingut un paper mullat, un document pràcticament incomprensible, que es mostra només en casos 
d'intervencions invasives, expressat en terminologia mèdica, pràcticament incomprensible pel pacient i 
que pel metge és només un mitjà probatori en una molt condemnable medicina defensiva.  

  
 D'altra banda, la cada vegada més preocupant pràctica d'aquesta medicina defensiva, on és habitual la 

realització de proves inútils per tal d'evitar possibles demandes i que augmenta la ja de per sí 
preocupant iatrogènia, fa obligatori repensar el model de medicina pública actual, no només en clau 
econòmica, sinó sobretot, en clau formativa i bioètica. 

  
 Sens dubte l'eix gravitacional dels serveis sanitaris ha de ser el pacient i al seu voltant han de girar tota 

la resta: personal sanitari, infraestructura sanitària, farmàcies i farmacèutiques, investigacions clíniques, 
etc. Seguint, doncs, la línia iniciada l'any 1986 amb la Ley General de Sanidad, hem d'empoderar el 
pacient i fer-lo partícip de la seva malaltia i el seu tractament. Un pacient desinformat busca la 
informació a internet, és susceptible de seguir tractaments poc o gens adequats i sense evidència 
científica, sovint abandona el tractament abans de la curació de la seva malaltia. Tot això suposa un 
augment de la despesa sanitària ja que en cap moment hi ha guariment, per tant no podem parlar 
d'inversió en la cura de la persona.  

  
 Això vol dir que el pacient ha de ser informat però també format. El pacient ha de ser capaç de prendre 

una decisió informada sobre el seu tractament, ha de saber administrar-se'l, ha de seguir el tractament 
(adherència) i ha de ser conscient de la inversió en temps i infraestructura que suposa el seu tractament. 
Si volem entendre la despesa sanitària com a inversió haurem d'invertir en formació i en difusió 
d'informació veraç i corresponsabilitzar el pacient de l'èxit de la seva curació. 

  
 Per poder dur a terme aquest nou paradigma de pacient empoderat cal buscar la complicitat de dos 

agents molt oblidats: les associacions de pacients i infermeria. És obvi i amb el poc temps de visita dels 
metges (tant atenció primària com especialistes) és impensable pensar que seran ells qui formin els seus 
pacients. Ha de ser infermeria, qui per la seva feina té més contacte i fa un major seguiment dels 
pacients, qui ajudi en aquesta tasca de formar els pacients en la seva malaltia. I no podem oblidar les 
associacions de pacients, que fan una gens menyspreable tasca d'acompanyament en la malaltia, que 
només pel fet de tractar-se d'una associació d'iguals, envia un missatge més planer i proper que arriba 
fàcilment al pacient. En aquesta tasca de formar i informar els pacients, són imprescindibles ambdues 
entitats ja que coneixen de primera mà les necessitats i inquietuds i per això, cal comptar amb ells per 
tal d'elaborar els plans de prevenció, formació i acompanyament que han de servir per millorar 
l'adherència al tractament i aplicar el menor tractament possible, prevenir, ajudar al pacient a 
reconèixer el tractament idoni, a prevenir crisi i a auto administrar-se el tractament. Tot això s'acaba 
traduint en reducció de la despesa sanitària. 
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ADDICIÓ 
 
519.  Esmena de Addició al paràgraf 173 presentada per RIPOLLET(E.O.1079)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Establirem un sistema de salut centrat en la persona, on la participació de les persones en les polítiques 

públiques de salut és necessària per garantir els drets dels ciutadans i pacients a una informació 
completa, adequada, comprensible i de fàcil accés sobre la seva salut, els tractaments i els riscos 
individuals i col·lectius importants que els afecten, de manera que es possibiliti la coparticipació en les 
decisions. 

  
 Treballarem perquè les persones en la fase final de la seva vida tinguin una atenció especial adequada al 

tipus de malaltia que pateixen. A més de les cures pal·liatives, que esdevenen prioritàries per alleugerir 
el patiment de la persona i per garantir la qualitat de vida i la seva dignitat de la persona, cal també 
donar resposta a altres dimensions i necessitats físiques, socials, emocionals o espirituals. En aquest 
sentit també treballarem per crear una xarxa d’equips de PADES pediàtrics, inexistent a dia d’avui al 
nostre territori. 

 
520.  Esmena de Addició al paràgraf 173 presentada per ALT URGELL(E.O.672)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Farem que els nostres CAPs de Salut siguin la finestreta principal de la Sanitat. Donarem tot el suport als 

professionals que hi treballen. Volem que siguin els espais de referència, focus de prevenció, de 
seguiment i millora de la salut de totes les persones. Sobretot, però no només, pel que fa a les persones 
grans, infants i persones amb pobresa cronificada. 

 
 

174. Avançarem cap a una xarxa sanitària i social que planifiqui els seus serveis d’atenció a les persones  
(primària, urgències, hospitals, residències, centres de dia i altres) amb diverses intensitats, per donar  
resposta a les necessitats de cada territori de forma eficient i ràpida; promogui les bones pràctiques,  
evitant duplicitats i actuacions que no aportin valor afegit; i respongui als canvis sociodemogràfics i els  
avenços científics i tècnics que s’han produït i es produiran en el futur. 

 
ADDICIÓ 

 
521.  Esmena de Addició al paràgraf 174 presentada per REUS(E.O.248)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Dins del parèntesis afegir “atenció psiquiàtrica i psicològica” 
 
522.  Esmena de Addició al paràgraf 174 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1068)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Posarem especial atenció en la coordinació sanitària i social de totes les persones grans que viuen soles 
 
523.  Esmena de Addició al paràgraf 174 presentada per HOSPITALET EST(E.O.717)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Així mateix, fomentarem programes de salut comunitària des dels centres d'atenció sanitària per 

atendre les necessitats socials i promoure el coneixement d'hàbits de vida saludable i els determinants 
socials de les diferents comunitats del territori. 

 
524.  Esmena de Addició al paràgraf 174 presentada per SALUT(E.O.70)  
 Afegir entre Social de la línia 1 i que de la línia 1 
 • Paràgraf 174. Esmena d’ADDICIÓ 
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 Afegir entre “social” i “que” a la primera línia per: 
 “integrada, amb la participació dels ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania,” 
 
525.  Esmena de Addició al paràgraf 174 presentada per ST.ANDREU(E.O.562)  
 Afegir entre social de la línia 1 i que de la línia 1 
 integrada, amb la participació dels ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania 
 
 

175. Per fer-ho, aprovarem la Llei social i sanitària de Catalunya que definirà l’atenció a les necessitats de les  
persones dels sistemes sanitari i social; facilitarà la millora en la gestió dels recursos i el control públic,  
especialment pel que fa a transparència, codis ètics, participació d’empreses privades, governança,  
voluntariat i simplificació administrativa; i establirà estratègies plurianuals en l’assignació de recursos; 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
526.  Esmena de Substitució al paràgraf 175 presentada per ST.ANDREU(E.O.563)  
 Substituir des de que definirà a la línia 1 fins a sanitari i social a la línia 2 por...  
 amb la que actualitzarem la visió estratègica dels dos sistemes actuals per tal d’enfortir-los mitjançant 

una millor integració i una total coordinació, fer-los més eficients i assegurar una distribució equitativa 
dels recursos i serveis a tota la població de Catalunya. Aquesta llei 

 
527.  Esmena de Substitució al paràgraf 175 presentada per SALUT(E.O.71)  
 Substituir des de que definirà a la línia 1 fins a sanitari i social a la línia 2 por...  
 • Paràgraf 175. Esmena de SUBSTITUCIÓ 
 Substituir des de “Que definirà” fins a “sanitari i social” per: 
 “amb la que actualitzarem la visió estratègica dels dos sistemes actuals per tal d’enfortir-los mitjançant 

una millor integració i una total coordinació, fer-los més eficients i assegurar una distribució equitativa 
dels recursos i serveis a tota la població de Catalunya. Aquesta llei” 

 
ADDICIÓ 

 
528.  Esmena de Addició al paràgraf 175 presentada per TERRASSA(E.O.108)  
 Afegir al final del paràgraf  
 La llei social i sanitària inclourà un nou Mapa de Serveis de Salut a Catalunya, que redefinirà les zones i 

les capacitats dels centres per tal de garantir l’equilibri de prestacions sanitàries en el conjunt del 
territori, i reduir la dependència de la centralitat de Barcelona respecte de determinats serveis. 

 
529.  Esmena de Addició al paràgraf 175 presentada per MATARO(E.O.422)  
 Afegir al final del paràgraf  
 sempre d’ acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, de cara al 2030 (ODS 2030) 
 
530.  Esmena de Addició al paràgraf 175 presentada per HOSPITALET EST(E.O.718)  
 Afegir entre recursos de la línia 2 i i de la línia 2 
 i la recuperació de les plantilles profesionals reduïdes durant la crisi. 
 
 

176. I, en el marc d’aquesta Llei, desplegarem les següents mesures: 
 

ADDICIÓ 
 



PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 3C  
Una Catalunya Roja 

46 
 

531.  Esmena de Addició al paràgraf 176 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.638)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 - Millorar i facilitar la possibilitat de rebre assistència mèdica a les persones que viuen a les zones menys 

poblades i més allunyades dels principals centres hospitalaris principals. 
 
532.  Esmena de Addició al paràgraf 176 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.639)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Enfortirem l’actual Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a 

les persones en situació de dependència. Treballarem i vetllarem per agilitzar el procés de valoració del 
grau de dependència per millorar la qualitat de vida de les persones que requereixen d’aquest grau per 
satisfer aspectes quotidians de la seva vida diària. 

 
533.  Esmena de Addició al paràgraf 176 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.640)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Garantirem l’accés a la formació per als professionals que es dediquen als serveis de salut com també 

als serveis socials. La formació continuada d’aquests professionals ha de ser clau per abordar noves 
problemàtiques que sorgeixen en una societat transformadora i adoptar models de qualitat per garantir 
la resolució del conflicte i/o problema en la vida de les persones. 

 
534.  Esmena de Addició al paràgraf 176 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.641)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Enfortirem i treballarem per potenciar la xarxa de serveis social per fomentar que les persones que hi 

accedeixin no acabin despenjant-se d’aquesta xarxa i puguin contribuir a la millora del benestar social de 
la ciutadania. 

 
535.  Esmena de Addició al paràgraf 176 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.642)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Revisarem la cartera de serveis socials i la Llei 12/2007 per modificar i afegir nous serveis adaptats als 

diferents col·lectius i a les diferents necessitats sorgides, segons l’actualitat. Els recursos i l’accés als 
serveis socials bàsics i especialitzats són la garantia de millorar el benestar social de molts ciutadans i 
ciutadanes. 

 
536.  Esmena de Addició al paràgraf 176 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.643)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Donada la situació actual i l’arribada de Menors Estrangers Sense Referents Familiars ha fet que hi hagi 

un reestructurament dels serveis de primera acollida i serveis residencials fent que aquests es vegin 
bloquejats i saturats per l’arribada d’aquests menors. Treballarem per millorar l’accés als centres 
residencials i fomentarem l’acompanyament d’aquests menors per evitar que es sentin exclosos del 
sistema. És una realitat que cada dia afecta als carrers de Catalunya i hem de vetllar per garantir el 
benestar social i personal d’aquests joves que arriben a les nostres terres sols i sense un referent 
familiar que faciliti l’acollida. Treballarem per una inserció social de qualitat i per una igualtat de 
condicions. 

 
537.  Esmena de Addició al paràgraf 176 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.644)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Tenim un gran repte davant el col·lectiu de la salut mental. Els prejudicis i els estereotips són freqüents 

en la nostra societat, fent que les persones que pateixen un trastorn mental siguin excloses de molts 
àmbits de la vida social i personal. És per això que lluitarem perquè no s’estigmatitzi a aquest col·lectiu, 
facilitant la inclusió social en tots els àmbits de la vida diària. I incloent serveis de qualitat on es treballi 
des de la professionalitat i la qualitat. 
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177. - Augmentarem el finançament públic, partint del concepte que dedicar diners als serveis de salut i  
serveis socials és una inversió i no una despesa. 

 
ADDICIÓ 

 
538.  Esmena de Addició al paràgraf 177 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.645)  
 Afegir al final del paràgraf  
 A més ampliarem les cobertures afegint l’atenció psicològica, la salut bucodental i la salut visual. 
 
539.  Esmena de Addició al paràgraf 177 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1069)  
 Afegir al final del paràgraf  
 i establirem mesures per assegurar la transparència i el control de la inversió i col.laboració privades a 

l'àmbit del sistema de salut públic 
 
540.  Esmena de Addició al paràgraf 177 presentada per BADALONA(E.O.499)  
 Afegir entre públic de la línia 1 i partint de la línia 1 
 i revisarem a la baixa les contractacions amb la sanitat privada 
 
 

178. - Crearem serveis d’atenció integral, especialment per a les persones grans, que representaran més del  
25% de la població en uns anys, les persones amb risc o situació d’exclusió social i les persones amb  
dependència, especialment aquelles que pateixen múltiples malalties cròniques. I desenvoluparem  
plans operatius de base territorial que també tindran en compte la creació de llocs de treball, de  
formació, etc. necessaris per al correcte desenvolupament del sistema. 

 
ADDICIÓ 

 
541.  Esmena de Addició al paràgraf 178 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.297)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Desenvoluparem mesures de caràcter social per lluitar contra la situació de soledat no desitjada i per a 

prevenir situacions d’aïllament. 
 
542.  Esmena de Addició al paràgraf 178 presentada per GIRONA(E.O.866)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 L’àmbit d’atenció a la gent gran serà un dels reptes de futur de la nostra societat. Desde l’habitatge fins 

als serveis d’atenció a la dependencia, cal ampliar la Cartera de serveis que s’ofereixen i adaptar-los a 
l’augment de persones majors de 65 anys , a la seva diversitat i a la complexitat de coordinar diferents 
àrees d’actuació profesional. 

 Incrementar les prestacions del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). 
 Línia d’inversions per la construcció d’ habitatges tutelars amb serveis comuns. 
 Foment d'habitatge cooperatiu sènior. 
 
543.  Esmena de Addició al paràgraf 178 presentada per GIRONA(E.O.867)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 El sensellerisme s’ha convertit en una realitat complexa, no només vinculada a la manca d’habitatge, de 

fet les persones sense llar queden molt lluny de les polítiques d’habitatge i requereixen diferents 
actuacions professionals vinculades a la salut. 
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 Creació de centres de baixa exigència en els municipis de més de 20.000 habitants. 
  
 Foment de programes d’atenció integral tipus Housing First on a través d’una llar individual o 

compartida es treballen hàbits, salut i la inserció laboral posterior. 
 
544.  Esmena de Addició al paràgraf 178 presentada per GIRONA(E.O.869)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 A Catalunya tenim 345.000 nuclis monoparentals. Cal tenir present les dificultats d’aquestes famílies i 

treballar per millorar la seva qualitat de vida i donar eines que facilitin la vida amb els seus fills i filles 
sense por a l’atur, a la pobresa i a l’exclusió social pel fet de trobar-se sols com a progenitors en la cura i 
atenció dels fills i filles. 

 Foment a l’accés de programes d’habitatge de protecció oficial o lloguer social. 
 Equiparació amb altres països europeus de les ajudes econòmiques a les famílies monoparentals amb 

fills a càrrec per tal de cobrir les mínimes necessitats bàsiques. 
 
545.  Esmena de Addició al paràgraf 178 presentada per SALUT(E.O.72)  
 Afegir entre integral de la línia 1 i especialment de la línia 1 
 • Paràgraf 178. Esmena d’ADDICIÓ 
 Afegir entre “integral” i “, especialment” 
 “als col·lectius amb vulnerabilitats o fragilitats específiques” 
 
546.  Esmena de Addició al paràgraf 178 presentada per ST.ANDREU(E.O.564)  
 Afegir entre integral de la línia 1 i especialment de la línia 1 
 als col·lectius amb vulnerabilitats o fragilitats específiques 
 
547.  Esmena de Addició al paràgraf 178 presentada per ST.ANDREU(E.O.565)  
 Afegir entre exclusió social de la línia 2 i i les persones de la línia 2 
 , les persones amb malalties mentals, els infants i joves amb problemes de salut, les dones víctimes de 

violència masclista, 
 
548.  Esmena de Addició al paràgraf 178 presentada per SALUT(E.O.73)  
 Afegir entre exclusio social de la línia 2 i iles persones de la línia 2 
 • Paràgraf 178. Esmena d’ADDICIÓ 
 Afegir entre “exclusió social” i “i les persones”: 
 “, les persones amb malalties mentals, els infants i joves amb problemes de salut, les dones víctimes de 

violència masclista,” 
 
549.  Esmena de Addició al paràgraf 178 presentada per GAVA(E.O.902)  
 Afegir entre exclusió social de la línia 2 i i les persones de la línia 2 
 els menors estrangers no acompanyats 
 
550.  Esmena de Addició al paràgraf 178 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.430)  
 Afegir entre llocs de treball de la línia 4 i , de de la línia 4 
 de qualitat 
 
 

179. - Elaborarem procediments i protocols per reduir les diferents llistes d’espera i millorar l’equitat, tant  
dels serveis de salut com dels serveis socials, definint clarament els rols dels equips del territori i els  
temps d’espera màxims garantits. 
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ADDICIÓ 
 
551.  Esmena de Addició al paràgraf 179 presentada per ST.ANDREU(E.O.566)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Dimensionarem el Sistema d’Emergències Mèdiques i el dotarem d’un model assistencial que garantirà 

la disponibilitat del recurs adequat i que donarà resposta a la demanda assistencial amb criteris de 
qualitat, excel·lència i equitat territorial, on el pacient serà el centre del sistema 

 
552.  Esmena de Addició al paràgraf 179 presentada per SALUT(E.O.74)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 • Paràgraf 179. Esmena d’ADDICIÓ 
 Afegir un nou paràgraf al final: 
 “Dimensionarem el Sistema d’Emergències Mèdiques i el dotarem d’un model assistencial que garantirà 

la disponibilitat del recurs adequat que donarà resposta a la demanda assistencial amb criteris de 
qualitat, excel·lència i equitat territorial, on el pacient serà el centre del sistema.“ 

 
553.  Esmena de Addició al paràgraf 179 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.298)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Recuperarem el conjunt de serveis de sanitat pública que es van perdre en el període 2008-2013, els 

anys més durs de l’actual crisi sistèmica, especialment els relacionats amb els tractaments de fecunditat, 
eliminant l’actual negoci de les clíniques privades. 

 
554.  Esmena de Addició al paràgraf 179 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.299)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Efectuarem un major control farmacèutic sobre el llistat de medicaments validats per la Seguretat Social 

i la seva inclusió o desaparició. 
 
 

180. - Destinarem recursos a la prevenció i la salut pública, orientant-los al manteniment de la bona salut per  
reduir les necessitats d’atenció 

 
ADDICIÓ 

 
555.  Esmena de Addició al paràgraf 180 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.301)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Treballarem per a garantir els drets de les persones amb un estat de salut complicat, que es veuen 

desprotegides i a la vegada maltractades pel l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM). Caldrà fer 
una valoració dels protocols i de les instruccions que regulen aquest organisme. 

 
556.  Esmena de Addició al paràgraf 180 presentada per SALUT(E.O.75)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 • Paràgraf 180. Esmena d’ADDICIÓ 
 Afegir un nou paràgraf al final: 
 “Afavorirem la participació efectiva i estable dels representants dels pacients i usuaris, a efectes de 

planificació i avaluació del sistema.” 
 
557.  Esmena de Addició al paràgraf 180 presentada per ST.ANDREU(E.O.567)  
 Afegir al final del paràgraf  
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 Posarem especial èmfasi en les polítiques en favor d’una alimentació sana i de control als aliments 
processats com ara els que contenen oli de palma. També hem de potenciar la creació d’impostos als 
aliments industrials amb un al contingut de sal, sucres afegits i grasses; així com la prohibició de la 
promoció d’aquests aliments mitjançant joguines o publicitat destinada al públic infantil com, per 
exemple, els que porta un menú “Happy Meal”. 

 
558.  Esmena de Addició al paràgraf 180 presentada per ST.ANDREU(E.O.569)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Afavorirem la participació efectiva i estable dels representants dels pacients i usuaris, a efectes de 

planificació i avaluació del sistema 
 
559.  Esmena de Addició al paràgraf 180 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.300)  
 Afegir entre prevenció i la de la línia 1 i salut pública de la línia 1 
 promoció de la 
 
 

181. - Enfortirem l’atenció primària, que ha de convertir-se en l’eix de la prevenció de la malaltia. 
 

SUPRESSIÓ 
 
560.  Esmena de Supressió al paràgraf 181 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.455)  
 Suprimir de la malaltia a la línia 1 
 

SUBSTITUCIÓ 
 
561.  Esmena de Substitució al paràgraf 181 presentada per ST.ANDREU(E.O.570)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 Posarem l’atenció primària, de salut i social, en el centre de les prioritats del nou model, per tal de 

garantir la proximitat, l’atenció a la diversitat, l’abordatge eficient dels problemes socials i de salut, la 
dimensió preventiva i de promoció, així com la visió comunitària i connectada a la vida de les persones 

 
562.  Esmena de Substitució al paràgraf 181 presentada per SALUT(E.O.76)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 • Paràgraf 181. Esmena de SUBSTITUCIÓ 
 Substituir tot el paràgraf per: 
 “Posarem l’atenció primària, de salut i social, en el centre de les prioritats del nou model, per tal de 

garantir la proximitat, l’atenció a la diversitat, l’abordatge eficient dels problemes socials i de salut, la 
dimensió preventiva i de promoció, així com la visió comunitària i connectada a la vida de les persones” 

 
ADDICIÓ 

 
563.  Esmena de Addició al paràgraf 181 presentada per SALUT(E.O.77)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 • Paràgraf 181. Esmena d’ADDICIÓ 
 Afegir un nou paràgraf al final: 
 “Farem prioritari el reconeixement i suport als i les professionals dels sistemes socials i de la salut, 

durament afectats per les retallades dels darrers anys tant en les condicions laborals com en els mitjans 
de treball. En aquest sentit, revisarem les polítiques de recursos humans, les retribucions, la formació 
continuada i les necessitats de noves i nous professionals per adaptar el sistema als canvis socials i 
demogràfics del futur més proper .” 
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564.  Esmena de Addició al paràgraf 181 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.302)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Revisarem en profunditat el sistema de benestar emocional, per desestigmatitzar el tema de la salut 

mental i ampliarem els recursos econòmics i professionals en aquests temes. 
 
565.  Esmena de Addició al paràgraf 181 presentada per REUS(E.O.249)  
 Afegir al final del paràgraf  
 incorporant l’atenció a les malalties mentals i la prevenció del suïcidi que es un drama silenciat. 
 
566.  Esmena de Addició al paràgraf 181 presentada per ST.ANDREU(E.O.571)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Farem prioritari el reconeixement i suport als i les professionals dels sistemes socials i de la salut, 

durament afectats per les retallades dels darrers anys tant en les condicions laborals com en els mitjans 
de treball. En aquest sentit, revisarem les polítiques de recursos humans, les retribucions, la formació 
continuada i les necessitats de noves i nous professionals per adaptar el sistema als canvis socials i 
demogràfics del futur més proper . 

 
567.  Esmena de Addició al paràgraf 181 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1070)  
 Afegir al final del paràgraf  
 i afavorirem la seva connexió amb l'atenció hospitalària, per tal d'evitar fragmentacions i duplicitats, així 

com millorar l'eficiència i eficàcia del procès assistencial 
 
 

182. - Farem un ús efectiu i eficient de les noves eines i els nous instruments científics i tècnics, especialment  
pel que fa a sistemes d’informació i registre, per facilitar la relació entre els diferents sistemes  
assistencials. 

 
ADDICIÓ 

 
568.  Esmena de Addició al paràgraf 182 presentada per EIXAMPLE(E.O.953)  
 Afegir al final del paràgraf  
 culminant la implementació de la Història Clínica Compartida a tots els nivells assistencials. 
 
569.  Esmena de Addició al paràgraf 182 presentada per ROJOS(E.O.1292)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Una gestión unificada de la sanidad es necesaria tanto para minimizar costes mediante una unidad de 

compras centralizada, como para ofrecer una carta de sanidad unificada en todo el territorio y para 
eliminar la fútil burocracia derivada de las diferentes tarjetas sanitarias. 

 De esta manera se conseguiría un ahorro económico que podría repercutir como nueva inversión para la 
propia sanidad pública u otros servicios, a la par que se equipararían las prestaciones cubiertas por la 
sanidad, en todos los territorios de la nación, anulando los perjuicios producidos por la multiplicidad de 
tarjetas sanitarias. 

 Todas estas medidas deberían ir acompañadas de una ley de regulación de listas de espera, para 
fomentar la creación de hospitales públicos. 

 
570.  Esmena de Addició al paràgraf 182 presentada per NOU BARRIS(E.O.886)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 1. Defensem un sistema integral de salut, no només centrat en la malaltia si no en les seves causes, amb 

un enfocament prioritari sobre els determinants socials de la salut, la salut pública, i l'atenció primària 
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de salut. Impulsarem intervencions multisectorials i comunitàries, involucrant a totes les conselleries i 
institucions amb actuacions especialment en àmbits com l'envelliment i la cronicitat, la salut escolar i 
laboral, la promoció d'estils de vida saludables, la contaminació ambiental, l'habitatge, entre d'altres, tot 
això amb un enfocament de gènere. 

 2. Apostarem per una sanitat pública, de qualitat, universal, i sostenible que cerqui la màxima equitat 
davant les desigualtats en salut, socials i territorials. Les àrees de millora en aquest sentit inclouen un 
millor finançament públic, una millora en l'agilitat, l'efectivitat, i en l'eficiència de l'actual sistema 
sanitari, així com una major orientació a resultats en salut i a la satisfacció dels usuaris del sistema. 

 3. El paper del sector privat (preferentment sense ànim de lucre) en el nostre model sanitari s'ha 
d'entendre des dels principis de complementarietat, transparència, subsidiarietat, i optimització dels 
recursos públics. Els acords, consorcis i altres formules de gestió i participació amb entitats no públiques 
han de garantir els millors estàndards de governança, qualitat en el servei, rendició de comptes, i 
adequats ràtios de personal i condicions laborals dels qui hi treballen. 

 4. Revertirem polítiques de retallades i austeritat, i impulsarem polítiques de personal que promoguin la 
seva excel·lència, formació continuada i creixement professional en tots els estaments, l'adequació de 
les seves condicions laborals i retributives, així com una major i més efectiva participació en la 
governança de les institucions sanitàries. Hem de ser capaços de restaurar la confiança del professional 
en el sistema públic defensant valors com la professionalitat i l'autonomia, l'ètica, i la vocació i el 
compromís amb un servei públic modern. 

 
571.  Esmena de Addició al paràgraf 182 presentada per NOU BARRIS(E.O.874)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Caldrà intervenir d'una forma preventiva que no pal·liativa, preveiendo les situacions de desinclusión 

social 
 
572.  Esmena de Addició al paràgraf 182 presentada per VILADECANS(E.O.690)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Enfortirem els serveis de cures pal·liatives tant per adults com per infants per garantir el dret efectiu a 

una mort digne en condicions d’igualtat entre tots els ciutadans, plantejant la necessitat si s’escau de 
promoure una Llei del Parlament pel Dret de Cures Pal·liatives 

 
573.  Esmena de Addició al paràgraf 182 presentada per ST.ANDREU(E.O.572)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Regular el número i emplaçament dels locals d’apostes per prevenir la ludopatia i, en especial, entre la 

gent jove. 
 
574.  Esmena de Addició al paràgraf 182 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.646)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Ens comprometem al desenvolupament de programes, serveis, campanyes i/o activitats d’informació i 

formatives per a professionals de la salut per tal de poder donar un tracte més proper a persones del 
col·lectiu LGTBI+. 

 
575.  Esmena de Addició al paràgraf 182 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.647)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Creiem que fa falta una política integral per lluitar contra l’epidèmia del VIH. Per això volem promoure 

l’accés a les proves del VIH a tota la població, així com la seva realització per part de l’administració i 
entitats de una forma ràpida, eficaç i anònima. D’altre banda hauríem de promoure l’accés de la 
població de risc al tractament conegut com “PrEP”. 

 
576.  Esmena de Addició al paràgraf 182 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.303)  
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 Afegir al final un nou paràgraf  
 Reforçarem programes d’educació afectiva-sexual per a afavorir la vivència d’una sexualitat positiva i un 

ús responsable. 
 
 

183. 9. HABITATGE ASSEQUIBLE EN BARRIS AMB QUALITAT DE VIDA 
 
184. L’emergència habitacional al nostre país és una realitat que persisteix ja fa massa anys. L’esclat de la  
bombolla immobiliària va posar en evidència les limitacions d’un sistema basat en la inversió  
especulativa, el crèdit temerari i el consum indiscriminat de sòl; les transformacions del mercat de  
l’habitatge i la manca de racionalitat i control públic ens han conduït a un increment desmesurat de  
preus, la proliferació d’habitatges buits, ocupacions irregulars, pobresa urbana, degradació d’habitatges  
i estigmatització de zones urbanes, frau habitacional, etc.; i els efectes de la crisi econòmica i una mala  
gestió de les administracions competents han incidit directament en la capacitat de les persones i les  
famílies per tirar endavant els seus projectes vitals, posant en risc la garantia del dret d’accés a un  
habitatge digne i adequat i incrementant les situacions d’insolvència i vulnerabilitat (sobreendeutament,  
desnonaments, sensellarisme, pobresa energètica, retards en l’emancipació, infrahabitatge, etc.). 

 
ADDICIÓ 

 
577.  Esmena de Addició al paràgraf 184 presentada per MATARO(E.O.423)  
 Afegir al final del paràgraf  
 sempre d’ acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, de cara al 2030 (ODS 2030) 
 
578.  Esmena de Addició al paràgraf 184 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.592)  
 Afegir entre habitacional de la línia 1 i L'esclat de la línia 1 
 Si vinguès un altre bombolla inmobiliària o crisis econòmica, que no se li tregui l’habitatge al propietari 

del pis, sino que el mateix propietari tingui l’opció d’optar a un lloguer social fins que es reverteixi la 
seva situació. 

 
 

185. L’habitatge és una part essencial en la vida i la dignitat de les persones. No es poden desenvolupar ni  
arrelar projectes de vida sense assegurar primer un lloc on viure dignament. Per això, accedir i mantenir  
un habitatge digne, així com els seus subministraments bàsics, és avui una de les principals  
preocupacions de la ciutadania. 

 
ADDICIÓ 

 
579.  Esmena de Addició al paràgraf 185 presentada per TERRASSA(E.O.118)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 La societat actual encara és víctima de l’esclat de la bombolla immobiliària l’any 2008; d’altes xifres 

d’atur, amb més de la meitat d’aquests sense subsidi; de l’augment constant del nombre (23% ara) de 
famílies vulnerables o en risc de vulnerabilitat després de gairebé deu anys de crisi econòmica 
generalitzada de forta intensitat. 

 Cal reconèixer el mèrit indiscutible dels moviments socials com les PAH, que van conscienciar i van 
mobilitzar a la ciutadania contra els desnonaments i, en definitiva, han col·locat amb força a l’agenda 
política els problemes de la vivenda i de la pobresa energètica. 

 A les nostres ciutats conviuen dues realitats antagòniques: d’una banda milers d’habitatges buits, 
propietat d’entitats financeres que han executat hipoteques, i per l’altra, milers de famílies sense 
capacitat d’accés a un habitatge, demanant a l’administració que els hi garanteixi el seu dret 
constitucional a una vivenda digne. 
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 Les dades ens indiquen que encara resten al nostre país milers d’habitatges buits sense complir la funció 
social per a la qual van ser construïts. Al mateix temps, ens trobem amb un gran nombre de famílies 
sense recursos, que han estat desproveïdes o que no poden accedir per primer cop a un habitatge i que 
no poden assumir les despeses de subministraments d’aigua, gas i electricitat. 

 Els afectats recorren als ajuntaments demanant ajuts i solucions a la seva precarietat. Els ajuntaments, 
tot i no tenir competències, han destinat cada vegada més recursos a pal·liar aquestes situacions, però 
tenint present que només s’han pogut atendre les de més urgència i emergència. 

 Històricament, la promoció d’habitatges públics (HPO) ha estat molt escassa i gairebé limitada a la 
venda tant per part dels ajuntaments i de les Comunitats Autònomes com per part del Govern Central. 
El mateix amb el lloguer, amb uns percentatges molt inferiors al de països del nostre entorn. 

 Constatem, a més, que els països on la bombolla immobiliària va afectar menys, són aquells on el parc 
públic d’habitatges de lloguer és superior: El 32% a Holanda, el 24% a Àustria, el 19% a França o el 18% 
al Regne Unit. Per contra, a Espanya és només de l’1,1%, segons l’informe de Amnistia Internacional de 
juny de 2015. 

 
 

186. Són els poders públics els responsables de garantir l’exercici efectiu d’aquest dret. I per això, per als  
socialistes, l’habitatge és una política pública prioritària, que exigeix la col·laboració i coordinació entre  
administracions, així com el consens amb els agents socials i econòmics i els moviments ciutadans; i  
l’habitatge social és un servei públic que requereix recursos públics suficients i una estratègia  
urbanística a mitjà i llarg termini. 

 
ADDICIÓ 

 
580.  Esmena de Addició al paràgraf 186 presentada per ALT URGELL(E.O.673)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Potenciarem la creació d'un parc d'habitats socials per a persones vulnerables. Tothom té dret a gaudir 

d'un habitatge adequat i digne. 
 
 

187. Defensem una política racional d’habitatge que en primer terme combati el fort creixement de la  
desigualtat a Catalunya, protegeixi les persones davant situacions d’exclusió residencial i vetlli per una  
planificació racional i coherent de l’habitatge, d’acord amb les necessitats de la ciutadania, garantint els  
principis de justícia social, igualtat d’oportunitats, solidaritat, coordinació interadministrativa,  
coresponsabilitat i segona oportunitat. 
 
188. En aquesta planificació que defensem, hem de ser capaços d’anar més enllà de l’emergència. Volem  
abordar amb valentia i liderar les respostes al repte climàtic i a tres reptes demogràfics clau (afavorir  
l’emancipació juvenil, adaptar els habitatges a un envelliment de qualitat i reduir la vulnerabilitat  
residencial dels nouvinguts, especialment lligada a la precarietat laboral i l’economia submergida). 

 
ADDICIÓ 

 
581.  Esmena de Addició al paràgraf 188 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.648)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 La planificació de les polítiques d’habitatge precisa conèixer les necessitats de la ciutadania de 
 la manera més concreta possible. Hem assumit que calia plantejar polítiques sectorials que 
 permetessin parar atenció a col·lectius específics. Aquestes polítiques sectorials, però, tenen 
 certes limitacions si considerem que una persona pot patir alhora més d’un eix de desigualtat, 
 motiu pel qual una política sectorial no dóna resposta suficient a les seves necessitats. La 
 resposta, en canvi, ha de partir d’una mirada interseccional que permeti intervenir des d'una 
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 aproximació complexa, més ajustada a la realitat, tot assumint que els eixos de desigualtat 
 intervenen en la situació d’una persona de manera interrelacionada i no pas aïllada. 
 En aquest sentit, atès que la política pública d’habitatge ha de ser una prioritat, precisament 
 per tractar-se d’una necessitat bàsica i que defineix de manera contundent la situació d’una 
 persona o família, cal afrontar-la des d’una perspectiva interseccional. El primer pas per poder 
 fer-ho és disposar des de les administracions públiques de dades i estadístiques 
 interseccionals pel que fa les necessitats d’habitatge i la vulnerabilitat habitacional, el que 
 ens permetria conèixer les limitacions i biaixos de les polítiques d’habitatge, permetent-nos 
 adaptar aquestes polítiques a necessitats més concretes de la ciutadania, reduint la 
 vulnerabilitat habitacional d’aquelles persones sobre les quals impacten més d’un eix de 
 desigualtat. 
 
 

189. Considerem també que el dret a l’habitatge no és només un dret individual, sinó que és a més un dret  
social col·lectiu que repercuteix en el benestar públic. Defensem la necessitat de garantir un habitatge  
digne, assequible i sostenible, en un entorn comunitari que atorgui seguretat i confiança, i contribueixi a  
l’arrelament als barris. 

 
ADDICIÓ 

 
582.  Esmena de Addició al paràgraf 189 presentada per TERRASSA(E.O.121)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 En conseqüència, recollim les propostes de diverses iniciatives municipals per a l’habitatge digne i 

contra la pobresa energètica, i endegarem les següent mesures polítiques: 
 1. Reconèixer el dret a l’habitatge com un dret fonamental de tots els ciutadans i ciutadanes i instar a les 

administracions competents a desenvolupar les lleis adequades per a garantir efectivament l’exercici 
d’aquest dret a tota la ciutadania. 

 2. Determinar que el dret a l’habitatge digne s’ha de garantir a totes les famílies a un preu màxim 
equivalent a 30% dels ingressos familiars, inclosos els subministres bàsics d’aigua, gas i electricitat. 

 3. Desenvolupar polítiques de promoció/adquisició pública d’habitatge destinat bàsicament a lloguer 
social, fins assolir percentatges semblants a l’entorn europeu (més del 15%) sobre el parc total 
d’habitatges del país, en un termini de 10 anys. La dotació d’aquest parc públic d’habitatge per lloguer 
social ha d’incloure l’adquisició a baix cost dels habitatges buits propietat d’entitats financeres i també 
la destinació a aquests afectes dels actius adequats de la SAREB. 

 4. Revisar la normativa vigent, com la “ley de segunda oportunidad” i altres, que permetin paralitzar les 
execucions hipotecàries en cas d’insolvència justificada de bona fe, i alternativament, acordar la dació 
en pagament exonerant el deute pendent i excloent de l’execució dels avals l’habitatge habitual de 
l’avalador. 

 5. Reconèixer el dret de les persones que hagin perdut l’habitatge com a conseqüència d’una execució 
hipotecària per insolvència sobrevinguda, a que se’ls faciliti una vivenda en règim de lloguer social a un 
preu que no superi el 30% dels seus ingressos. 

 6. Incrementar el parc d’habitatges dels fons socials d’habitatge públic (locals, autonòmics i estatal) per 
garantir el dret a l’habitatge a la ciutadania vulnerable, atorgant als ajuntaments les funcions de gestió 
de tots els habitatges socials del seu municipi, i assumint des de les CCAA i AGE les despeses de obtenció 
i manteniment dels habitatges dels fons supramunicipals. 

 7. Regular per llei la cessió obligatòria de l’ús temporal als fons públics d’habitatge social dels habitatges 
buits propietat d’entitats financeres i/o grans propietaris, que restin més de dos anys desocupats i, per 
tant, sense complir la funció social per a la qual foren construïts. Aquestes cessions augmentaran el parc 
disponible de vivendes en lloguer social per atendre emergències i allotjar famílies en situació de 
vulnerabilitat. 



PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 3C  
Una Catalunya Roja 

56 
 

 8. Regular ajuts a fons perdut per a la rehabilitació del parc d’habitatges antics propietat dels seus 
residents o de petits propietaris, incloent aspectes d’eficiència energètica i accessibilitat, i condicionar 
els ajuts als propietaris no residents a la seva inclusió en els programes de lloguer. 

 9. Per a combatre la pobresa energètica, crear un fons social de gestió pública municipal amb 
aportacions de les empreses subministradores equivalent al 2% de la seva facturació a cada municipi, 
destinat a cobrir les despeses de les famílies vulnerables. I prohibir per normativa els talls de 
subministrament sense informe previ i avaluació dels serveis socials municipals. 

 10. L’existència d’habitatges buits a les ciutats provoca problemes de salubritat, seguretat, convivència, 
dificulta la cohesió i la planificació urbana i facilita el fenomen de les ocupacions irregulars. Cal habilitar 
mecanismes i recursos per a resoldre les ocupacions amb celeritat i per a fomentar la convivència 
mitjançant la dinamització de les comunitats veïnals. 

 
583.  Esmena de Addició al paràgraf 189 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.192)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 L’habitatge és un dret fonamental, individual , social i col·lectiu a qualsevol etapa de la nostra vida. 

Volem participar activament davant les noves iniciatives d’accés i/o ús de l’habitatge que, actualment, 
van enfortint-se progressivament i impulsades des de diferents col·lectius com són les anomenades 
vivendes col·laboratives, cohabitatge. 

 En aquest àmbit, volem, especialment, acompanyar i donar suport als projectes promoguts pel col·lectiu 
de gent gran que opten VOLUNTÀRIAMENT per un envelliment actiu i compromès amb el seu entorn i 
opten, juntament amb altres companys/es, per la vivenda col·laborativa com a opció, prèvia i voluntària, 
vers al seu envelliment. 

 
 

190. L’ampliació de les polítiques de rehabilitació, l’adequació d’entorns, la lluita contra la segregació urbana  
i la dignificació dels barris són també instruments necessaris per a la cohesió social, la convivència i la  
igualtat d’oportunitats. Volem recuperar l’esperit de les lleis de barris, endegades pels governs  
socialistes a Catalunya, per aconseguir espais públics de qualitat i accessibles, bons equipaments i el  
foment de la rehabilitació. 

 
ADDICIÓ 

 
584.  Esmena de Addició al paràgraf 190 presentada per NOU BARRIS(E.O.876)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Aquestes intervencions, al seu torn, generaran activitats econòmiques que des de  l'Economia 

Social, garantirà l'accés a l'ocupació digna de les persones afectades  per la seva situació habitacional 
 
 

191. I a partir d’aquí, convertir el barri en l’eix vertebrador de les nostres polítiques per garantir la igualtat i la  
cohesió. Des del barri dissenyarem també els programes de salut, educació, seguretat, emprenedoria i  
ocupació. Des dels barris farem la Catalunya que volem. 
 
192. Cal doncs recuperar la iniciativa pública en el camp de l’habitatge i la dignificació dels barris,  
reconstruint la concertació perduda entre administracions i promovent una política pública integral que  
doni resposta a les necessitats de la ciutadania i sigui coherent amb la realitat del nostre parc edificat. 
 
193. - Tirarem endavant la Llei de barris 2.0 per complementar la primera Llei de Barris, que invertia diners  
públics sobretot en obra pública (espais públics i equipaments). La 2.0 finançarà els ajuntaments amb un  
Fons Reemborsable de 200 milions d’euros anuals, perquè els ens locals rehabilitin 25.000  
habitatges/any mitjançant Àrees de Rehabilitació en barris on faci falta. S’utilitzarà el mecanisme  
urbanístic de les Àrees de Conservació i Rehabilitació, existent a Catalunya des de la Llei pel dret a  
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l’habitatge, que permet delimitar àmbits de rehabilitació prioritària i declara la utilitat pública de les  
obres. L’administració dinamitzarà la rehabilitació i els propietaris ho podran pagar mensualment en 5 o  
10 anys. 

 
ADDICIÓ 

 
585.  Esmena de Addició al paràgraf 193 presentada per VILADECANS(E.O.697)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Amb l’objectiu de complementar la primera Llei de Barris, que es focalitzava sobretot en la millora 
 dels espais públics i equipaments, es tirarà endavant la Llei de Barris 2.0 amb la que es pretén 
 portar a terme la rehabilitació de les edificacions tenint com a objectiu principal la millora de 
 l’eficiència energètica per tal de garantir el confort de les persones que hi viuen i la reducció de 
 les despeses energètiques que suposarà al mateix temps una reducció de les emissions de CO2. 
 Aquesta mesura es realitzarà mitjançant el mecanisme urbanístic que estableix la Llei 18/2007 
 del dret a l’habitatge de declaració d’Àrees de Conservació i Rehabilitació, per tal de potenciar 
 l’actuació en zones de major vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’afavorir la cohesió social. 
 Es tracta de dinamitar la rehabilitació a través dels ajuntaments que disposaran d’un fons 
 reemborsable de 200 milions d’euros anuals que es destinarà a rehabilitar 25.000 habitatges/any 
 afavorint el finançament als propietaris i que aquests després hauran de retornar en un període 
 de 5 a 10 anys. 
 
586.  Esmena de Addició al paràgraf 193 presentada per MEDI AMBIENT(E.O.213)  
 Afegir entre Àrees de rehabilitació de la línia 4 i barris on faci falta de la línia 4 
 i prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels edificis 
 
 

194. - Posarem en marxa el Servei Català d’Habitatge (SCH) que es desplegarà amb esperit de concertació  
amb les diputacions, els ajuntaments i el tercer sector, i l’integraran instruments ara dispersos de la  
mateixa Generalitat (Agència Catalana de l’Habitatge, INCASOL) i de les altres administracions. Volem  
defensar el dret a l’habitatge posant en marxa per primera vegada al país una infraestructura pública de  
resposta estable a aquest dret, que vetlli per combatre el frau i els abusos i assumeixi el compromís de  
donar uns serveis públics de qualitat en aquest camp. 
 
195. - Contra l’ocupació d’habitatges, oferirem alternatives habitacionals a les ocupacions socials i  
combatrem la de perfils delinqüencials que troben en els habitatges buits nous espais on exercir la seva  
activitat delictiva, sovint vinculada al tràfic de drogues o d’objectes robats, o que directament usurpen la  
propietat d’habitatges de particulars, provocant una forta alarma social i greus problemes de  
convivència als barris que volem rehabilitar i dotar de qualitat de vida. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
587.  Esmena de Substitució al paràgraf 195 presentada per HOSPITALET EST(E.O.719)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 L'accés a l'habitatge i el fenomen de l'ocupació són qüestions pendents que s'han d'abordar des d'una 

visió metropolitana; per tant, impulsarem polítiques supramunicipals amb les que, d'una banda, 
combatrem les ocupacions delinqüencials i, de l'altra, puguem oferir respostes adequades a les 
persones que es troben en situació d'exclusió residencial.  

 En aquest sentit, els socialistes posarem en marxa un Pla Integral Metropolità contra l'exclusió 
residencial que abordi el fenomen de l'ocupació des de les diferents vessants: la garantia a l'habitatge 
digne, l'atenció social a les famílies, la formació i la reinserció en el mercat laboral i la lluita contra les 
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estructures mafioses que delinqueixen amb les ocupacions d'habitatges i alteren la vida de les 
comunitats de veïns. 

 
ADDICIÓ 

 
588.  Esmena de Addició al paràgraf 195 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.649)  
 Afegir al final del paràgraf  
 Es promourà diferents models d’habitatge per a les persones que no puguin mantenir un lloguer o no 

puguin comprar; per exemple cooperatives d’habitatge. Actualment hi ha diverses estructures que 
moltes de les famílies agrairien saber. 

 
-----  Esmena de Addició al paràgraf 195 presentada per SABADELL (sense aplicatiu d’esmenes)  
 Afegir al final del paràgraf  un nou paràgraf: 

En relació a l’habitatge i d’acord amb la Constitució, promourem canvis legislatius per la defensa de la 
propietat privada davant de l’ocupació il·legal i reforçarem el dret a un habitatge digne per tothom i la 
lluita contra l’especulació, definint criteris clars i donant recursos legals i econòmics als ajuntaments per 
aconseguir la cessió d’habitatges buits, la limitació dels preus dels lloguers i la construcció d’habitatges 
socials. 

 
589.  Esmena de Addició al paràgraf 195 presentada per MATARO(E.O.425)  
 Afegir entre d'habitatges de la línia 1 i oferirem de la línia 1 
 Impulsarem la reforma del Codi Penal per evitar les ocupacions delinqüencials 
 
590.  Esmena de Addició al paràgraf 195 presentada per IMMIGRACIO I INTEGRACIO(E.O.82)  
 Afegir entre delinqüencials de la línia 2 i que troben de la línia 2 
 o possibles fraus 
 
 

196. - Per aconseguir una oferta de lloguer assequible a les nostres ciutats promourem una resposta integral,  
sense solucions màgiques. Combinarem mesures fiscals que incentivin la implicació dels petits  
propietaris i del sector privat professional, l’impuls a promocions públiques de lloguer assequible en  
diversos formats i la concertació amb el tercer sector per fomentar la innovació en la producció  
d’habitatge de lloguer assequible. 

 
SUBSTITUCIÓ 

 
591.  Esmena de Substitució al paràgraf 196 presentada per HOSPITALET EST(E.O.721)  
 Substituir tot el paràgraf per...  
 Per aconseguir arribar a l'estàndard de la Solidaritat Urbana que fixava la Llei pel Dret a l'Habitatge de 

2007 en un 15 % del parc residencial destinat a habitatges amb protecció pública, cal impulsar polítiques 
públiques dedicades i compromeses en el creixement progressiu del parc públic. 

 En aquest sentit, entenent l'habitatge públic com un dret, cal modificar i ajustar la lesgislació sectorial a 
Catalunya per tal de garantir que els parcs residencials protegits i construïts sobre sòl públic esdevinguin 
inalienables i es gestionin sempre en règim de lloguer.  

 De la mateixa manera, per a arribar a l'esmentat 15 % de Solidaritat Urbana, cal planificar els futurs 
creixements de nous habitatges protegits amb visió metropolitana sense que la delimitació 
administrativa municipal pugui condicionar l'accés als mateixos. 

 
ADDICIÓ 
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592.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per HOSPITALET EST(E.O.720)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Ampliarem la col·laboració del Govern amb les entitats del Tercer Sector per afavorir la construcció de 

nou habitatge assequible i per a concretar polítiques públiques d'atenció a l'emergència residencial. 
 
-----  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per SABADELL (sense aplicatiu d’esmenes)  
 Afegir al final del paràgraf  un nou paràgraf: 

Gestionarem la introducció en la legislació vigent de la dació en pagament del deute pendent en la 
finançament de la compra d’habitatges. 

 
593.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.776)  
 Afegir al final un nou paràgraf  

 Un gran nombre dels conflictes respecte l’habitatge que s’han produït en els darrers anys provenen del 
lloguer. Cal, per tant, una proposta valenta i atrevida que defensi de manera ferma l’ús social de la 
propietat de l’habitatge, el dret a l’habitatge i la seva orientació a l’interès general i el seu 
desarrelament del mercat especulatiu. Certament, no hi ha una proposta que per si mateixa resolgui els 
problemes derivats de l’especulació ni aturi els efectes que aquesta genera al mercat de lloguer. 
Diversos països de l’entorn de l’Europa occidental, amb una oferta d’habitatge social més àmplia i, per 
tant, amb major capacitat d’incidir en el preu del mercat de lloguer per aquesta via, han comprovat que, 
en el context actual, l’oferta d’habitatge social esmentada –que al nostre territori, òbviament, també 
s’ha de treballar– és insuficient per garantir que qualsevol persona pot accedir a un habitatge digne. 

 A Berlin s’han congelat els lloguers durant cinc anys, mesura que conviu amb una mesura aplicable a 
tota Alemanya i que limita l’increment del lloguer a un 10% de la mitjana del barri. 

 A Portugal s’ha iniciat un programa per incentivar un topall als preus del lloguer en funció del municipi, 
de les habitacions de l’habitatge i de la renta de la unitat domèstica. A París els preus del lloguer s’han 
limitat a uns preus de referència fixats per l’Administració, mesura que poden aplicar els municipis 
francesos de més de 50.000 habitants. 

 La intervenció en els preus del lloguer no és, per tant, cap anomalia: tant Portugal com França, països 
veïns d’Espanya i amb governs de diferent color, han decidit que calia intervenir el preu del lloguer i han 
aplicat mesures en aquesta direcció. Entremig, Espanya no pot quedar al marge de la intervenció dels 
preus del lloguer com a mecanisme addicional per garantir l’accés i el manteniment d’un habitatge per a 
tothom. Cal donar una resposta al problema de l’habitatge actuant des de diversos fronts, però sense 
esperar més. Cal limitar els preus del lloguer per garantir l’accés a l’habitatge, la seva orientació a 
l’interès general, que no tingui un ús especulatiu, tot frenant, alhora, els desnonaments invisibles. 

 
594.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.772)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 L’absència de determinats elements a les finques i als habitatges que les integren poden comportar 

inseguretat tant des del punt de vista de la integritat física com des de de la salut, quan no, directament, 
un biaix o barrera per a determinats col·lectius alhora d’accedir a un habitatge. Calefacció i ascensor són 
dos d’aquests elements que de forma clara poder afectar a la salut dins de l’habitatge o suposar una 
barrera per a determinats col·lectius. Cal cercar fórmules que impulsin l’obligatorietat de disposar a les 
finques d’ascensor i calefacció sense afegir una despesa addicional en l’accés i manteniment de 
l’habitatge pels col·lectius més vulnerables. Entenem, des de la claredat, que no és senzill però 
entenem, també, que la salut dins l’habitatge, la mobilitat i l’accés a una oferta d’habitatge més àmplia i 
sense restriccions derivades de determinades vulnerabilitats són conseqüències d’altres drets que, com 
a tals, cal igualment garantir. 
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595.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.829)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 10. LA LEGALITZACIÓ DEL CÀNNABIS COM A INSTRUMENT DE NORMALITZACIÓ SOCIAL I DE SEGURETAT 

JURÍDICA 
 
 Context global: 
 La popularització del consum de cannàbis és, a dia d'avui, una realitat. Dades recents de l’Observatori 

Europeu de les Drogues (EMCDDA) ressenyen que el 17,1% de les persones d'entre 15 i 34 anys són 
consumidores habituals de cànnabis. S’observa una normalització del consum del cànnabis tal i com 
passa amb l’alcohol o el tabac, drogues legals d’ús recreatiu generalitzat.  

  
 En aquest sentit, la regulació actual no s’adequa a aquesta realitat social. Les mesures prohibicionistes 

no han servit per reduir el nombre de consumidors. De fet, tot el contrari. L'augment en el consum i 
l'establiment de cada cop més “clubs socials de consum de cànnabis” o “associacions cannàbiques”, que 
es troben en una situació d'al·legalitat, és una evidència i cal optar per una revisió i actualització de la 
normativa actual tendent a normalitzar el què a dia d'avui ja és normal.  

 Alguns països com Canadà, Uruguai o els Estats de Colorado, Washington, Oregon i Alaska (als Estats 
Units), han optat per un model de despenalització i legalització, fet que ha permès incidir en la regulació 
i intervenció de la producció, comerç, distribució i consum. Així, aquests països poden ara exercir el 
control sobre aquesta substància, combatre activament el narcotràfic, protegir els treballadors del 
sector i oferir garanties de qualitat als consumidors. 

  
 Problemàtica de la regulació actual:  
 L’actual regulació al nostre país es troba al Codi Penal i a la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat 

Ciutadana. La norma penal castiga el cultiu, elaboració, tràfic o qualsevol altre conducta que promogui, 
afavoreixi o faciliti el consum de drogues. La norma administrativa sanciona el consum de drogues en 
qualsevol cas, en espai públics, així com la producció destinada a l’autoconsum susceptible de ser vista 
des de la via pública.  

 De la regulació actual s’aprecia una important incongruència: el consum en un espai privat per un 
particular es permet, però no que pugui adquirir a l’exterior la substància. D’aquesta manera s’entén el 
cultiu i la producció pròpia, però segueix essent una incògnita la procedència de tot el necessari per la 
preparació de la substància. La llei deixa una llacuna en aquest aspecte. Es sobreentén un mercat il·lícit. 
Del contrari no existiria un consum cada cop més generalitzat del cànnabis. Quan hi hagi usuaris que 
puguin consumir legalment dins d’uns límits, hi haurà mecanismes no controlats de producció i venda.  

 El mateix ocorre amb el consum compartit. Seguint la lletra de la llei, l’usuari només podria consumir en 
un espai tancat i sol. Tractant-se d’una droga que podríem considerar social, el fet que dues o més 
persones consumissin en el mateix espai s’apreciaria com a conducta perseguible penalment, dada 
l’ambigüitat usada en l’articulat. Això genera una situació d’inseguretat jurídica que han hagut de 
resoldre els Tribunals, aplicant una disparitat de criteris que no ajuda a entendre el què es pot fer i el 
què no. El Tribunal Suprem, en un exercici de realisme, va donar uns paràmetres per permetre el 
consum compartit, per tal de donar una mica de llum al buit legal que genera el Codi Penal. D’aquesta 
manera van aparèixer clubs socials de consumidors de cànnabis, que es movien en aquesta situació 
d’al·legalitat.  

 En aquest sentit, cal destacar que a l'Informe del Pla Nacional sobre Drogues (del Ministeri de Sanitat) 
de l'any 2018, es fa ressò que a Espanya, l'any 2016, van registrar-se 405.348 infraccions de la legislació 
sobre drogues (de les quals el 96,9% eren per ús o tinença i només el 3,1% va ser per tràfic).  

   
 El fenomen de les associacions cannàbiques:  



PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 3C  
Una Catalunya Roja 

61 
 

 Els clubs socials de consum de cànnabis o associacions cannàbiques neixen com espais privats on les 
persones que són usuàries de la marihuana poden consumir amb d’altres. Com que l’existència 
d’aquests espais es permet per una llacuna legal, alguns tribunals han considerat que poden incórrer en 
delicte per interpretar de manera diferent els criteris del Tribunal Suprem. A la ciutat comtal ha crescut 
exponencialment en els darrers anys el nombre d’aquest tipus d’associacions, com en altres municipis 
del nostre país. L’Ajuntament de Barcelona va prendre mesures per regular aquests espais dins del marc 
de la seva competència. Això es tradueix en ordenances que només entren a tractar afers relatius a 
l’urbanisme i de característiques arquitectòniques dels locals. És un avenç que no resol el principal 
problema: quan els titulars i treballadors d’una associació cannàbica incorren en un delicte contra la 
salut pública en un marc normal de funcionament.  

 El Parlament de Catalunya va aprovar, amb el suport del grup socialista, la Llei 13/2017, de 6 de juliol, de 
les associacions de consumidors de cànnabis, que provenia d'una ILP impulsada per federacions 
d'associacions com FEDCAC o CATFAC. Aquestes organitzacions van treballar durament pel 
reconeixement d’uns drets i obligacions pels clubs cannàbics que marquessin unes línies bàsiques de 
conducta. Però la problemàtica segueix essent la mateixa, ja que aquesta Llei no podia regular sobre tot 
el què seria necessari per dotar de seguretat jurídica plena, doncs la competència en matèria penal és 
estatal, tal i com disposa l'art. 149.1.6ª de la Carta Magna. El grup parlamentari popular va presentar un 
recurs al Tribunal Constitucional i es va declarar nul el text legislatiu per invasió de competències. 

 Moltes qüestions com la producció de la marihuana o els drets dels treballadors d’aquestes associacions 
van quedar enlaire. El parlament navarrès va intentar legislar en els mateixos criteris que la Llei 
catalana, fet que va portar al recurs d’inconstitucionalitat de la norma per invasió de competències. 
També les comunitats autònomes del País Vasc, Cantàbria, Canàries, Múrcia i les Illes Balears van optar 
per una regulació en el mateix sentit. D’aquesta manera, qualsevol iniciativa legislativa sobre aquesta 
matèria que vulgui donar seguretat jurídica al sector, difícilment prosperarà si no ve des del Congrés i el 
Senat.  

   
 El nostre compromís com a socialistes: 
 Observant que l’aparició d’aquestes associacions és cada cop més generalitzada i el consum ha 

augmentat, hem de posar-nos al costat de la normalitat i fer un exercici de realisme.  
 El consum de cànnabis s’ha demostrat menys lesiu per la salut i la conducta que el consum d’alcohol. 

Per a més inri s’han provat efectes positius a nivell terapèutic. Cal que el PSC es posicioni al costat 
d’aquesta nova cultura del consum que cada cop és més arrelada per tal de controlar, protegir i donar 
seguretat jurídica a les persones que intervenen en tots els nivells del mercat del cànnabis.  

   
 La despenalització del comerç del cànnabis és l’opció més favorable pel conjunt de la societat: 
 -Comporta la possibilitat de dotar de drets laborals particulars als treballadors de les associacions 

cannàbiques, així com establir protocols de prevenció de riscos en la tasca que desenvolupen i protegir 
als titulars de les mateixes, precisant les conductes permeses i les prohibides. 

 -Dota de garanties sanitàries i de qualitat el producte que es comercia amb un sistema de control 
administratiu, evitant que aquest estigui adulterat i causi un perjudici al consumidor.  

 -Combat el narcotràfic que actualment controla el mercat il·lícit, acabant amb xarxes criminals 
destinades a l’elaboració i transport, que són responsables d’altres delictes aparellats com l’explotació 
de persones, l’extorsió i el blanqueig de capitals, entre d’altres.  

 -Augmenta també la recaptació de l’Estat a nivell tributari, doncs les càrregues impositives als productes 
cannàbics formarien part d’un comerç normalitzat, sens perjudici de la creació d’impostos o taxes 
específics.  

   
 És clar que aquesta legislació no ha de ser una porta oberta sense límits al comerç del cànnabis. Ha de 

servir per intervenir el sector i establir uns màxims, com passa amb l’alcohol i el tabac, des del màxim 
rigor sanitari i social. Persegueix la protecció de les persones consumidores i no consumidores, dels 
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treballadors i treballadores del sector i qualssevol altres que s’involucrin en el mercat. L’establiment de 
regles sempre és necessari quan es tracta d’una realitat normalitzada per la societat. Es va fer en el seu 
dia amb l’alcohol i el tabac. La regulació despenalitzadora ens afavoreix a totes i tots. 

 
596.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per ROJOS(E.O.1295)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 LAICISMO 
 Desde el mismo momento de su aprobación en 1978, se está incumpliendo el artículo 16.3 de la 

Constitución Española, qué desde un imperativo legal, dice: 
 “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” 
 Los distintos gobiernos de España, mantienen una relación adocenada con la Iglesia, a la que le otorgan 

12 millones de € anuales de los PGE, a la par que innumerables privilegios fiscales, a cambio de un 
adoctrinamiento moral, que hace a de los ciudadanos individuos sumisos a los dictados de gobiernos 
injustos. 

 Para ello, los distintos gobiernos permiten que numerosas instituciones de la Iglesia Española puedan 
practicar ese adoctrinamiento moral desde la más tierna infancia, por medio de la educación 
concertada. 

 A la vez, se está creando un agravio comparativo con distintas confesiones religiosas, que ya están 
exigiendo un trato igual y no discriminatorio. 

 La educación de ciudadanos iguales y libres de cadenas morales propagadas por sectas religiosas, sólo 
será posible separando radicalmente la actividad de las instituciones del Estado Republicano de las de 
cualquier credo religioso, desde el más escrupuloso respeto a cualquier confesión religiosa, a las que se 
les deberá exigir el cumplimiento de la normativa constitucional respecto al trato igual y no 
discriminatorio entre sus miembros 

 
597.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per ST.MARTI(E.O.1149)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 L'article 47 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a l'accés a un habitatge digne i adequat, com a 

principi rector de la política social i econòmica, i prescriu que els poders públics han de vetllar pel seu 
efectiu compliment. 

 La realitat actual, però, fa evident que l'accés a l'habitatge és cada cop més difícil -sobretot per les 
persones joves, que majoritariament es troben en situació de precarietat-, atès que la lliure fixació dels 
preus del lloguer ha comportat una tendència alcista d'aquests i ha vetat en nombroses ocasions la 
possibilitat d'emancipació, que és un pilar fonamental del desenvolupament personal. 

 Cal optar per un nou model legislatiu que posi fi a les pràctiques especulatives descontrolades que 
alguns propietaris utilitzen per convertir els habitatges en mers negocis lucratius que s'allunyen de la 
funció social que ha de tenir l'habitatge i que, en molts casos, generen situacions inconcebibles de 
sobreexposició financera a les persones arrendatàries. 

 Les polítiques públiques han d'anar encaminades a una major protecció del mercat de l'habitatge, per 
tal de garantir que tota persona pugui optar a l'accés a aquest amb preus justos no especulatius, 
prohibint conductes que s'allunyin de l'ús social de l'habitatge que consagra la Carta Magna. 

 
598.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per ESPORTS(E.O.214)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 L’Esport com a pilar de l’Estat del Benestar: 
 L’esport i l’activitat física són i ho han demostrat un instrument idoni, en els seus àmbits d’influència, 

per reforçar els valors propis del socialisme, esdevenint així un dels pilars de l’Estat del Benestar pel seu 
impacte en la salut, l’educació, la integració i com a eina de promoció econòmica i creadora d’ocupació.  

 Aquestes pràctiques, per altra banda, tenen capacitat per combinar, per una part, la resposta a les 
inquietuds i problemàtiques personals, i per una altra, vetllar per aconseguir objectius d’interès 
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col·lectiu on l’educació en valors, la solidaritat, la justícia social i la igualtat d’oportunitats facilitin la 
construcció d’una societat més justa i equitativa. 

 Per aquests motius els i les socialistes defensem que: 
• Cal seguir potenciant la pràctica esportiva i l’exercici físic de tota la ciutadania i a totes les edats, 

amb més espais esportius de proximitat, impulsant activitats i hàbits de vida saludables, exigint-nos 
més qualitat i seguretat, i millorar l’accessibilitat dels equipaments esportius públics. L’esport ens ha 
de servir com escola de vida, com un excel·lent instrument educatiu, inclusiu i cohesionador de la 
ciutadania.  

• Hem de ser generadors de complicitat amb el món local, la Generalitat de Catalunya, les Diputacions 
provincial i tot el teixit esportiu del país, concretament amb les federacions, consells esportius, clubs 
i associacions esportives. Aquesta complicitat s’ha de plasmar en la nova Llei de l’Esport, recollint i 
consensuant la fortalesa de tots els agents que han portat a Catalunya a ser capdavantera en la 
promoció de l’esport. 

• Cal avançar més per empoderar la incorporació de les dones a la pràctica de l’esport –així com en 
tasques directives- en tots els seus àmbits on encara són minoria, i aquesta és una tasca que 
comença amb l’esport de base.  

• Promoure a nivell municipal esdeveniments esportius nacionals i internacionals per tal d’assolir 
projecció econòmica, turística, i generació de recursos vetllant per a la col.laboració transversal 
entre els agents públic-privats dels municipis. I treballar perquè Catalunya, gràcies a la seva tradició i 
teixit esportiu, esdevingui com a seu permanent d’organismes nacionals i internacionals relacionats 
amb el món de l’esport -com podria ser la lluita contra el dòping, la medicina esportiva, 
l’alimentació dels esportistes d’elit, o el foment de l’esport de base-.  

• Donar ple suport a Barcelona i als municipis dels Pirineus en el treball i desenvolupament de la seva 
candidatura conjunta per ser seu dels Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona’2030, un 
esdeveniment que serà la primera vegada que Catalunya i el conjunt de l’Estat en siguin 
organitzadors, i una bona oportunitat per recuperar l’esperit unitari de les Olimpíades del 92. 

 
599.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per MATARO(E.O.426)  
 Afegir al principi del paràgraf  
 Fixarem en la Llei d’Urbanisme un estàndard que faci obligatori la reserva d’un determinat percentatge 

per habitatge plurifamiliar no de luxe 
 
600.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per MATARO(E.O.428)  
 Afegir al final del paràgraf  
 posant, d’alguna manera i com a darrer recurs, límits als lloguers dels habitacles. 
 
601.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.650)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 L'article 47 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a l'accés a un habitatge digne i adequat, com a 

principi rector de la política social i econòmica, i prescriu que els poders públics han de vetllar pel seu 
efectiu compliment. 

 La realitat actual, però, fa evident que l'accés a l'habitatge és cada cop més difícil -sobretot per les 
persones joves, que majoritariament es troben en situació de precarietat-, atès que la lliure fixació dels 
preus del lloguer ha comportat una tendència alcista d'aquests i ha vetat en nombroses ocasions la 
possibilitat d'emancipació, que és un pilar fonamental del desenvolupament personal. 

 Cal optar per un nou model legislatiu que posi fi a les pràctiques especulatives descontrolades que 
alguns propietaris utilitzen per convertir els habitatges en mers negocis lucratius que s'allunyen de la 
funció social que ha de tenir l'habitatge i que, en molts casos, generen situacions inconcebibles de 
sobreexposició financera a les persones arrendatàries. 
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 Les polítiques públiques han d'anar encaminades a una major intervenció del mercat de l'habitatge, per 
tal de garantir que tota persona pugui optar a l'accés a aquest amb preus justos no especulatius, 
prohibint conductes que s'allunyin de l'ús social de l'habitatge que consagra la Carta Magna. 

 
602.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.651)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 X. Per unes pràctiques dignes on els estudiants no siguin treballadors sense salari. 
 Les conseqüències de les darreres reformes laborals del PP i certs decrets han posat sobre la taula la 

qüestió de les pràctiques no laborals, aquelles amb l’objectiu de ser el primer contacte entre persones 
joves al final del seu període formatiu i el mon laboral. Aquestes practiques, però, lluny de millorar el 
seu bagatge formatiu i potenciar les capacitats professionals, s’han vist estroncades per males praxis 
donada la regulació existent. Els canvis en normatives laborals i educatives han anat relaxant les 
exigències a les empreses i augmentant les modalitats existents que combinen formació i pràctiques, 
facilitant-ne l’ús pervers. El mal ús de les pràctiques no laborals té perniciosos costos per a l’economia: 
salaris distorsionats, explotació, una cursa cap al punt més baix de l’escala salarial i erosió de les 
proteccions que històricament s’han anat conquerint per part dels treballadors. La falta de regulació 
possibilita que existeixin empreses que ofereixin treball sense retribució econòmica i a la vegada 
estudiants disposats a acceptar-ho. A més, aquesta situació és terriblement injusta, doncs els estudiants 
que no es poden permetre treballar sense remuneració perden una oportunitat formativa i a la vegada, 
el treball remunerat per als recentment titulats es més escàs i baix dins l’escala salarial. Per si no fos 
suficient, moltes vegades la falta de projecte formatiu redueix les pràctiques no laborals a treballs 
simples i repetitius sense cap relació amb el projecte acadèmic de l’estudiant. Per acabar amb aquesta 
situació vergonyant el socialisme català ha d’impulsar un Marc de Qualitat de Pràctiques vinculant que 
abordi i assumeixi els següents objectius:  

 1. Igualar les condicions dels joves en practiques amb la de la resta de personal en matèries com jornada 
i vacances, conceptes i retribucions salarials, rendiments, seguretat laboral 

  2. Garantir la seva retribució econòmica, fixant un mínim del 80% del IPREM (indicador públic de renta 
d’efectes múltiples) per a totes les modalitats de pràctiques no laborals.  

 3. Establir beques i ajudes en “espècies” com despeses d’allotjament i manutenció si s’originen, import 
de les dietes que s’estableixi al conveni col·lectiu, etc  

 4. Limitar el número de persones en pràctiques segons la plantilla de l’empresa per tal de garantir el 
correcte tutoratge i evitar-ne l’abús.  

  5. Augmentar la intervenció sindical en la definició de las condiciones de las pràctiques i els seus drets 
d’informació, garantint el coneixement dels acords i convenis signats, el contingut de les pràctiques i la 
relació entre els participants.  

 6. Cal garantir que la finalitat de les pràctiques és bàsicament formativa i no productiva i que per tant, 
les tasques que es desenvolupen han de ser de suport i respondre a un projecte formatiu. Això vol dir 
que l’estudiant no pot substituir personal laboral ni ocupar una plaça integrada en la plantilla de 
l’empresa. Independentment de l’agilitat legislativa amb la que es pugui elaborar el marc de qualitat que 
reculli aquests objectius, els i les socialistes ens comprometem a exigir l’aplicació d’aquests punts en les 
pràctiques a aquelles administracions públiques on hi siguem presents. 

 
603.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.652)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 X. 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 es tant basic, es 
reconegut per tothom, no obstant no es treballa per que sigui així.  
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 Uns sous pagats a mesos vista i molt mes baixos del 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 estricte amb els col·legis d’advocats a fi de millorar la imatge publica 

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.  

 Aquesta aportació proposa, per tant, l’adició d’un paràgraf entre el penúltim i l’últim de la ponència 
sobre justícia redactat de la següent forma.  

  
 Cal reforçar la justícia gratuïta com a instrument imprescindible per a que els ciutadans puguin accedir 

amb garanties als tribunals. S’ha de vetllar per que aquesta sigui de qualitat, tant pels qui la ofereixen 
com pels qui la reben. S’han de prestigiar i millorar les condicions laborals dels advocats que la 
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. 

 
604.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.653)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 X. Per un dret real a l’habitatge 
 L’habitatge és un dret per si mateix i, com a conseqüència, l’accés i disposar d’un habitatge no pot 

dependre de les fluctuacions de l’economia nacional o regional i, encara menys, posar-se en qüestió 
pràctica en contextos d’incertesa i inestabilitat econòmica, com passa a l’actualitat, moments en què, 
precisament, els poders públics haurien de vetllar més intensament per la protecció d’aquest dret. 
L’emergència social provocada en els darrers temps per aquesta manca de protecció efectiva ha generat 
una intensa demanda ciutadana que pressiona per modificar el marc conceptual en el qual s’integra el 
dret a l’habitatge.  

 Assumim, a més, que el dret a l’habitatge no es limita a la possibilitat real d’accedir-hi, sinó que s’estén, 
igualment, a la possibilitat real de disposar del mateix. Per tant, i com s’exposa a continuació, apostem 
per la dació en pagament, així com establir l’habitatge com un dret jurídicament exigible.  

 
1. Dació en pagament: d’una perspectiva estàtica de la garantia del dret a una perspectiva dinàmica: 

 Disposar d’un habitatge digne és un dret derivat de la necessitat més bàsica que tot ésser humà ha de 
poder complir: la pròpia supervivència. Alhora, això implica que accedir i disposar d’un habitatge digne 
no pot suposar una càrrega excessiva per a cap persona i, encara menys, quelcom que condicioni 
l’economia domèstica quan el bé deixa de ser assumible per l’individu o família o quan, directament, es 
deixa de gaudir aquest habitatge. En cap cas, l’accés i disposar d’un habitatge digne en un moment 
donat no pot esdevenir una dificultat, quan no una impossibilitat, d’accedir i disposar d’un habitatge 
digne en un punt temporal posterior.  

 La cobertura actual de la dació en pagament, però, no s’ajusta al que s’ha exposat al paràgraf anterior. 
De l’actual marc legal es desprèn una concepció de l’habitatge com una mercaderia més; és una 
projecció estàtica del gaudi de l'habitatge i que no entrar a considerar en tota la seva profunditat el dret 
a l’habitatge. Per tot això, els i les socialistes de Catalunya pretenem reformular aquest marc conceptual 
mitjançant l’adaptació de la legislació, transformant la vivenda de mera mercaderia a eina indispensable 
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per a cobrir una necessitat bàsica; posant l’accent en la disposició de l’habitatge al llarg del projecte vital 
d’un individu, i no només en un moment determinat.  

 En aquest sentit, el PSC aposta per eixamplar les possibilitats per acollir-se a la dació en pagament, de 
manera que aquesta es converteixi en una opció paral·lela a les actuals: pla de reestructuració i 
remissió. Igualment, es proposa substituir el requisit que tots els membres de la família siguin a l’atur, 
contemplant la possibilitat d’una disminució dràstica dels ingressos domèstics, així com l’altra opció: 
reduir el percentatge que la quota hipotecària suposi en relació a l’ingrés net familiar. Igualment, 
considerem que s’hauria d’eliminar el requisit fonamentat en el preu d’adquisició.  

  
2. Transformació de l’habitatge en un dret exigible jurídicament i propostes per garantir-ho: 

 L’habitatge és un dret. Actualment l’habitatge no es un dret exigible jurídicament i, com a conseqüència, 
tota persona es pot trobar sense sostre en algun moment de la seva vida. Els poders públics han de 
garantir que qualsevol ciutadà o ciutadana que no pugui costejar-se una vivenda pugui accedir durant el 
temps necessari a un habitatge digne que li permeti mantenir el seu projecte vital, elaborant normes 
que possibilitin, si és necessari, exigir-ho davant els tribunals.  

  
3. Treballar per rebaixar el preu del lloguer: 

 Al nostre Estat, el preu dels lloguers és més elevat que la mitjana europea. Això, juntament amb la poca 
disponibilitat dels bancs a donar hipoteques, ens han dut a una situació on l’accés a l’habitatge és 
excessivament costós per a la ciutadania. Cal que els poders públics hi incideixen amb la finalitat de 
rebaixar aquests preus. Proposem la creació d’una empresa pública que tingui per finalitat operar en el 
mercat immobiliari per rebaixar el preu dels lloguers. Sense cap finalitat especulativa, aquest ens hauria 
de comprar o gestionar vivendes amb l’única finalitat de llogar-les a un preu més reduït que el vigent al 
mercat. Creiem que l’aparició d’un actor potent que rebaixi els preus pressionaria a la baixa el preu dels 
lloguers fixat pels actors privats. Aquesta entitat podria iniciar la seva activitat, per exemple, amb les 
vivendes propietats de la SAREB que, com es sabut, ha reconegut que mai pagarà tot el deute adquirit 
amb l’Estat. D’aquesta manera, no només recuperaríem els fons del rescat bancari, sinó que els 
destinaríem a un ús social. Així mateix, per tal d’afavorir l’emancipació dels i les joves, caldria que 
aquests lloguers estiguessin bonificats en determinades franges d’edat. Suspensió dels desnonaments 
de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica o en risc d’exclusió social.  

 Entenem que cal evitar la prevalença d’habitatges buits, la gran majoria dels quals procedeixen 
d’execucions hipotecàries i es tracta, per tant, de llars d’on han estat expulsades famílies. Assumim que 
cal treballar per recuperar l’obligació, per part dels grans tenidors d’habitatge, d’oferir un lloguer social 
abans d’executar un desnonament en els casos en que aquest derivi de l’impagament d’hipoteca o de 
lloguer. Igualment, cal establir un marc legal que eviti el desnonament de famílies vulnerables en els 
casos en els quals la propietat tingui consideració de gran tenidor d’habitatge, tot garantint una 
alternativa residencial per a la unitat familiar afectada. Ocupacions irregulars. La ocupació 
descontrolada d’habitatges buits és la resposta de les famílies que no tenen sostre.  

 És necessari, per tant, invertir la realitat social de les famílies més vulnerables. Per això cal un marc 
reglamentari que impedeixi que, en tot cas, les unitats familiars quedin sense sostre. Aquest marc ha 
d’evitar que la resolució de les ocupacions irregulars causades per la necessitat passi, per tant, perquè 
cap persona es vegi abocada a perdre tot sostre. Comunió entre Administració Pública i societat civil 
organitzada davant les polítiques d’habitatge. Els socialistes hem de situar-nos novament al costat de les 
reivindicacions ciutadanes i governar les institucions per posar-les al servei de la gent. Hem de tornar a 
presentar-nos, sense ambigüitat, com una eina de transformació social, d’esquerres i de progrés al 
servei dels ciutadans. Hem de consolidar un marc de relació i col·laboració permanent amb les 
plataformes ciutadanes per a posar en pràctica polítiques socials correctores de les desigualtats 
generades pels interessos d’un mercat desregulat.  
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 Els i les socialistes, en definitiva, aspirem a recuperar la iniciativa i volem governar i fer front a les 
dificultats en col·laboració amb les organitzacions ciutadanes. Els i les socialistes ens comprometem a 
liderar la nova política i establir les estratègies de la mà de la gent. 

 
605.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.654)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 Per aconseguir una oferta de lloguer assequible a les nostres ciutats promourem una resposta integral, 

sense solucions màgiques. Combinarem mesures fiscals que incentivin la implicació dels petits 
propietaris i del sector privat professional, l’impuls a promocions públiques de lloguer assequible en 
diversos formats i la concertació amb el tercer sector per fomentar la innovació en la producció 
d’habitatge de lloguer assequible. Noves polítiques 

  d’habitatge per a joves, en relació a les cases antigues de les diverses poblacions. S’ha de 
  garantir que als pobles s’hi quedin els joves, i una manera de facilitar que els joves comprin cases 

antigues del nucli antic es fer-los rebaixes o excempcions fiscals. Per una part es fa més 
  gran la població i per l’altra les construccions antigues es rehabiliten. 
 
606.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.661)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 X. La cultura i les arts a les escoles 
 La cultura representa un element indispensable pel desenvolupament d'una societat. Esdevé un 

element articulador i diferenciador de les altres societat que hi ha en el món. Condicionen la nostra 
forma de comportar-nos, de resoldre els conflictes, d'interactuar entre nosaltres, i representen un 
conjunt de sabers, creences i pautes que determinen l'evolució de la mateixa. Per això, és vital saber 
quina mena de societat volem i la cultura que tenim representa un element clau a la hora de configurar 
la societat que volem pel futur.  

 És molt important poder treballar i donar importància a la cultura, ja que com es comenta al paràgraf 
anterior, sense aquesta no tenim cap direcció cap a on avançar. I és aquí on entra el paper 
importantíssim que tenen les arts i l'educació. Són dos elements vitals per la nostra societat, però que 
actualment no estan essent valorats de la mateixa manera. Ha quedat molt clar que l'educació 
representa una inversió importantíssima en el futur de la nostra espècie, tot i que la dreta actualment 
no sembli donar-li la més mínima importància. L'educació representa un element sense el qual no ens 
podem imaginar el nostre futur de forma ordenada, ja que necessitem gent formada per poder encarar 
els reptes que tenim les persones de cara al futur. Però això no passa amb les arts. La seva valoració dins 
de les societats occidentals actuals ha arribat a nivells degradants, gairebé humiliants. La gent quan 
parla d'art no pensa mai en cap benefici directe que ens puguin aportar, no es pensa en cap utilitat. En 
aquesta societat només es consumeix l'art com una forma d'entreteniment i no en res que pugui servir 
per induir-nos a reflexionar i pensar. La gent no veu les qualitats i beneficis de les arts i considera inútil 
apostar per aquestes. I sembla que la societat que tenim és així. No està ben vist invertir en coses que 
no tinguin una utilitat directa i visible. I aquest és el gran error que es comet amb les arts. És la gran 
confusió.  

 Les arts contribueixen a desenvolupar molts aspectes nostres de forma indirecta i sense que ens en 
adonem. Per començar, la imaginació i el poder de l'expressivitat. Les arts sempre han contribuït a ser 
activitats d'expressió del que sentim, i d'imaginar coses per poder-les representar. Molts traumes en 
persones adultes podrien haver quedat enrere gràcies al poder expressiu de les arts, cosa que és d'ajuda 
en àmbits de la psicologia. També fan estimular la capacitat d'innovació que tanta falta fa en molts 
sectors econòmics. De fet, s'estudia la incidència que té l'amplia formació artística dels Estats Units en el 
seu alt nivell d'emprenedors amb capacitat d'innovar i imaginar nous productes i serveis pel mercat. 
Després, per exemple, les arts també contribueixen a formar la pròpia personalitat de l'individu, i és que 
les arts et fan qüestionar-ho tot, fan aprendre, fan que l'individu es pugui crear la seva pròpia opinió. En 
definitiva, les arts contribueixen a la creació de la personalitat de l'individu.  



PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 3C  
Una Catalunya Roja 

68 
 

 Es poden enumerar molts més beneficis que tenen les arts, però el que ha quedat clar és que el poder 
educatiu que tenen les arts és inqüestionable. I tot i això, encara s'ha de suportar a bona part de la 
societat en contra de l'ensenyament de les arts a escoles i instituts, titllant aquesta educació artística 
com a inútil. Curiosament, aquestes persones són les mateixes que veuen un quadre de Miró i diuen que 
això ho poden fer ells/es mateixos/es a casa seva. I per desgràcia, aquesta mentalitat també l'està tenint 
la dreta del nostre país que ha governat per tal de treure els ensenyaments artístics de l'educació 
pública. La LOMCE ha tingut un paper essencial en això, degradant les assignatures artístiques, passant-
les d'obligatòries a optatives, arribant a descriure aquestes i algunes altres com assignatures que 
"distreuen". Frases i polítiques com aquestes demostren que la dreta no ha entès la gran importància i 
la gran utilitat que tenen les arts dins les escoles. Per això, com a Partit dels i de les Socialistes de 
Catalunya, hem de fer tot el que està al nostre abast per incloure l'educació artística en un lloc destacat 
dins de l'educació obligatòria pública. Cal dissenyar plans d'estudis que incloguin les arts i els seus 
beneficis dins d'aquests, recuperant els drets que la LOMCE ha tret a les arts. Cal que es recuperin les 
hores que tenia abans d'aquesta llei, sobretot a primària i el primer cicle de la ESO.  

  
 També convé que aquests beneficis puguin ser iguals a tot el territori, per la qual s'ha d'assegurar la 

obligatorietat de matèries com aquestes durant els estudis primaris i secundaris, i sobretot cal enfocar 
aquestes assignatures no només des d'una vessant del coneixement, la tècnica i l'avaluació, sinó des 
d'una vessant de l'exploració, la creació, l’expressió i especialment la conformació de la persona. Perquè 
defensem que l'escola no només s'ha de limitar a formar a futurs/es professionals en els diferents 
àmbits laborals, sinó que també ha de poder formar persones que puguin pensar i actuar per elles 
mateixes. I som un partit que sempre hem defensat que totes les persones mereixen ser formades de la 
millor manera possible, al marge del seu nivell de renda. I l'art representa un element educatiu que 
iguala a tothom, i per tant en els plans d'estudi hi ha de ser. Perquè ser o no ser, aquesta és la qüestió. 

 
607.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.656)  
 Afegir al final un nou paràgraf  
 X. Connexió i participació juvenil 
 El PSC és un partit que connecta fàcilment amb les persones de mitjana edat i persones grans però que, 

en l’actualitat, li costa resultar interessant a les capes més joves de la societat catalana. Aquest fet ens 
situa en una tessitura en la que el nostre electorat i militància són cada vegada més grans i ens 
invisibilitza pràcticament per a l’electorat jove, exceptuant potser el cas de la política municipal, on es 
coneixen millor les dinàmiques i necessitats dels i les joves que ens envolten i hi ha un contacte més 
directe i fluid amb aquests, amb un mètode difícilment extrapolable a l’àmbit nacional.  

 Per tornar a reconnectar amb la joventut, no només cal ser útil, ja que les nostres propostes ja ho són, 
sinó que cal transmetre el que proposem i el que fem d’una manera diferent, en un llenguatge proper, 
vinculat a la seva quotidianitat i pels canals que utilitzen. Sintèticament podríem dir que el contingut del 
nostre missatge és bo, però tenim les mancances en fer arribar les nostres propostes i, si no arriben, no 
ens tenen en compte i no existim. Una proposta per fer efectiva aquesta reconnexió és fer un partit més 
permeable a les persones externes, portar a terme tipus d’activitats diferents, més diverses i que 
sobrepassin l’àmbit estrictament polític, així com emprar les agrupacions d’una manera diferent on 
puguin desenvolupar-se projectes que sorgeixin de grups de joves, militants o no. En altres paraules 
posar els nostres mitjans a disposició d’aquests col·lectius per ajudar a tirar endavant els seus projectes i 
ser-los útils també des d’una lògica territorial.  

 Als i les joves els hi afecten la major part de les decisions polítiques, com a la resta de la ciutadania, per 
tant, hem d'incorporar la perspectiva del cicle vital a tots els àmbits, i hem de tenir una perspectiva jove 
de tots els àmbits i no exclusivament d’aquells en què, històricament, els joves han tingut més impacte 
com l’educació. Hem de construir un partit en el que els joves es vegin representats en tots el àmbits. 
Com a socialistes hem d’apostar pels i les joves. Motius per realitzar aquesta aposta no ens en falten.  
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 Les generacions actuals són de les més preparades i de les que tenen menys oportunitats i, per tant, s’ha 
d’apostar per escoltar-les, integrar les seves propostes i incloure-les en el nostre projecte, doncs tenen 
molt per aportar, tenen ganes de fer-ho i hem de ser el vehicle que escullin per implicar-se en millorar i 
canviar la nostra societat. Ens hi va el futur, com a partit i com a societat. També aquesta aposta es 
podria visualitzar donant més oportunitats als i les joves en l’exercici de responsabilitats, no apostant 
pel joves per cobrir quotes o per imatge, sinó perquè hem de reconèixer les seves possibilitats i 
potencialitats. Si nosaltres hi confiem, ells hi confiaran.  

 Hem de donar oportunitats per tal que obrin els seus àmbits d’actuació, per incorporar una mirada 
diferent a la manera de fer i que no només el jovent sigui un referent i responsable en polítiques de 
joventut sinó que pugui aportar la seva mirada en cultura, educació, medi ambient, urbanisme i tants 
altres àmbits. Per tornar a esdevenir un partit majoritari, hem de ser un partit representatiu de la 
societat i inclusiu. A la societat existeix un percentatge de joves que al nostre partit és proporcionalment 
molt més petit i hem de ser inclusius en el sentit que el jovent se sentí inclòs i partícip en el nostre 
projecte transformador de la societat. Si hi confiem ells hi confiaran. Per últim, dir que el PSC és 
patrimoni de Catalunya i de tota la societat catalana, dels i les joves també i entre tots hem d’aconseguir 
que aquest sector de la població conegui aquest patrimoni, estimi aquest patrimoni i vulgui ser-ne part. 

 
608.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per MANRESA(E.O.329)  
 Afegir entre ciutats de la línia 1 i promourem de la línia 1 
 i els nostres pobles 
 
609.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.79)  
 Afegir entre professional de la línia 3 i l'impuls de la línia 3 
 Les mesures fiscals han d'incloure també un control de preus del lloguer per evitar les especulacions 

inmobiliàries que exerceixen les grans companyies propietàries tal i com ja han fet altres autoritats 
locals i governs en molts països per evitar l'encariment progressiu d'un dret tant fonamental com la llar. 

 
610.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.655)  
 Afegir entre professional, de la línia 3 i l'impuls a promocions de la línia 3 
 millorar la gravació de l’impost a l’habitatge buit per a la real efectivitat d’aquest, 
 
611.  Esmena de Addició al paràgraf 196 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.771)  
 Afegir entre professional de la línia 3 i l'impuls de la línia 3 
 (Les mesures fiscals han d’incloure també un control de preus del lloguer per evitar les especulacions 

immobiliàries que exerceixen les grans companyies propietàries tal i com ja han fet altres autoritats 
locals i governs en molts països per evitar l’encariment progressiu d’un dret tant fonamental com la llar) 
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