UNA CATALUNYA SOCIAL

Habitatge

1.

Efectiva i obligatòria oferta de lloguer social com a mesura prèvia al desnonament.
La cessió en règim de lloguer social serà en tot cas obligatòria quan hi visqui una
unitat familiar en risc d’exclusió social i el propietari sigui un gran tenidor. Així
mateix, es potenciarà la mediació com a mecanisme prioritari davant dels
procediments judicials, en aquests supòsits.

2.

Posar fi a la pobresa energètica: necessari impuls del fons social per compensar
els impagaments dels subministraments d’aigua, electricitat, gas i internet. Es
constituirà un fons de compensació amb les empreses que ofereixin aquests
subministraments, per tal de participar de manera solidària en els impagaments
de les llars que es trobin en risc d’exclusió, mentre no s’avanci en la
municipalització d’aquests serveis.

3.

Reforç del protagonisme dels ajuntaments en l’adjudicació d’habitatges públics i
de lloguers socials, promovent que des dels ens supramunicipals es pugui invertir
en l’ampliació del parc públic.

4.

Apostar per la construcció i adquisició d’Habitatge de Protecció Oficial, mitjançant
recursos propis de la Generalitat i els superàvits dels Ajuntaments, amb l’objectiu
de disposar, com a mínim, d’un estoc públic equivalent al 20% de l’habitatge del
municipi, el 2030.

5.

Creació d’un fons específic d’ajudes econòmiques per al lloguer de persones
menors de 35 anys, per poder facilitar l’emancipació, així com la creació de borses
de lloguer destinades a joves, que es nodriran des dels fons municipals fins als
habitatges buits de grans tenidors, que portin com a mínim dos anys sense
moradors. Es treballarà per reduir el màxim possible les traves burocràtiques per
l’accés a aquestes prestacions.

6.

Augment de la bonificació del lloguer jove sobre l’IRPF, del 10% fins al 30%.

7.

Distribuir els àmbits de construcció d’habitatge públic entre diferents barris,
independentment del nivell mitjà de renda, tenint en compte la realitat del territori,
a través d’instruments urbanístics que contemplin els criteris de cohesió social i
fomentant la seva accessibilitat.

8.

Apostar per models alternatius de tinença i gestió de l’habitatge, com la masoveria
urbana, les cooperatives de propietaris o les housing associations; per tal de poder
gestionar un ampli parc públic d’habitatge, tant de titularitat pública com d’entitats
sense ànim de lucre.

9.

Incentivar la dispersió dels habitatges d’ús turístic a les ciutats, per tal d’evitar la
concentració d’aquests en determinats barris i combatre els augments
desmesurats dels preus de lloguer.

10.

Creació d’una nova Llei de Barris, com a mesura de reactivació econòmica i per la
millora de la qualitat de vida en àrees urbanes i vil·les que requereixin una atenció
especial, donada la seva idiosincràsia.

11.

Foment d’un pla de rehabilitació d’habitatges dels municipis en risc de
deteriorament despoblació.

12.

Inclourem la connexió a internet en la llista de subministraments bàsics i l’afegirem
als plans contra la pobresa energètica i de bo social.

13.

Garantir que almenys el 75% dels habitatges de les promocions HPO són
gestionades pels ajuntaments.

Nou acord d’ocupabilitat jove

14.

Dotar de fons els plans d’ocupació per la gent jove.

15.

Creació d'una oficina virtual per a la inserció laboral dels joves que mai han cotitzat
o que tenen una cotització inferior a la d'1 any.

16.

Cap pràctica laboral sense remunerar.

17.

Establir una millora salarial i una revisió de les condicions laborals per als
professionals assistencials.

18.

Reducció de la durada dels contractes de pràctiques.

19.

Creació de 1000 noves places d’inspector o inspectora de treball.

20.

Destinar el 2% del personal de les empreses públiques i privades a programes de
formació professional dual.

21.

Ampliarem la plantilla de treballadors públics dels àmbits sanitari i educatiu per
reforçar els pilars fonamentals de la nostra societat.

22.

Posada en marxa de mesures per a dignificar el treball de cures i treball domèstic.

23.

Posar en marxa un Pla de Reemplaçament Jove, incentivant els contractes relleu
davant la jubilació per tal de donar oportunitats als i les joves i així evitar
l’amortització de llocs de treball.

24.

Crear incentius a les empreses que contractin a joves que hagin participat dins del
Programa de Garantia Juvenil proporcionant llocs de treball, pràctiques o formació
que resultin de valor per al futur laboral dels i les joves.

25.

Un Pla de Xoc contra l'atur per als i les joves (complementant el programa de
Garantia Juvenil), en coordinació amb centres educatius de tota mena de cara a
la inserció laboral i centres de joves que tinguin contacte amb ells, per a persones
aturades de llarga durada i per a majors de 55 anys, per tal d’incorporar al mercat
de treball en un temps raonable les persones que busquen la seva primera feina,
evitant així la cronificació de l'atur, i reincorporar a l’activitat laboral com més aviat
millor aquelles persones que han perdut la feina, impedint períodes prolongats de
permanència en la desocupació.

26.

Nou model CV sense discriminació.

27.

Millorar les condicions de treball en els sectors més joves i feminitzats.

28.

Fomentar polítiques a favor de les persones amb qualsevol mena de discapacitat
en totes les etapes de la vida, en àmbits com la salut, l’educació, laboral i
autonomia personal.

29.

Millora de la gestió de l'aplicació de la llei de la dependència i treballar per trobar
mecanismes per posar-se en hora en les ajudes impagades.

30.

Impulsar mecanismes de control al teletreball.

31.

Bonificacions als treballadors i treballadores que exerceixin teletreball.

32.

Actualització i modificació de la Cartera de Serveis Socials, establerta en la Llei
2012/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials.

33.

Desenvolupar la figura del professional de l’educador o educadora social a tots els
centres educatius, establint un treball en xarxa entre els Serveis Socials Bàsics de
referència.

34.

Contractació de professionals de l’àmbit social pels serveis especialitzats en
infància, adolescència i joventut, per tal de millorar la qualitat de l’atenció. Així com
potenciar una xarxa de coordinació de professionals i reduir la burocratització.

35.

Ampliació de la Garantia juvenil fins als 35 anys, per poder accedir a les
subvencions d’emprenedoria per la creació de noves empreses.

36.

Creació de línies de crèdit pel lloguer d’un local destinat a l’activitat de l’empresa.

37.

Crear un servei digital i gratuït a Xarxa Emprèn, dins de la Garantia Juvenil,
d’assessorament sobre la viabilitat dels projectes d’emprenedoria.
Educació i Recerca

38.

Universalització de l’accés a l’educació infantil pública de 0 a 3 anys.

39.

Promourem la formació professional com una via d’èxit de la formació superior i
redactarem un nou Pla General de la Formació Professional a Catalunya per
establir les noves necessitats del mercat laboral i connectar-les amb la formació.

40.

Reduirem els preus públics de la formació professional per reduir la barrera
econòmica d’entrada als estudis.

41.

Endegarem un procés de redisseny de la governança universitària per dotar-la de
la capacitat d’afrontar nous reptes, tot respectant l’autonomia universitària i la
democràcia interna.

42.

Treballarem per a la reducció de preus públics universitaris fins a assolir una
universitat gratuïta. Aplicant de bon principi la reducció aprovada pel Ministeri
d’Universitats i fomentant mesures per flexibilitzar el pagament de les matrícules.

43.

Augmentarem la partida pressupostària de complement a les beques del
programa Erasmus + i augmentarem la dotació de les beques de mobilitat
internacional de la Generalitat i nacional com el programa SiCUE.

44.

Ampliarem el nombre de beques de formació d’investigadors (FI) i d’investigació
postdoctoral.

45.

Complirem de forma immediata amb l’aplicació de l’Estatut del Personal
Investigador en Formació (EPIF) a totes les universitats i institucions catalanes
assumint el cost des de l’AGAUR.

46.

Treballarem per assegurar condicions dignes de treball a tots aquells investigadors
novells que optin per progressar en la carrera acadèmica.

47.

Crearem una partida pressupostària extraordinària per dotar de connectivitat i
material informàtic els sectors més desafavorits de la comunitat educativa.

48.

Formar i proporcionar al professorat noves eines de docència virtual per
augmentar la qualitat de les classes. Estandarditzar la docència i avaluació virtual
segons les noves exigències.

49.

Recuperarem el sistema de finançament universitari anterior a les retallades per
tal de garantir el funcionament, l’actualització i la innovació a les universitats
catalanes. Un finançament de màxims enfront l’actual de mínims de subsistència.

50.

Redefinirem els criteris econòmics dels ajuts educatius tant d’AGAUR com del
departament d’Ensenyament per adaptar els trams de renda i ampliar el nombre
d’estudiants que poden gaudir d’una beca.

51.

Impulsar un pla d’inserció educativa adreçat a la integració de comunitats, minories
i famílies amb dificultats socioeconòmiques per garantir el seu accés a estudis
superiors.

52.

Establir mètodes pedagògics, formació pel professorat i protocols per lluita contra
el ciberassetjament i l'assetjament escolar.

53.

Promoció i implementació a la resta d’escoles a cap a un model d’escola verda.

54.

Seguir apostant pel model de la immersió lingüística, sense que vagi en detriment
de l'aprenentatge de l’anglès, com a tercera llengua al sistema educatiu.

55.

Intensificarem el paper central de l’escola pública en l’educació catalana reduint el
nombre de concerts educatius tot començant pels centres de caràcter religiós.

56.

Anar més enllà de les prestacions actuals per tal de garantir la igualtat
d’oportunitats i la lluita contra l’abandonament dels estudis.

57.

Preveure els problemes que pot portar la bretxa digital i posar-hi solucions com
formació específica, tant per joves amb discapacitat com per les seves famílies i
elaborar programes adaptats.

58.

Baixar ràtios a ESO i primària amb la contractació de més docents.

59.

Mantenir les beques menjador a l’estiu per les famílies més vulnerables.

60.

Rebaixar una hora les hores lectives del professorat, tornant a l’horari de 2012.

61.

Facilitar la reforma horària a les escoles, sempre que una majoria de la comunitat
educativa de l'escola així́ ho decideixi.

62.

Garantir que totes les escoles d'una mateixa zona d’escolarització́ i que reben fons
públics (escola pública i concertada) atenen un percentatge semblant d'alumnat
divers.

63.

Creació de l’assignatura d’educació ambiental en l’etapa de la primària i
secundària (seguint el model italià, d’una hora setmanal) fent èmfasi a temes acció
climàtica i el seu impacte transversal en les ODS.

64.

Dotar dels recursos humans i materials necessaris al “Decret 150/2017, del 17
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu
inclusiu” per tal de fer efectiva la seva aplicació.

65.

Treballar per millorar la eficiència energètica dels centres escolars prioritzant la
implementació de mesures de ventilació i calefacció.

Model econòmic sostenible

66.

Suport a les empreses i emprenedors d’economia social que fomentin la diversitat
i la inclusivitat.

67.

Impuls a la implementació del model d’economia circular en negocis autònoms i
empreses per tal d’assolir l’objectiu “residu zero” l’any 2050.

68.

Regulació i promoció de l’economia col·laborativa i l’economia social i solidària per
reforçar la recuperació econòmica. Així mateix, fomentarem les xarxes de
monedes alternatives o locals per tal de fomentar el consum de proximitat.

69.

Producció pública d’energia, promoció d’iniciatives de generació distribuïda
d’energia verda, suport a l’autoproducció i al cooperativisme energètic i elaborar
un pla públic de reindustrialització sostenible.

70.

Des‐privatització de les companyies d’aigües a tot el territori i nou model de bo
social per garantir l’accés als subministraments bàsics contra la pobresa
energètica.

71.

Dotar de més inversió en polítiques públiques per a I+D+I.

72.

Promoure des de les institucions el consum responsable i la rebaixa de l'ús de
plàstics.

73.

Instar a les institucions a legislar per acabar amb l’obsolescència programada.

Sanitat
74.

La pràctica d’activitat física i esportiva és essencial per la salut física i el benestar
emocional de la ciutadania i està tenint un paper molt rellevant en la situació
d’emergència sanitària per la COVID-19. Els valors de l’esport contribueixen a
generar models positius d’integració i de cohesió social, sent imprescindible el
suport institucional per garantir la fortalesa del sector i també per evitar que es
produeixi una escletxa en les famílies més desfavorides.

75.

Millores en les condicions laborals dels tècnics i conductors d'ambulància, incloentlos al sector sanitari tant en drets com en obligacions.

76.

Beques perquè els i les joves puguin accedir a la pràctica de l'esport sense
problema.

77.

Fomentar l'esport femení a través de tots els canals possibles de l'administració.

78.

Reorientar el sistema sanitari cap a la promoció de la salut, la prevenció de la
malaltia i la detecció precoç.

79.

Enfortiment de l’atenció primària amb una partida pressupostaria que representi
com a mínim el 25% del pressupost de Salut. Cal reduir les llistes d’espera
mitjançant la contracció de més especialista i l’augment de proves diagnòstiques.

80.

Recuperació de la inversió en sanitat d’abans del 2010. Així mateix, reinvertir de
10.000 milions d’euros en la pròxima dècada per tal de recuperar el dèficit
d’inversió en el sistema públic de salut des d’aquest l’any.

81.

Elaborar un Pla Integral de la Promoció de la Salut en la Infància i la Joventut. La
prevenció des de l’escola del sedentarisme, l’obesitat, la malnutrició, addiccions,
etc. han de formar part del currículum obligatori de tots els infants i joves
independentment del centre.

82.

Despatologització de les identitats trans. El sistema de salut i els seus
professionals ha de tenir la formació, la capacitat i la flexibilitat per acompanyar a
la persona fins a on ell/a vulgui, amb el màxim de respecte i en uns temps òptim.

83.

Fer un pla d’ajuda psicològica, física i emocional per tots els professionals que han
viscut situacions extremes durant la pandèmia.

84.

Desenvolupar un pla integral de salut en el qual els altres professionals de la salut
(fisioterapeutes, logopedes, teràpia ocupacional, etc.) estiguin apoderats i formin
part activa el procés assistencial.

85.

Eliminar la precarietat laboral del sistema sanitari tot eliminat la temporalitat,
l’enllaç de contractes precaris i la impossibilitat de conciliació.

86.

Millora de les condicions laborals dels professionals sanitaris residents (MIRs,
EIRs, FIRs, etc.). S’ha de garantir la formació, el descans i una remuneració
d’acord amb la seva responsabilitat.

87.

Garantir l’accés a la salut en tot el territori, els consultoris locals com a servei bàsic.

88.

Invertir en I+D en Salut i generar un model de recerca públic competitiu.

89.

Millorar el sistema d’atenció a les persones grans a partir de la implementació d’un
nou servei de dependència domiciliari.

90.

Creació d’un sistema transparent amb criteris preestablerts i públics que justifiquin
adequadament la reducció del grau de dependència de les persones.

91.

Establir mecanismes per l’agilització dels tràmits de les sol·licituds derivades de la
Llei per la Dependència per tal de resoldre les llistes d’espera.

92.

Establir plans que prioritzin la figura de l’assistent personal per a persones
dependents.

93.

Implementar un pla real i efectiu de coordinació directa entre els centres sanitaris,
serveis socials i escola, en els casos de desemparament, maltractament i abusos
sexuals.

94.

Treballar per la inclusió plena i efectiva de les persones amb diversitat funcional,
fent fora el paternalisme, assistencialisme i la caritat.

95.

Convocar noves places al sector sanitari per reduir la ràtio de professionals
sanitaris per habitant.

96.

Dignificació del lloc de treball i millora salarial del personal resident sanitari.
Establir un top d'hores setmanal no superior a 48h. Establir ràtio màxima d’adjunts
/ residents en 1:2.

97.

Recuperació dels centres concertats privats per la sanitat pública mitjançant la no
renovació dels contractes de les concessions dels hospitals públics de gestió
privada.

98.

Reforçar l'atenció primària com a eix principal de la sanitat al país.

99.

Promoure la pràctica d'esports mal-anomenats minoritaris, donant subvencions a
les federacions.

100.

Augmentar la ràtio d’habitant per instal·lació esportiva a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, perquè es construeixin més instal·lacions.

101.

Construcció de nous equipaments esportius per al món rural, i alhora,
subvencionar el transport en cas de tenir la instal·lació a una distància de 20km.

102.

Desenvolupar programes de prevenció i de detecció de problemàtiques de salut
mental en joves, específicament sobre el suïcidi. Potenciant una atenció integral
dels i les professionals educatius i socials cap als i les joves i promovent un treball
en xarxa amb els diferents professionals.

103.

Agilitzar l’atenció directa de la Xarxa de la Salut Mental Primària, dotant de majors
recursos econòmics i humans al CSMIJ i CSMA.

104.

Promoure els programes de Reducció de Riscos, sobre drogues, als instituts.

105.

Creació d’una línia d’ajudes equitatives amb la renda per accedir a una Comunitat
Terapèutica que es troba dins de la xarxa d’atenció a les Drogodependències.

106.

Aquestes Comunitats Terapèutiques haurien de guardar el 50% de les seves
places per les línies d’ajudes.

107.

Establir la figura del professional d’infermer o d’infermera a tots els centres
educatius.

108.

Campanyes de conscienciació i de prevenció a les escoles i instituts dels trastorns
d’alimentació, trencant amb els cànons de bellesa.

UNA CATALUNYA COHESIONADA

Reconstruïm el Pacte Territorial

109.

Promoure una Reforma constitucional per configurar una organització política
adient per un Estat com el nostre, que compta amb nacions i realitats diverses:
l’Estat Federal. En ell, considerem necessària incloure la reforma del Senat,
cambra de representació política dels diferents territoris.

110.

Impulsar l’Estat Federal a Espanya. La nova Constitució haurà de reconèixer les
particularitats històriques, culturals i lingüístiques de Catalunya.

111.

Assignació dels recursos adequada i sistema de finançament just, basat en els
principis d’ordinalitat, autonomia financera, suficiència i solidaritat.

112.

Enfortir l'AMB com a organització política.

Transparència

113.

Transparència generalitzada dels pressupostos, convenis i licitacions de les
institucions públiques a més d’exigir declaracions de béns als representats públics,
abans i després del seu nomenament i anualment durant la seva prestació de
serveis a l'administració.

114.

Impulsar eines que millorin l’accessibilitat i la comprensió de les dades existents
als portals de transparència. Millorar els portals web de l’administració pública i el
sistema de gestió documental.

115.

Restricció de la despesa electoral ordinària i major control de les finances dels
partits.

116.

Impulsar la compartició de dades per part de les institucions en format open data.

117.

Impuls a l’ús d’open data a més de formació en informàtica al funcionariat a les
institucions.

118.

Millorar la ciberseguretat de la Generalitat, sobretot en aquells aspectes relatius a
la seguretat física dels suports.

Polítiques Culturals
119.

Defensa d’un model de TV3 plural, independent, pública, transparent i de qualitat
que es converteixi en pol de producció orientada al foment i la difusió de la cultura
catalana.

120.

Inversió mínima del pressupost de la Generalitat per a la cultura del 2%.

121.

Renovació de l’Acord Nacional per a la Cultura.

122.

Creació d’una línia d’ajudes públiques per a la publicitat cultural.

123.

Establir unes prestacions de caràcter extraordinari dirigida als treballadors i
treballadores de l’art i de la cultura que ho fan amb règim intermitent.

124.

Posar en marxa un Abonament Cultural d’urgència per la Covid-19.

125.

Creació d'una OTT pública per la producció audiovisual novell.

126.

Dotar d’un catàleg més extens, competitiu i atractiu al Carnet Jove gestionat per
l'Administració pública i no per un banc i més promoció d’aquest.

127.

Recuperació de la 6a hora a les aules de primària per a la difusió i adquisició dels
valors culturals.

128.

Aprovar una llei que prohibeixi la tauromàquia, els correbous i qualsevol pràctica
amb animals.

Memòria Històrica
129.

Doblar el pressupost de la Llei de Memòria Històrica.

130.

Dotar dels recursos econòmics adients i una col·laboració adequada a les entitats
memorialístiques de Catalunya amb les administracions.

131.

Fomentar Protegir i donar a conèixer el patrimoni museístic i memorialista de
Catalunya.

132.

Recuperar les inversions d'abans de la crisi al Memorial Democràtic de Catalunya,
així com dotar al Museu de l'exili republicà d'una dotació adient.

133.

Difusió de la memòria d'immigració a Catalunya i els seus centres urbans
resignificant espais com el Museu de la immigració de Catalunya i fomentant
projectes de memòria oral respecte les onades migratòries, el barraquisme i els
moviments socials de caràcter social sota el franquisme.

134.

Fer complir la llei de memòria històrica a Catalunya, incloent-hi la retirada dels
monuments i simbologia franquista. Ampliant-la amb la il·legalització de la
simbologia franquista, feixista i nacionalsocialista.

135.

Reconeixement, difusió i protecció de les figures lligades a la lluita per la república
i contra el franquisme tant d'àmbit, polític, labora-sindical, cultural i social.

136.

Fer un cens i una categorització de tots els monuments i simbologia del passat
esclavista a Catalunya. Retirar les escultures i simbologia que fa referència aquest
esclavisme i a la riquesa generada amb la sang d'altres persones.

137.

Posar en valor els espais de memòria lligats a la lluita pels drets, llibertats i la
democràcia dins la història de Catalunya.

138.

Donar a conèixer i reivindicar els espais lligats a la història del moviment LGTBI a
Catalunya.

139.

Reivindicar el paper de les dones en tots els àmbits de la història de Catalunya tot
finalitzant la seva invisibilització habitual dins d'aquesta.

Ciutadania
140.

Implantació progressiva de l’e-govern i simplificació de l’accés digital a
l’administració, treballant per reduir-ne les barreres burocràtiques, seguint el model
de països europeus.

141.

Obrir nous camins de vot anticipat per assegurar la distància social a les eleccions.

142.

Creació d’una Llei Electoral Catalana.

143.

Adequació de la normativa d’igualtat de tracte per incloure la persecució de
discursos i actitud racistes, xenòfobes i populistes que alimentin l’odi i la
desconfiança vers pluralitat. Impulsar la creació d’un jutjat contra els delictes d’odi.

144.

Impulsar la creació d’un protocol d’actuació per la detecció de comportaments
racistes i/o xenòfobs en l’entorn institucional. Protocol que haurà de servir per
formar al personal de l’administració i dels cossos de seguretat en els valors de la
tolerància i el respecte a la interculturalitat i la diversitat.

145.

Instruir al Cos de Mossos d’Esquadra i de la resta de cossos de seguretat en la
diversitat, pluralitat i igualtat mitjançant formacions adreçades a erradicar
practiques com les identificacions per perfil ètnic o racial i les actuacions policials
que derivin en comportaments racistes, xenòfobs i homòfobs.

146.

Creació d’un servei de denúncia i suport per a les víctimes de delictes d’odi,
racisme i/o xenofòbia.

147.

Impulsar un pla de prevenció, detecció i intervenció dels extremismes.

148.

Assistència urgent, social i psicològica, per combatre la greu situació dels menors
immigrants no acompanyats en situació administrativa irregular que estan arribant
a Catalunya en un greu risc d’exclusió. Cal destinar més recursos que garanteixin
la immediata tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència
(DGAIA) i la veloç assignació d’un centre de protecció de menors, així com la
necessària atenció que requereixen.

149.

Reestructuració de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, canviant el model
assistencialista per un model d’atenció integral que contempli la joventut com una
etapa pròpia de la vida i que acompanyi al jove des de la seva fase inicial fins a la
seva emancipació.

150.

Digitalitzar les Oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil, per tal d’agilitzar la
tasca professional d’atenció al o la jove dotant-la de qualitat.

151.

Augmentar el pressupost de les partides d’educació no formal per dotar d’ajudes
econòmiques als serveis organitzats des d’aquests en el desenvolupament dels
projectes socioeducatius. Per accedir a aquesta ajuda és obligatori realitzar un Pla
sobre l’efectivitat i l’eficiència d’aquest projecte.

152.

Crear una plataforma digital d’Associacionsime Juvenil, que integri un
assessorament específic cap als i les joves en la creació i el desenvolupament de
l’Associació, l’adheriment del registre de cens i la creació d’un fòrum per afavorir
la interacció entre les Associacions i exposar els seus projectes. Aquesta
Plataforma també farà d’impuls en la publicitat d’aquestes Associacions, per
promoure la participació juvenil a la resta de joves de Catalunya.

153.

Actualització de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre de polítiques de joventut, segons
l’avaluació que es realitzi del Pla Nacional de Joventut 2010-2020 tenint en compte
les mancances històriques en polítiques de joventut i la realitat actual de la
pandèmia sanitària de la COVID-19.

Polítiques Europees

154.

Impulsar una política europea des de Catalunya que contribueixi a l'aprofundiment
de la UE i enforteixi l'Europa de les regions i els municipis, participant de forma
lleial i constructiva en el desenvolupament de les posicions d'Espanya a la Unió i
promovent els interessos de Catalunya a les decisions de la UE.

155.

Fomentar la participació jove de la ciutadania catalana en els assumptes
comunitaris.

156.

Ser un membre proactiu del Comitè de les Regions i els Municipis, assistint
regularment als seus plens amb la màxima representació institucional.

157.

Treballar per aconseguir i aplicar de forma eficient tants fons i programes
europeus com siguin possibles, especialment els provinents del fons de
reconstrucció europeu, necessaris per a millorar la cohesió econòmica, social i
territorial de Catalunya, garantint que l'elaboració de les seves propostes compti
amb la deguda participació dels ajuntaments i els agents econòmics i socials.

158.

Ser part activa de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, contribuint, en coherència
amb els esforços de l'Estat, a l'acompliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible.

159.

Impulsar la Cooperació al Desenvolupament com a política pública catalana amb
la rellevància pressupostària i institucional que requereix.

160.

Reforçar el compromís amb la defensa de la legalitat internacional, els drets
humans i els principis democràtics en el Món, i establir, d’acord amb la legislació
europea i espanyola i les nostres capacitats pressupostàries, una comunitat d’asil
i refugi.

161.

Col·laborar en el desenvolupament d’un Marc d’Atenció Sanitària Comú, Públic i
Universal a la Unió Europea.

162.

Donar suport a l’Ampliació de la Garantia Juvenil fins als 30 anys, desenvolupant
les modificacions reglamentàries necessàries a Catalunya per a la seva correcta
aplicació.

163.

Impulsar la creació d’un fons europeu específic per a donar suport a joves
emprenedors i facilitar la cooperació i la internacionalització dels projectes dels i
les joves emprenedors/res catalans/es.

164.

Advocar per l’augment pressupostari en el programa Erasmus+ i millorar
l’atractivitat de les Universitats Catalanes com a destinacions Erasmus prioritàries,
facilitant l’acolliment dels i les estudiants.

165.

Impulsar la creació d’un sistema de beques de la UE destinat a programes
d’educació i formació mediambiental amb la seva corresponent translació a
Catalunya.

166.

Fomentar i facilitar la participació de les entitats juvenils catalanes en els seus
espais homòlegs d'àmbit europeu, incloent-hi l’impuls i creació d’una plataforma
digital on es puguin generar nous vincles i enfortir les relacions entre les entitats.

167.

Impulsar una política agrària sostenible en el marc europeu, dins de la Política
Agrària Comuna (PAC), defensant, protegint i fomentant l’important paper que
juguen els i les joves rurals.

UNA CATALUNYA IGUALITARIA
Polítiques de feminisme
168.

Incorporar la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques autonòmiques.

169.

La lluita contra la violència masclista: Garantir l’aplicació correcta del Pacte d’Estat
Contra la Violència Masclista.

170.

Descongestionar la xarxa catalana d’acollida a dones maltractades,
desenvolupant de forma urgent el Pla de xoc per a l’atenció a les dones que han
patit violència masclista.

171.

Ampliar el servei d’atenció a nens i nenes en situació de violència masclista.

172.

Permetre els animals a les cases d’acollida de dones que han sofert violència de
gènere.

173.

Promoure una atenció integral per ajudar a la recuperació de les dones en situació
de violència masclista. Dissenyar un decàleg de mesures per aconseguir l'abolició
de la prostitució amb creacions de plans per a l'acompanyament, l'atenció i la
reparació de dones en situació de prostitució. Perseguir a proxenetes i màfies que
mantenen una xarxa activa de tràfic de dones i infants.

174.

Desplegar el servei residencial especialitzat per a dones en situació de prostitució
que es troba dins del Pla de xoc per a l’atenció a les dones que han patit violència
masclista i augmentar els recursos econòmics i humans per atendre a les dones
en situació de prostitució forçada arreu del territori català, segons les necessitats
existents.

175.

Legislarem per declarar il·legal la gestació subrogada en la lluita contra la
concepció de la dona com a objecte gestant.

176.

Ampliar els serveis d'atenció psicològica, social i d'assessorament jurídic dels
SIAD i SIE, com orgues d'assessorament i acompanyament indispensables en
l'atenció a les víctimes, segons les necessitats del territori.

177.

Establir accions educatives i formatives per prevenir les violències masclistes. I
treballar per la sensibilització i prevenció de les violències sexuals.

178.

Establir un model d’avaluació pel programa d’educació sexual integral “Coeduca’t”
que permeti realitzar una diagnosi sobre l’efectivitat d’aquest i el desenvolupament
d’una recerca per avaluar si s’han produït canvis reals en la concepció de la
sexualitat als i les joves a llarg termini.

179.

Potenciar els models de referència femenins en l’àmbit tecnològic i científic,
desenvolupant xerrades a les escoles, instituts i a l’educació no formació realitzada
per dones formades en aquestes esferes professionals.

180.

Implementar programes de conscienciació i lluita contra l'assetjament sexual i el
ciberassetjament, com el sexpreading o la sextorsió.

181.

Col·laboració econòmica i tècnica amb el moviment associatiu de les dones.

182.

Incloure i fomentar la participació en dones racialitzades i altres minories i
comunitats en les polítiques, campanyes i accions de feminisme.

183.

Crear un programa pilot on s’incorpori una nova línia dins dels serveis del SIAD i
SIE amb un o una professional especialitzada en joventut i gènere per atendre a
la població diana de 14 a 29 anys.

184.

Fomentar la implementació de polítiques per prevenir les violències masclistes o
LGTBIfòbiques als espais d'oci.

Polítiques LGTBI+
185.

Implementar en tots els nivells educatius i de manera transversal una adequada
educació en valors i reconeixement de la diversitat sexual i familiar, desenvolupant
especialment programes contra l'assetjament escolar cap als adolescents i joves i
famílies LGTBI+, la formació de professionals i el desenvolupament de materials
didàctics.

186.

Impulsar programes en l’entorn educatiu perquè els nens i nenes puguin
desenvolupar lliurement la seva personalitat, la seva orientació sexual i la seva
identitat i expressió de gènere amb llibertat en entorns protegits.

187.

Incloure en tots els diagnòstics sobre plans d’igualtat un àmbit específic en què
s’analitzi la situació del col·lectiu LGTBI+, en concret del col·lectiu trans i de les
dones trans.

188.

Desenvolupar en l'àmbit sanitari programes encaminats a fer front a qualsevol
mena de discriminació, els prejudicis i els estigmes que menyscaben la salut de
les persones a causa de la seva orientació sexual i identitat de gènere.

189.

Desplegar i aplicar de forma íntegra, dotant dels recursos necessaris i una partida
pressupostària suficient la llei 11/2014, per a garantir els drets LGBTI i per
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

190.

Formació de tot el personal públic, en especial a forces i cossos de seguretat i a
la judicatura, sobre delictes LGTBIfòbics.

191.

Dotar de majors recursos la unitat LGTBI+ que depèn de la conselleria de Treball,
Afers Socials i família; per tal de poder lluitar efectivament contra les
discriminacions que sofreix el col·lectiu.

192.

Creació d’una xarxa de centres LGTBI+ a totes les capitals de comarca per tal de
fomentar la inclusió del col·lectiu en la societat civil i crear espais de trobada i
protecció.

193.

Creació de plans educatius per la coeducació i la llibertat sexual. Revisar i
actualitzar l'educació afectivosexual als centres educatius. Pla integral SKOLAE
des de la petita infància, per evitar que ens centrem exclusivament en
l’adolescència.

UNA CATALUNYA SOSTENIBLE
Mobilitat

194.

Rescat del projecte de l’Eix Transversal Ferroviari abandonat fa una dècada per
poder dotar de ferrocarril competitiu i ràpid als trams Lleida-Igualada-Barcelona i
Lleida-Igualada-Manresa-Girona.

195.

Executar el desdoblament de la carretera B-224 des del Baix Llobregat fins a
l’Anoia.

196.

Projectar noves actuacions de millora i manteniment de la C-15 (Eix Diagonal) per
garantir la Seguretat.

197.

Revisar les concessions antigues dels transports públics de la Catalunya interior
per adaptar els itineraris i les freqüències a les noves necessitats i garantir el
compliment de totes les concessions.

198.

Implementació definitiva de la TMobilitat i la nova tarifació per quilometratge i
sense zones per impulsar la mobilitat sostenible entre l’àrea metropolitana i la resta
de territoris.

199.

Millorar els excessius temps de viatge i les freqüències de pas en la línia R6 de
FGC a partir de crear veritables serveis directes o semidirectes i construir
apartadors.

200.

Soterrament dels passos a nivell d’Igualada, Masquefa i Vallbona d’Anoia.

201.

Aplicació de descomptes als usuaris del Carnet Jove en l’adquisició de qualsevol
mena de bitllets senzills de transport públic.

202.

Prioritzar la ciutat per al vianant i el ciclista afavorint xarxes contínues, segures i
responsables que promoguin un model de vida saludable i actiu.

203.

Promoure la ubicació d’aparcaments de dissuasió a la perifèria urbana per tal de
facilitar la transferència de l'usuari del vehicle privat al transport públic o al vehicle
compartit.

204.

Augmentarem l’oferta de transport públic entre els centres universitaris i educatius
i els grans nuclis de població. Posant èmfasi en alternatives d’alta eficiència com
el BRT (Bus Rapid Trànsit), llançadores ferroviàries entre d’altres.

205.

El replantejament de la mobilitat reduint-ne els consums, desplaçant la generació
d’emissions fora dels nuclis urbans i maximitzant-ne l’ocupació.

206.

Ampliar la T-Jove fins als 30 anys. Paral·lelament, impulsarem l'entrada en
funcionament de la T-Mobilitat, que tindrà una variable perquè els i les joves fins
als 30 anys puguin tenir transport garantit a preu assequible.

207.

Creació d’un servei Bicing a tota l’àrea metropolitana i a totes les capitals de
comarca amb més de 25.000 habitants.

208.

Finalitzar totes les actuacions previstes de metro, Tram i FGC, especialment la
connexió del Trambaix i el Trambesòs per la Diagonal, i el tram central de l’L9/L10,
que ajudaria a descongestionar la resta de la xarxa i facilitaria l'arribada del metro
a barris de muntanya i municipis que actualment no tenen aquest servei.

209.

Complir amb la inversió prevista a Rodalies, fent èmfasi en el manteniment de la
xarxa i en executar les actuacions pertinents amb l'objectiu que aquesta pugui
absorbir tota la capacitat per a la qual està dissenyada.

210.

Creació d’una línia d’ajuts per la compra del primer vehicle per a joves menors de
35 anys. El vehicle adquirit ha de tenir l’etiqueta eco i l’ajuda correspondrà a una
compensació econòmica de la diferència del que equival el model del cotxe en
gasolina amb el de l’etiqueta eco. S’hauran d’establir barems per renda per poder
optar a aquesta ajuda.

Transició ecològica
211.

Implantar punts de recàrrega de cotxes elèctrics per impulsar i afavorir l'ús de
vehicles d'energies alternatives i híbrids

212.

Impulsar la redacció d'un Pla de Transició Ecològica i Adaptació al Canvi Climàtic
promovent canvis estructurals en la societat i en l'administració catalana d'acord
amb l’European Green Deal i dotar-lo de pressupost propi.

213.

Establir mecanismes de revisió i modificació la llei catalana de canvi climàtic

214.

Promoure una transició energètica justa i distribuïda de forma equitativa per tot el
territori, tot impulsant la creació de les comunitats energètiques locals, donant
suport d'iniciatives de generació d'energia verda de forma compartida, suport a
l'autoconsum i el cooperativisme energètic.

215.

Aprovació de la Llei de Transició Energètica de Catalunya i accelerar la
transformació de l'ICAEN en l'Agència Catalana de l'Energia tot dotant-la de més
recursos humans i econòmics.

216.

Establir uns criteris clars i transparents per la Ponència d'Energies Renovables.

217.

Impulsar la creació d'un pla d'impuls per les energies de les energies renovables
a partir dels següents eixos: ajuts econòmics per les instal·lacions tèrmiques i
fotovoltaiques per al sector la indústria i serveis, també per a les instal·lacions
tèrmiques i fotovoltaiques el sector residencial, energies renovables en el sector

residencial, ajuts econòmics per als ajuntaments per atenuar les pèrdues
causades per reduccions fiscals relacionades amb les energies renovables i
l'eficiència energètica, així com ajuts econòmics per les instal·lacions tèrmiques i
fotovoltaiques per al sector públic.
218.

Promoure la participació pública a les empreses, especialment les cooperatives,
del sector energètic.

219.

Crearem una Oficina Catalana per la Transició Ecològica que haurà d'elaborar un
Pla General de Transició Ecològica, amb la dotació econòmica necessària i que
estableixi les prioritats en els següents camps.

220.

La transformació del teixit productiu de Catalunya en una indústria sostenible,
digitalitzada i resilient.

221.

L’actualització del parc d’habitatge, tant existent com de futura construcció, per
assolir la màxima eficiència energètica intentant assolir edificis d’emissió zero.

222.

Treballar per la reducció de l’IVA als productes de proximitat i de producció
ecològica.

223.

Dotar de més pressupost a la gestió, manteniment dels parcs agraris, així com els
deltes i els espais naturals.

224.

Establir criteris mediambientals en el desenvolupament i justificació de les
subvencions.

225.

Establir uns objectius concrets de reciclatge a Catalunya per als pròxims anys i
establir mecanisme de control i sanció als municipis que no els complexin.

226.

Impulsar i promoure la implantació a Catalunya d'un sistema de recuperació dels
envasos de begudes que venen, siguin de plàstic, vidre o llauna.

227.

Augmentar el control a les empreses més contaminants de Catalunya establint
més punts de control i establir més restriccions.

228.

Prohibir la crema de neumàtics i d'altres elements altament contaminats.

229.

Impulsar la creació d'un pla d'ajudes i suport tècnic per totes aquelles empreses
que vulguin reduir les seves emissions.

230.

Creació d'ajudes per desenvolupar Plans Locals de qualitat de l'Aire per aquells
municipis que tenen en el seu terme municipal o molt a prop grans emissors de
contaminació.

231.

Fer de Catalunya un referent a escala estatal i europeu en innovació en mobilitat
sostenible i energies renovables.

232.

Dotar de més pressupost a la gestió, manteniment i neteja dels rius i parcs
naturals.

233.

Promoure la defensa de l'espai natural davant l'especulació energètica i
urbanística.

234.

Accelerar la rehabilitació energètica del parc d'habitatge de Catalunya mitjançant
campanyes publicitàries, incentius fiscals i ajudes pròpies, estatals o europees.

235.

Establir un mecanisme de subvenció equitatiu per tot al territori per garantir que la
transició sigui justa per tot el territori.

236.

Accelerar la implementació de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics per tot
el territori especialment en les principals vies de mobilitat.

237.

Establir l’obligació de cobrir amb plaques solars de generació fotovoltaica els
espais destinats a les places d'estacionament de tots els aparcaments de titularitat
pública i promoure-ho en els de titularitat privada en sòl urbà.

238.

Promoure a les escoles, mitjançant tallers continus i sortides, el consum d'aliments
de proximitat, sostenibles i ecològics i la reducció de plàstics en el seu consum.

239.

Millorar i dotar dels recursos necessaris la Llei de Malbaratament Alimentari.

240.

Constituir una assemblea ciutadana per l’emergència climàtica amb representants
de la ciutadania (triats per sorteig), representants de les entitats ecologistes amb
activitat a Catalunya, científics i partits polítics amb l’objectiu d’augmentar la
participació de la ciutadania catalana en la política climàtica de Catalunya i millorar
el diàleg amb els polítics.

Animalisme
241.

Creació d’una Oficina Catalana de Benestar i Protecció Animal. Creació d’un
servei de veterinària pública.

242.

Enfortiment de mesures contra el maltractament animal en l’actual llei de benestar
animal.

243.

Prohibició en la utilització d’animals en festes populars.

244.

Realització d’un pla català per l’adequació de les granges al benestar animal.

245.

Realització de campanyes de conscienciació sobre la tinença responsable
d’animals i de benestar animal.

246.

Creació d’un protocol de rescat dels animals en cas d’accidents i emergències.

247.

Revisió dels reglaments d’accés dels animals al transport públic i abolició de l’ús
dels gossos com a eines pel personal de seguretat.

248.

Creació d’un pla autonòmic per a la protecció dels animals pol·linitzadors.

249.

Renovar i endurir les lleis de protecció i defensa animal de 2008, tenint en compte
a professionals com a entitats i voluntaris, increment de les sancions econòmiques
i incorporant l'aplicació de condemnes de presó en cas de mort i maltractament
dels animals. Encetar el pacte Teguise.

250.

Renovar les lleis de la caça, revisar les normatives vigents d'empreses amb afany
de lucre relacionades amb la cria, l'ensinistrament, la recollida i la venda d'animals,
revisar les concessions de gosseres, d'establiments de compravenda d'animals de
granja, de les institucions amb nucli zoològic.

251.

Unificació de l'AIAC a l' ANICOM, facilitar el registre digital de cens i tràmits en
línia als responsables legals dels animals, adherir-nos al REIAC i garantir l'accés
a totes les BBDD gratuït per a persones, cossos de seguretat i administracions.

252.

Creació de protocol d'actuació per policies, bombers i emergències vinculat a un
programa voluntaris en xarxa nacional, per a la cura d'animals de companyia en
casos d'hospitalització d'El/a responsable sense nucli familiar pròxim o inexistent,
així garantint la supervivència i el benestar de l'animal.

253.

Creació d'un model oficial nacional únic per a l'adopció i cessió temporal dels
animals, amb totes les garanties legals tant pels/es responsables com els animals.

254.

Erradicar els abusos als animals en les festes populars tradicionals, fet que no
comporta una pèrdua de la nostra cultura autòctona, més aviat el contrari, és una
reafirmació de la nostra identitat cultural, ja que la majoria de les festes majors
catalanes d'índole taurina ja es celebren amb figures o carcasses zoomorfes que
representen els toros, les mules i altres animals mitològics del bestiar popular.

255.

Posada en marxa i dotar de pressupost per a un protocol nacional del CER
(capturar, esterilitzar i retor) les colònies de gats ferals. Treballar amb les
administracions locals i voluntaris per mantenir digne els espais i adequar-los de
refugis.

256.

Creació d'un protocol, xarxa i carnet nacional de voluntaris/es d'alimentadors/es
de les colònies de gats ferals, així dotant-los de coneixements, formació i
informació per a garantir la cura i vida dels gats ferals.

257.

Promoció de campanyes nacionals per al respecte, convivència saludable i
benestar animal de les colònies de gats ferals.

258.

Protecció dels parcs naturals amb fauna salvatge amb la prohibició de la caça.

259.

Reconvertir el zoo: deixar d'adquirir nous animals i anar descatalogant especies
salvatges. Actuar com centre de pas d'animals decomissats i mantindré un rol actiu
en la conservació de la fauna autòctona in-situ. Servir d'espai de sensibilització,
aprenentatge i apoderament dels adults i la infància.

260.

Erradicació dels experiments en Animals i adherir-nos al Cruelty Free Europe.

261.

Incorporació de programes en l'àmbit educatiu nacional de tinença responsable
d'animals.

262.

Llei de protecció i recuperació dels llebrers, evitant així els assassinats després de
les temporades de caça o quan els gossos ja deixen de ser útils.

263.

Donar recolzament a la petita explotació ramadera, que en el nostre país es veu
amenaçada per les grans multinacionals càrniques

Món Rural i Despoblació
264.

Cada norma o programa d’actuació de la CCAA inclourà una valoració d’impacte
al medi rural.

265.

Reduir les càrregues administratives per adequar els tràmits a la realitat del medi
rural i afavorir les iniciatives de creació de llocs de treball.

266.

Garantir el manteniment i la millora de comunicacions i telecomunicacions, així
com establir un servei eficient d'internet arreu del territori, per tal que la gent pugui
treballar còmodament des de llur poble.

267.

Promoure activitats que aprofitin de forma sostenible el patrimoni natural i històric,
fomentant el turisme rural, l’educació i la investigació en el medi rural.

268.

Creació d’una línia d’ajudes per la preservació del medi natural.

269.

Protecció dels parcs naturals amb fauna salvatge amb la prohibició de la caça.

270.

Promoure la compra dels productes de proximitat i producció ecològica.

271.

Ajudes públiques a la promoció del treball agrícola i visibilització de les ajudes
publiques.

272.

Blindar les escoles rurals i ZER: evitant el seu tancament, dotant-les
d’infraestructures, promocionant-la com un element per atraure el retorn de les
famílies joves als municipis.

273.

Recuperar els recursos per habilitar i atendre adequadament els allotjaments pels
temporers de la campanya de la recollida de fruita. Garantint que aquests

assoleixin un allotjament digne, l’accés a serveis d’higiene bàsics i evitar que es
vegin obligats a pernoctar al carrer.
274.

Reivindicar el valor del paper de la dona rural i destinar partides al seu estudi
històric i a la transmissió d’aquests a tots els sectors de la població.

275.

Promoció del consum de productes locals de KM 0.

