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Proposta d’acord d’investidura 

 

0. L'esperit 1 d'octubre 

 

La jornada del dia 1 d'octubre, dia de la celebració del referèndum, els catalans no 

l'oblidarem mai.  

Contra un poble indefens i amb les mans alçades en senyal de pau, la policia i la 

guàrdia civil van carregar amb una violència inaudita, inversemblant i impròpia 

d'un estat de dret. Totes les línies vermelles de l'ofensa a la dignitat humana van 

ser traspassades i superades. Qualsevol previsió de la brutalitat que hom podia 

haver imaginat es va quedar curta. 

L'1 d'octubre tot el món va poder veure com s'atacaven els drets més bàsics de 

tota persona humana, la seva integritat física, la seva seguretat, la seva llibertat 

d'expressió, el seu dret inalienable a decidir.  

Els catalans tenim el deure de no oblidar mai tot el que hem vist; sense guardar cap 

mena d'odi ni de rancúnia, sinó, tan sols, una tristesa infinita i una apel·lació 

imprescriptible a la justícia. 

Així com tampoc no oblidarem mai tota la solidaritat del poble de Catalunya, 

vessada aquests dies per l’acompanyament de les víctimes i els seus familiars.  

Malauradament, doncs, aquell dia vam constatar que la repressió per part de l'Estat 

espanyol ja no té límits. Un estat que enlloc de protegir-nos ens ataca, en lloc de 

garantir la nostra llibertat, ens empresona i ens obliga a marxar a l'exili, ens inhabilita, 

ens imposa multes exorbitants, ens amenaça, ens degrada com a persones, ens 

anul·la com a poble. I tot això es porta a terme perquè no es vol acceptar que el poble 

de Catalunya pugui votar en pau i decidir el seu futur. 

Quan s'ataca a una població indefensa de totes les edats, avis i joves, 

indiscriminadament, en un acte pacífic, no podem resignar-nos de cap de les 

maneres. 
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La dinàmica repressiva de l’estat espanyol, la restricció de drets i llibertats i la 

suspensió de facto de l’estat de dret per als ciutadans de Catalunya es va materialitzar 

amb les actuacions policials i detencions del 20 de setembre i, especialment, amb 

l’empresonament dels presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana 

el 16 d’octubre, acusats injustament de sedició, i l’empresonament i l’exili del Govern 

de la Generalitat el passat 2 de novembre. Les actuacions repressives de l’estat han 

continuat tant a nivell judicial, policial i administratiu contra representants electes, 

professionals, artistes activistes, etc. 

Per aquestes raons, el desplegament del valor de l’1 d’octubre i la victòria del 21 de 

desembre, les forces polítiques partidàries de la independència de Catalunya han de 

sumar en la XII legislatura per avançar en la consecució d’un futur de llibertat i justícia, 

ampliant els suports socials i polítics i consolidant les fortaleses que té la nostra 

societat i creant-ne de noves. Només amb l’apoderament ciutadà, la suma de grans 

majories i la persistència davant la repressió de l’Estat serà possible assolir aquests 

objectius. 

Ara, ens toca fer República. 
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1. Visió de la legislatura 

 

El republicanisme, entès com a societat de ciutadans lliures i iguals, no subordinats, no 

dominats, apoderats, participatius. És en ells, en els ciutadans, on rau la raó de ser de 

la república: sense ciutadans lliures no hi ha república. 

La societat republicana s’ha de fonamentar en els valors republicans clàssics de 

la igualtat, la llibertat i la fraternitat. Però també en nous valors com els que fa uns 

mesos plantejava el professor Xavier Antich, una mena de  “brúixola ètica”, una 

fórmula republicana per als nostres temps constituïda per tres grans valors: 1) 

Integritat; 2) Decència i 3) Responsabilitat. I encara n’hi afegia un quart, per als 

servidors públics: Exemplaritat. 

I perquè això ho puguem aconseguir de debò, ens són imprescindibles unes 

institucions lliures de corrupció, maximitzant la transparència en la gestió i la 

contractació, i que fomentin la participació i la col·laboració de la ciutadania, per tal 

d’estar veritablement al servei dels ciutadans. Ciutadans entesos com actors polítics i 

no com a súbdits. 

 

La construcció de la república de tots ha d’esdevenir una oportunitat de canvi real per 

tal que es produeixin millores en tots els àmbits de la nostra vida; garantia de drets 

polítics, personals, socials, econòmics i de sostenibilitat.   

 

La igualtat com a eix central de les polítiques públiques introduint la perspectiva de 

gènere i protocols contra la violència masclista i discriminació sexual en tots els 

àmbits. I un model de referència en el respecte a la pluralitat cultural, d’origen i 

lingüística. En definitiva, una societat irrenunciablement inclusiva on ningú no en resulti 

exclòs per les seves característiques en cap dels àmbits de la vida (habitatge, laboral, 

educatiu). 

 

Igualtat que va de la mà de la fraternitat, entesa com el respecte escrupolós als drets 

humans i a la dignitat humana. 
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És així, republicanament, que la nació torna a esdevenir, més que mai, un plebiscit 

quotidià. 

 

I en paral·lel a aquesta actitud que ha d'emmarcar cada pas que prenguem aquesta 

legislatura, impulsarem un procés constituent, participat per la ciutadania. Aspirem a 

que esdevingui un gran debat nacional català sobre el futur del nostre país, que traci el 

model social, econòmic i institucional que imaginem pel nostre país. Un debat que 

involucri de manera real a tota la ciutadania i que sigui capaç de formular grans pactes 

i consensos nacionals. 

Tenim una oportunitat única, que pocs països tenen a la seva història: aprofitem-la. 

Dissenyem des de zero, entre tots, sense apriorismes, el país on volem viure i com hi 

volem viure. 

 

Fem-ho radicalment, anant a l'arrel dels problemes, amb una visió disruptiva del règim 

autonòmic, que ens porta a la residualització i que s'ha demostrat inviable per a les 

ambicions d'un país que aspira a més, a molt més. I conformar les bases d’una 

proposta de Constitució de la República de Catalunya.  

 

Criteris essencials de la legislatura: 

• La construcció de la República, l’assoliment d’àmplies majories per fer-ho 

possible, és un compromís col·lectiu. 

• El poder republicà radica en l'apoderament de la gent i de les organitzacions 

socials i polítiques. Exigeix unitat i coordinació de les forces republicanes. 

• La restitució de les institucions catalanes és una prioritat. No només la 

restitució formal (constitució el Parlament i formació de Govern), sinó la 

restitució material (revertir els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la 

Constitució Espanyola).  

• Construir la República a l'Espai lliure de l'exili (Assemblea de Representants, 

Presidència i Consell), amb capacitat per a impulsar polítiques, estratègies, 

propostes i internacionalització. 

• Dinamitzarem el Parlament de Catalunya. Les forces republicanes amb 

representació al Parlament de Catalunya es comprometen a transmetre en seu 

parlamentària els debats i propostes que emanen del compromís de construir 
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república sorgit a les urnes el passat 1 d’octubre. Fonamentalment les 

vinculades a l’estructura de model de país. El Parlament de Catalunya serà 

l’Àgora del debat republicà. 

• La defensa dels drets civils i polítics vulnerats i amenaçats per les actuacions 

dels poders de l’estat espanyol. 

 

Aquests són els grans principis que inspiren la legislatura, en la que mantindrem 

sempre la reclamació de diàleg i negociació política amb l'Estat espanyol, tot 

exigint el respecte escrupolós per la decisió democràtica dels catalans 

expressada a les urnes. En aquest sentit, el govern català estarà sempre compromès 

amb el lideratge del diàleg per la recerca de les solucions polítiques, pacífiques i 

democràtiques.
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2. Les tres vies d'acció  

La construcció de la República Catalana i les majories per fer-la possible precisa de 

l’acció en diversos espais d’actuació política: les institucions de la Generalitat de 

Catalunya (Parlament i Govern de la Generalitat); l’Espai Lliure de l’exili (Assemblea 

de Representants, Consell i Presidència del Consell); i la ciutadania catalana 

apoderada amb l’autoorganització col·lectiva i el procés constituent. 

Això ens permet abordar els propers passos, ampliant les vies d'acció de govern, 

reforçant la legitimitat republicana i marcant un objectiu ambiciós i realista per a 

aquesta legislatura. 

En primer lloc, des de l'Espai Lliure a l’exili, on es constituiran les estructures de l’exili 

han de treballar per a desenvolupar l'estratègia política, la internacionalització i un front 

comú per a la defensa dels drets civils i col·lectius dels catalans. 

En segon lloc, des del Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, 

s'impulsarà un pla de govern d'obediència republicana, amb l'objectiu, en primer lloc, 

de restaurar democràticament les institucions catalanes i govern legítim, acompanyada 

d'un front comú contra la repressió. I, segon, d'endegar un pla de polítiques de progrés 

per a un país millor, que ens permetin contrarestar l’intent de fracturar la societat 

catalana, amb la voluntat d'avançar cap a una República per a tothom. 

Finalment, res no serà possible sense una ciutadania compromesa amb el seu futur. 

La causa de Catalunya s'alça avui com la causa justa de tots els pobles que volen ser 

lliures. En conseqüència, ens cal un poble mobilitzat pacíficament, resistent, persistent 

i que s'obri al diàleg i al debat, per a generar grans consensos socials i apoderar-lo del 

seu futur alhora que conjurant-se davant dels intents de fractura de la societat 

catalana.  

Es tracta, doncs, de posar en marxa tres vies d’acció republicanes per fer possible la 

materialització de la voluntat del poble de Catalunya, expressada reiteradament a les 

urnes, d’autogovernar-se i no ser governats.  
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3.  Institucions republicanes i funcions 

  

3.1. Assemblea de Representants per la República 

L'Assemblea de Representants per la República representa un nou impuls per a situar 

un espai de representació política i social, compromesa per avançar cap a la 

República catalana. 

L'Assemblea de Representants per la República es fonamenta en els valors 

republicans d'igualtat, llibertat, fraternitat, solidaritat i compromís dels ciutadans d'un 

país que volen construir-se el seu futur sobiranament. 

Funcions: 

1. Debatre i promoure les actuacions necessàries per avançar cap a 

l’establiment de la República Catalana. 

2. Impulsar la internacionalització de la causa de la independència de 

Catalunya i de protecció dels drets fonamentals de la ciutadania de Catalunya.  

3. Fomentar els debats sobre el model de país de la República Catalana, que 

s’han de desenvolupar en el Principat, elaborant i desenvolupant la 

metodologia del procés constituent. L’Assemblea es pot dotar d’un òrgan tècnic 

que garanteixi metodològicament l’impuls d’un debat ciutadà fet des de la base 

i vinculant, i d’un grup d’experts en processos constituents.  

4. Elegir el president del Consell per a la República. 

5. Fer seguiment de l'activitat realitzada pel Consell de la República i pel seu 

President, impulsar-la i establir les fórmules de transparència i control. 

6. Totes aquelles funcions que acordi per majoria la pròpia Assemblea.  

L'Assemblea de Representants serà convocada pel president del Consell de la 

República. I haurà de reunir-se, com a mínim, dos cops l'any. 
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3.2. Presidència del Consell per la República 

Funcions: 

1. Presidir el Consell per la República i nomenar els seus membres. 

2. Realitzar la representació exterior del Consell per la República mantenint 

relacions amb entitats i autoritats d'àmbit internacional. 

3. Internacionalitzar la protecció dels drets civils i polítics a Catalunya. 

4. Impulsar les polítiques, estratègies i els consensos necessaris per a assolir 

la República. 

5. Relacionar-se de manera efectiva i en coordinació amb les institucions 

polítiques, econòmiques, culturals, socials i cíviques de Catalunya. 
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3.3. Consell per la República 

El president del Consell per la República en nomenarà els seus membres, 

representatius de la societat catalana, atenent als criteris d'excel·lència i 

reconeixement professional, d’acord amb la composició de l’Assemblea de 

Representants per la República. 

Funcions: 

1. Assessorar el president del Consell en totes les seves funcions. 

2. Fomentar totes aquelles accions que permetin i serveixin per a avançar cap a la 

República. 

3. Impulsar debats constituents promovent la participació de la societat civil i facilitant 

les eines necessàries pel desenvolupament correcte del debat. En una fase prèvia 

informativa s’hauran de difondre els objectius i les regles del debat territorial i sectorial 

del procés constituent.  

4. Totes aquelles funcions que li encarregui l’Assemblea. 

5. Donar comptes, amb caràcter semestral, a l’Assemblea de les tasques realitzades i 

els objectius assolits.  

La composició del Consell haurà de reflectir la composició de l’Assemblea i es podrà 

dotar de consellers assessors i tècnics en cadascuna de les àrees que hagi de 

desenvolupar.  
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3.4 Constitució 

El Molt Honorable President Puigdemont convocarà a Brussel·les la sessió constitutiva 

de l’Assemblea de Representats per la República; i serà el primer president del 

Consell per la República.  

Seran convocats a formar-ne part els càrrecs electes d’àmbit català. En la primera 

sessió es debatrà i aprovarà la inclusió de representants del món local i la societat 

civil.  

En la sessió constitutiva l’Assemblea aprovarà un manifest (veure Annex amb la 

proposta de manifest). 

Les institucions republicanes a l’exili es construiran com a entitats de dret privat i per 

garantir-ne la independència, no rebran fons públics. 
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4. Parlament de Catalunya i el Govern de la 

Generalitat 

4.1 Parlament de Catalunya 

El Parlament de Catalunya és la cambra de representació política on hi rau la sobirania del poble de 

Catalunya i des d’on s’han de poder debatre i votar tots els afers d’interès social i polític del país. La 

XII Legislatura se sustenta en el seu moment fundacional amb l’adopció per part del Parlament de 

Catalunya de la Resolució 3/XII del Parlament de Catalunya, sobre la restitució de les institucions 

catalanes. 

Les forces republicanes amb representació al Parlament de Catalunya es comprometen a 

transmetre en seu parlamentària els debats i propostes que emanen dels moviments socials, del 

municipalisme i del compromís de construir república sorgit a les urnes el passat 1 d’octubre; 

fonamentalment les vinculades a l’estructura de model de país. El Parlament de Catalunya 

esdevindrà l’Àgora d’aquest debat republicà. 

 

4.2 Govern de la Generalitat 

Cal recuperar les institucions i organismes de Catalunya dels efectes esdevinguts per l’aplicació de 

l’Acord del Senat per a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, les 

normes que ho desenvolupen, així com les diferents ordres d’intervenció financera, dictant les 

instruccions i normes necessàries per estabilitzar i normalitzar la prestació de serveis, l’execució 

pressupostària, la gestió i contractació administrativa, i en general, els mecanismes d’execució de 

les polítiques públiques que li són pròpies a la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, com a primera acció del Govern de la Generalitat, es desenvoluparà un Pla de Xoc contra 

el 155 per revertir els seus efectes sobre la societat i l’economia catalana i que permeti accelerar 

aquelles tramitacions aturades. 

L’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya es guiarà pel Programa de Govern detallat en 

l’apartat següent. 

 

4.3 Programa de Govern 

PRIORITATS, DIRECTRIUS I ACCIONS POLÍTIQUES DE L’ACORD PER LA 

GOVERNANÇA DE LA XII LEGISLATURA 
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L’acció del Govern de la Generalitat de Catalunya es desenvoluparà en cinc grans 

eixos; 1) cohesió i progrés per un nou contracte social, 2) prosperitat econòmica en un 

nou model productiu i una fiscalitat justa, 3) enfortiment democràtic, dels drets i les 

llibertats, 4) Catalunya al món i, 5) governança compartida. 

 

• Cohesió i progrés per un nou contracte social 

 

La millora de la cohesió social i la reducció de les desigualtats, junt amb la 

construcció d’un país on estiguin garantits els drets socials, són el fonament a 

partir del que neix la necessitat d’incrementar les quotes d’autogovern a Catalunya. 

De fet, l’eix social i el nacional són indestriables com s’ha demostrat a la darrera 

legislatura amb avenços rellevants en l’àmbit de la protecció social. 

El Pla de Govern inclourà els elements essencials com un projecte educatiu de 

país que evita la segregació i l’abandonament prematur dels estudis, prioritza 

l’eradicació de la violència masclista, instrumenta polítiques de lluita contra 

l’exclusió cultural, contra les formes de pobresa severa i les noves formes de 

pobresa com l’energètica o la manca d’habitatge, i haurà d’incloure un conjunt de 

polítiques que, reconstruint l’ascensor social i la igualtat d’oportunitats en l’accés a 

la formació i la universitat, cerquin construir projectes vitals de les persones amb 

dignitat, drets i llibertats. 

La cohesió i el progrés social és l’eina fonamental a partir de la que les societats 

avancen cap a models sostenibles en el marc d’economies competitives. La 

recuperació econòmica no es veu recompensada amb la recuperació de drets i 

garanties per les persones. Per això esdevé clau la gènesi del nou contracte social 

en el que les polítiques predistributives permeten que les persones guanyin 

autonomia i capacitat de progrés, les empreses guanyen competitivitat per tal que, 

amb l’aportació de tots al bé comú es gesti el cercle virtuós entre polítiques socials, 

garanties dels drets i oportunitats, cohesió, i alhora, economia competitiva. 

Les mesures a incloure són: 

• Desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania, tant en la vessant 

reglamentària, com en els instruments de seguiment i control, i les polítiques d’inclusió 
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social i integració laboral que li donen sentit. Resoldre les dificultats esdevingudes per 

l'efecte del 155, i en concret: 

• Desplegament reglamentari immediat i constitució dels òrgans de govern 

previstos, així com dels instruments de coordinació entre els serveis d'ocupació i 

socials. 

 

• Definició d'una cartera de serveis en polítiques d'integració i inclusió. 

 

• Revisió del sistema d'atenció a la ciutadania i millora dels canals d'informació. 

 

• Fer un seguiment i l’actualització del mapa de prestacions socials de 

Catalunya per tal d’avançar en la compactació i flexibilització de la protecció 

social en sentit ampli. 

• Enfortir l’atenció primària de serveis socials amb la millora de la 

coordinació, reforç i col·laboració dels equips dels serveis socials bàsics 

amb els especialitzats dels diferents àmbits i de salut per una millor 

aplicació del conjunt de polítiques socials. Dotar-la de recursos i 

equipaments suficients per garantir l’equitat i l’accés als serveis de tota la 

ciutadania, independentment del municipi de residència, adequant les ràtios 

de professionals tenint en compte la complexitat social i territorial, alhora 

que implantant el professional de referència per a tota la ciutadania atesa. 

• Potenciar el Pla d'integració social i sanitària per a la millora de l’atenció 

sanitària en tots els serveis residencials, crear un sistema d’atenció 

integrada en l'entorn domiciliari per a l'autonomia, elaborar un pla conjunt 

per a la interacció dels sistemes d'informació, millorar l’atenció 

sociosanitària i la salut mental comunitària, i enfortir el Contracte Programa 

2020-2023 amb els ens locals per al finançament de les estratègies 

d’integració en matèria salut i social, per garantir la proximitat i l’atenció 

integral cooperativa dels serveis social i sanitaris. 

• Desenvolupar el Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i 

addiccions.  

• Desplegar l’Agència Catalana de Protecció Social com a instrument 

vertebrador de l’eficiència i eficàcia de les polítiques socials a Catalunya, 
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apostant alhora per la necessària transformació tecnològica i digital de la 

protecció social, així com de la participació i gestió compartida del conjunt 

de polítiques entre institucions, agents socials i econòmics. 

• Reorganitzar la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i 

l´Institut Català d’Adopció i Acolliment per fer front als nous reptes socials i 

de futur en base a una Agència de Protecció a la Infància 

• Creació del Pla d’Acció Comunitària Inclusiva que refongui els plans 

actualment existents i impulsi la intervenció comunitària en coordinació amb 

els Serveis socials 

• Crear una xarxa pública territorialitzada de serveis d’orientació i atenció a 

famílies per a la prevenció i mediació, suport a la criança positiva, l’atenció 

psicològica i treball preventiu per adolescents en situació de risc. 

• Desenvolupar el Decret de llars de criança com instrument per a la 

millora de la conciliació amb els usos del temps i la regulació simple de 

l’activitat, així com abordar la regulació dels espais familiars de criança 

positiva de 0 a 3 anys. 

• Impulsar la Llei marc per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment 

per superar la dispersió i fragmentació normativa i establir drets subjectius 

bàsics per les persones grans  

• Impuls de la Llei d’autonomia personal per superar les mancances de la Llei 

estatal, reformar el sistema d’atenció i promoció per a l’autonomia personal  

i la millora de la capacitat de les persones a viure dignament, prioritzant 

l’atenció en l’entorn domiciliari.   

• Creació d’un programa d’intervenció integral per a la pobresa energètica, 

desplegant i complementant les lleis impugnades per garantir el dret de les 

persones a viure amb dignitat. 

• Impulsar l’estratègia catalana integral d’abordatge del sensellarisme per 

garantir el dret a l’habitatge a les persones sense sostre i sense habitatge, 

complementant les polítiques existents amb programes innovadors. 
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• Creació de l’Institut del poble gitano de Catalunya, com a institució de 

referència per a les polítiques transversals, la difusió, la promoció i la 

recerca vinculades al poble gitano. 

• Promoure una nova llei de salut, amb consens amb tota la resta de 

formacions polítiques catalanes, així com amb els agents socials i 

econòmics, i institucions que participen del sector, que garanteixi la 

sostenibilitat i la millora del sistema sanitari català, amb cobertura pública 

universal per a tothom, assegurant-ne el finançament i millorant les 

condicions de treball dels professionals del sistema. 

• Donar impuls al Pla Integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries, 

per reduir el temps d’espera per al diagnòstic i el tractament a Catalunya, 

amb més implicació dels professionals sanitaris en la seva gestió. La 

reducció dels temps d’espera s’ha de fer prioritàriament respecte dels 

procediments i tècniques amb temps de referència i garantia, amb equitat 

territorial i essent sensibles a les condicions socioeconòmiques dels 

pacients.   

• Desplegament de la Llei d’universalització de la salut, així com el 

desplegament del model d’assignació de recursos amb l’indicador 

socioeconòmic compost. 

• Desplegar l’estratègia de cronicitat i de salut comunitària sota paràmetres 

de l’atenció centrada en la persona i l’autonomia personal. 

• Continuar amb la recuperació de la inversió en la xarxa pública de salut, i en 

concret en les actuacions programades a la Vall d’Hebron, Joan XXIII, Josep 

Trueta, Viladecans, Blanes-Calella, Clínic, Hospital del Garraf, en la millora del 

Verge de la Cinta de Tortosa, així com en el Pla d’Equipaments tecnològics. 

• La renovació del conveni vigent de l’ICAM-INSS estarà subjecte a la revisió dels 

criteris d’avaluació per excloure’n els criteris purament economicistes. 

• Creació d’un Comissió al Parlament que pugui estudiar funcionament i 

conflictes que es generen a l’ICAM. 

• Treballar per garantir l’accés a la cultura en igualtat de condicions a 

qualsevol punt del país, promoure l’accés igualitari i equitatiu, en un doble 

sentit social i territorial, als béns patrimonials i a les produccions culturals. 
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Alhora, apostar per la cultura de base i l'associacionisme com a motors i 

puntals del sector, posant en valor un model de ciutadania culturalment 

activa.  

• Conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, desplegar el Pla 

Nacional del Llibre i la Lectura, ampliant la col·laboració amb els mitjans de 

comunicació, i vinculant el pla a una política clara de prestigi dels autors i 

les lletres catalanes.  

• Consolidar el projecte de carnet únic de biblioteques, amb una millor 

coordinació amb ajuntaments i diputacions 

• Impulsar la reactivació del cànon digital audiovisual i ampliar el seu caràcter 

finalista a altres àmbits perjudicats avui dia per la pirateria, especialment la 

música i la literatura. Impulsar i defensar, l’establiment d’un IVA cultural 

superreduït per a tots els serveis i productes culturals tal com preveu el text 

actual de la Llei.  

• Defensar el plurilingüisme al sistema educatiu, entès com un tractament 

integrat de les llengües a partir de la centralitat del català i la garantia de la 

immersió lingüística, amb l’objectiu de potenciar les competències 

lingüístiques, una de les claus de l’èxit educatiu que contribueix a la 

comunicació entre persones en un món globalitzat i que afavoreix la gestió 

integradora de la diversitat cultural a les aules. La llengua catalana és i ha 

de continuar essent la primera llengua de l’escola, la base de la cultura 

escolar i el vehicle en la docència i en l’educació. El sistema educatiu que 

defensem involucra amb èxit els nouvinguts, amb respecte i tolerància, i 

preserva una única comunitat, en un sistema obert a l’aprenentatge d’altres 

llengües com l’aranès o d’altres. 

• Reestructurar el Consorci de Normalització Lingüística per respondre a les 

exigències de formació de la societat actual. Potenciar l’oferta de formació i 

la formació en línia a través del Parla.cat, d’acord amb les polítiques 

d’acollida i d’inserció social i ocupacional per impulsar l’atenció i la millora 

dels coneixements de català de la població adulta de Catalunya, 

especialment de la que té dificultat per entendre la llengua i no té capacitat 

per parlar-la. 
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• Impulsar accions per fer créixer la presència del català en els àmbits 

sectorials i en les estructures on encara és deficitària o hi persisteixen 

tendències no favorables.  

• Treballar per l’estudi, aprenentatge i ús de l’aranès com a element 

fonamental de la identitat pròpia de l’Aran, en el marc del compliment de la 

llei 35/2010, col·laborant amb el Conselh Generau d’Aran per al disseny i 

coordinació de polítiques de normalització de l’occità aranès i el foment de 

l’occità en general, donant suport a l’Institut d’Estudis Aranès i per a 

activitats com a autoritat lingüística de l’occità aranès a Catalunya i 

fomentant la presència i l’ús de l’occità aranès en l’entorn institucional de la 

Generalitat de Catalunya, promovent, també acords de col·laboració 

internacional per al foment de la llengua occitana. 

• Enfortir el model d’escola catalana, com a pal de paller de la cohesió social i 

eix vertebrador d’un sistema educatiu de caràcter plurilingüe. 

• Establir un Pla de Xoc contra la segregació i abandonament escolar 

prematur centrant la inversió en centres d’alta complexitat. 

• Intensificar la col·laboració entre les Administracions, per donar una 

resposta integral a les necessitats educatives i socials de l’alumnat. Fer un 

Pla d’interacció d’educació i treball, afers socials i famílies per donar 

resposta en base a projectes socioeducatius i escoles d’oportunitats que 

potenciïn el retorn a l’educació o la inserció socioprofessional. 

• Fer possible l’èxit educatiu de tots, potenciant la igualtat d’oportunitats entre 

els alumnes en un marc d’Educació Inclusiva, en coordinació amb el treball 

social i comunitari d’afers socials, confegint elements d’educació en valors i 

incorporant eines efectives.  

• En el marc dels projectes educatius de centre, promourem les activitats 

centrades en el reforç educatiu, per aconseguir l’èxit de tots, fent possible el 

voluntariat educatiu. 

• Afavorir un desenvolupament curricular basat en competències, en què 

l’avaluació dels aprenentatges és coherent amb aquest nou enfocament 

pedagògic.  
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• Aplicar el programa STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) 

a partir de l'educació infantil, per incrementar les vocacions científiques i 

tecnològiques entre l'alumnat. 

• Promoure una formació inicial del professorat més vinculada a la pràctica 

professional i impulsar la formació permanent de tots els educadors, tenint 

en compte aspectes relacionats amb l'empatia i capacitat de gestionar 

emocions, conflictes i qüestions vinculades a la relació amb l’alumnat. 

• Desenvolupar el marc tecnològic que permeti que en acabar la legislatura els 

processos d'inscripció i matrícula siguin realitzables telemàticament en tot el 

sistema educatiu català. 

• Garantir el finançament de l’ensenyament públic i concretar mapa i calendari d’inici 

i finalització dels nous centres d’ensenyament secundari. 

• No renovació dels concerts de les escoles i instituts que segreguen per qüestió de 

sexe. En el supòsit que en el marc d’aplicació del 155 s’hagués aprovat la 

formalització de concerts, s’estudiaran totes les possibilitats legals per deixar-les 

sense efecte o revocar-les. 

• Durant els anys de la present legislatura no es farà ni es renovarà cap 

concert amb els centres educatius que segreguen per qüestió de sexe. 

• Elaborar de forma participativa, amb l’impuls dels departaments amb 

competències en la matèria, el Pla Nacional per a l’Habitatge 2018-2025, 

amb la participació d’altres administracions, col·legis professionals, i altres 

agents econòmics i socials, per establir les directrius i objectius de les 

polítiques d’habitatge al nostre país. 

• Ampliar el parc públic d’habitatge i la solidaritat urbana per lluitar contra 

l’exclusió social residencial, establint un pla de xoc conjuntament amb els 

ens locals per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en règim de 

compra i/o lloguer, tot establint la referència del preu del lloguer més el cost 

dels subministraments al 30% del salari mitjà, en el mateix sentit de la Llei 

24/2015. 

• Aprovar el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, i promoure l’elaboració d’un 

text refós de legislació en matèria de dret a l’habitatge. 
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• Restituir els drets inherents a la protecció contra la pèrdua d’habitatge que 

s’han gestat a Catalunya a partir de diferents iniciatives que promoguin les 

garanties suficients. Promoure la creació d’un Fons d’inversió social amb el 

suport de que permeti al tercer Sector concórrer al tempteig i retracte de les 

transmissions dels habitatges propietat de les entitats financeres provinents 

de les execucions hipotecàries i que reforci la creació d’ un Fons de Lloguer 

Social. 

• Regular el procediment d’expropiació dels habitatges de la banca, en el mateix 

sentit de la Llei 24/2015 i la 4/2016, a aplicar en cas de situacions d’emergència 

que no es puguin resoldre per d’altres vies. 

• Ampliar les funcions i la informació de l’Índex de preus de lloguer que s’ha creat 

l'any 2017, i proposar accions normatives i legislatives que generin confiança entre 

propietaris i llogaters amb l’objectiu de fer del lloguer una opció més atractiva i 

segura. A Catalunya necessitem una llei d’arrendaments urbans que doni resposta 

a les necessitats de la nostra ciutadania i que equilibri la relació entre propietari i 

llogater i ajudi a estabilitzar el mercat.  

• Destinar també la taxa turística a pal·liar els efectes dels allotjaments turístics 

en la gentrificació dels barris o dels municipis. 

• Recuperar la Llei de barris com a eina de renovació integral i cohesió social 

dels espais més degradats de les nostres ciutats. 

• Desenvolupar el Pacte Nacional per a la Universitat per posar les bases del 

model de finançament, definir la política de personal i impulsar les polítiques 

de qualitat, recerca  i d’innovació. 

• Modificació normativa de la regulació del sistema de tarifes i beques 

universitàries per introduir elements clars de redistribució social, per tal d’avançar en 

un sistema de preus de matrícula ordinària amb deduccions per renda familiar, 

rendiment acadèmic i lloc de residència, així com la millora de la cobertura i quantia de 

les beques per mitjà d’un sistema progressiu, així com l’estudi de sistemes de 

recuperació de costos. Tarificació social de les taxes i beques amb un criteri més 

accentuat de nivell de rendes familiars. 

• Estudiar possibles millores del sistema de Beques Equitat, com ara la 

modificació dels trams. 
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• Tendir cap a una equiparació dels preus públics entre graus i màsters 

professionalitzadors. 

• Millores en el sistema de concessió de beques. 

• Fer un estudi durant l’any 2018 sobre els professors associats de les 

universitats públiques i analitzar les pràctiques que no s’ajustin a aquesta figura per 

implementar les mesures adequades. 

• Aprovar i fer totes les modificacions de la llei 2/2014 per aplicar una 

moratòria per ajornar quatre anys l’aplicació de la llei que dicta que els 

estudiants que es graduïn el setembre del 2018 han d’acreditar el B2.2. 

• Creació d’un sistema de beques-salari per a estudiants amb molts baixos 

recursos. 

• Fomentar polítiques de promoció i consolidació del personal docent i 

d’investigació (PDI).  

• Automatitzar procediments administratius per tal d’agilitzar la burocràcia i 

estalviar recursos.  

• Impulsar unes polítiques públiques integrades en recerca, transferència i 

innovació en què les universitats públiques catalanes, igual que els centres 

de recerca de Catalunya avancin cap a un millor finançament.   

• Impulsar un nou marc legal pel sistema català de recerca i innovació –una 

llei catalana de la ciència- que desenvolupi un model propi basat en 

l’especificat dels centres de recerca i altres Institucions científiques. 

• Establir mecanismes per a fomentar l’esport com element clau de reforç de 

la cohesió social, la relació i respecte entre la ciutadania, el benestar físic i 

l’adquisició d’hàbits saludables. 

• Donar suport al teixit associatiu esportiu català de base, fomentar el 

voluntariat esportiu i formatiu vinculat a l’esport, així com acompanyar i 

promoure l’esport al màxim nivell. 

• Aprovar una nova Llei de l’Activitat Física i l’Esport, adaptant-la a les noves 

necessitats, requeriments i demandes de la societat actual.  
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• Acordar un Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física i de l’Esport que 

contemplarà les recomanacions que l’Organització Mundial de la Salut 

(OMS) proposa, vinculant activitat física i salut. 

• Treballar per assolir noves fonts de finançament i un finançament estable 

per al sector esportiu. 

• Potenciar l’esport femení, promoure la practica esportiva de les persones 

amb diferents capacitats, i dissenyar programes per col·lectius vulnerables. 

 

 

• Prosperitat econòmica en un nou model productiu i una fiscalitat justa 

 

Catalunya s’ha caracteritzat sempre pel seu model propi empresarial i per la seva 

capacitat de generar una economia dinàmica i propensa a la competitivitat, generant 

també un marc de relacions laborals sostenibles. No obstant, els darrers anys, per 

diverses causes s’ha perdut part d’aquesta capacitat. 

L’objectiu de la Catalunya del futur és disposar d’una economia pròspera, 

emprenedora, innovadora, internacionalitzada, sostenible i circular, que garanteixi 

treball i salaris, no només dignes, sinó també els propis d’una economia competitiva.    

És per això que les directrius en aquest àmbit seran: 

• Incrementar els recursos públics destinats a la recerca, el desenvolupament i la 

innovació empresarial, així com participar activament en el desplegament de la 

RIS3CAT donant suport al desenvolupament de projectes empresarials 

innovadors, eminentment de caràcter cooperatiu amb la resta 

d’administracions, universitats i centres tecnològics i de recerca, que permetin 

la transformació de sectors industrials. 

• Creació d’una comissió mixta Parlament- Govern per a l’avenç en la 

proposta de creació d’una Banca Pública a partir de la reforma de l’ ICF i per tal 

de procedir a realitzar els tràmits corresponents. 

• Consolidació de la banca pública catalana a través de l’ICF per a la promoció 

econòmica de projectes empresarials, facilitant crèdits a inversions 
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considerades estratègiques i amb dificultats de finançament a la banca 

tradicional, especialment  centrat en la petita i mitjana empresa. 

• Promoure el desenvolupament del clúster de serveis financers de Catalunya, 

tant per incentivar accions existents com les oportunitats que té, i alhora, 

promoure l’estructuració de serveis de cooperatives de crèdit amb capacitat de 

penetrar a segments generalistes orientats a famílies i pimes. 

• Promoure uns impostos adaptats a la dimensió de les empreses, i en particular, 

promoure iniciatives que permetin a les petites i mitjanes empreses tenir un 

sistema adaptat. 

• Impulsar mesures per afavorir la competitivitat de les pimes vinculada a la seva 

dimensió, així com posar a disposició del sector productiu instruments eficients 

de capitalització i de finançament per facilitar el seu creixement en la línia que 

proposa el Pacte Nacional per la Indústria. 

• Potenciar la transferència tecnològica al servei de l’empresa, l’emprenedoria, la 

innovació social i l’administració, treballant sota el model de la quàdruple hèlix 

de la innovació. 

• Impulsar la resolució de la dicotomia entre treball digne i economia sostenible  

avançant en el marc català de relacions laborals amb la participació d’agents 

socials i econòmics i l’impuls de la Generalitat de Catalunya, i que impulsarà 

prioritàriament: 

• Un salari català de referència adaptat a les previsions de la Carta Social 

Europea, és a dir, de 1.100,00 € bruts mensuals. 

• Promoure als espais de concertació de Catalunya l'establiment d'un salari com 

a mínim del 60% del salari mitjà, i en concret, promoure l'establiment d'un Pla de 

Treball al Consell de Relacions Laborals per al seu desenvolupament. 

• Estudiar l’impacte pressupostari que pot tenir la incorporació com a 

proposta de la representació de la Generalitat en condició d’ocupador o 

empresa en qualsevol ens del sector públic d’un salari garantit de 1200 

€ per qualsevol treballadora,  funcionària o contractada administrativa. 

• El desplegament de la Reforma Horària a Catalunya en el marc de la 

negociació col·lectiva i la concertació social. 
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• Desplegar la concertació territorial de polítiques d’ocupació. 

• Establir un pla de xoc contra la precarietat laboral, la competència 

deslleial d’algunes empreses multiserveis, falses cooperatives, i el 

treball no declarat, i en concret, establir mecanismes per la lluita contra 

la precarietat dels professionals de la cultura, així com nous 

professionals i emprenedors sota la figura dels falsos autònoms. 

• Impulsar les polítiques d’ocupació cap a l’activació de les persones i cap 

a la millora de la seva ocupabilitat en el marc de polítiques actives, però 

també, de polítiques integrals com la Renda Garantida de Ciutadania.  

• Impulsar l’establiment de clàusules socials a la contractació de les 

administracions públiques. 

• Promoure acords que aprofundeixin en l’equilibri entre flexibilitat i 

competitivitat de les empreses amb la seguretat i protecció social dels 

treballadors. 

• Promoure que puguin acordar entre agents socials i econòmics, 

sistemes de previsió social complementària. 

• Fixar com a prioritats de les polítiques actives d’ocupació, en el marc del 

sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, l'orientació 

personalitzada i individualitzada, la territorialització de les polítiques per mitjà 

d’un sistema de concertació  i contractes-programa, la segmentació de 

polítiques i els programes mixtos, en el marc d’un sistema que permeti la 

traçabilitat i avaluació de les polítiques desenvolupades. Enfortir el dret i el 

deure a la formació dels treballadors al llarg de la seva vida laboral, en especial 

davant dels reptes de la transformació del mercat de treball i la digitalització. 

• Elaborar un nou sistema català de treball protegit en el marc de la Taula per al 

treball de persones amb discapacitat, que prioritzi la inserció en empresa 

ordinària, fixant ajuts a la contractació, el suport principal a les especials 

dificultats, aprofundir el model d’empreses d’inserció, i programes de suport a 

la competitivitat de centres especials de treball en determinades situacions. 

• Promoure la capacitat de competitivitat i la creació de bens i serveis d'alt valor 

afegit de les empreses de l'economia social. 
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• Desenvolupar la Llei de la Formació Professional, amb consens amb agents 

econòmics, agents socials, administració educativa i de treball, per impulsar els 

instruments de governança del sistema amb coordinació amb el sistema 

d’ocupació i les polítiques actives, permetent alhora desplegar els potencials de 

la formació dual, en alternança, i altres models experimentals promoguts pels 

agents econòmics i socials, i alhora, amb una revisió del mapa d’oferta 

formativa per facilitar l’atenció de la demanda, especialment, des del territori. 

• En matèria d’emprenedoria i treball autònom, vincular les polítiques actives 

amb la promoció de l’autoocupació, especialment, l’autoempresa, així com els 

programes de cooperació entre treballadors autònoms, i promoure ajuts a la 

contractació de persones per part de microempreses.  

• Constitució del Consell de Treball Autònom a partir de la modificació de l’actual 

normativa per resoldre les vicissituds de la seva composició i per tal que 

s’estructuri com l’espai de participació institucional entre les entitats 

representatives i la Generalitat de Catalunya per impulsar les polítiques que els 

hi són pròpies. 

• Promoure i enfortir la xarxa d’ateneus cooperatius, amb col·laboració 

amb l’estratègia RIS3cat, per tal que actuïn com espais de treball cooperatiu 

entre emprenedors i professionals, i que alhora serveixin com incubadores de 

noves iniciatives cooperatives en nous sectors productius, tecnològics i socials, 

arrelats als territoris de referència, enfocats a la creació de nous llocs de treball 

i de qualitat. 

• Reduir la pressió fiscal a les rendes més baixes per tal que els problemes 

estructurals de finançament de Catalunya no siguin resolts només per la via de 

la pressió fiscal. 

• Garantir les figures impositives endegades i que es troben en diferents fases 

d’impugnació, reformulant-ne el contingut quan s’escaigui, i alhora, promovent 

el consens polític, social i econòmic per incrementar la coresponsabilitat i 

justícia fiscal dels qui més poden contribuir al bé comú.   

• Consolidar el desplegament de la Finestreta única Empresarial amb consens 

en el món local per proximitat a l’activitat desenvolupada en el territori per tal de 

simplificar els tràmits administratius. 
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• Desenvolupar i dotar un programa PIMESTIC 4.0 que, atès l’estructura, 

dimensió i territorialitat de l’empresa tradicional catalana, aposti per la 

modernització i adaptació de les empreses a la quarta revolució industrial. 

• Promoure la participació de les petites i mitjanes empreses a la contractació 

pública, amb l’objectiu de tendir a aproximar el pes de la contractació de la 

Generalitat a les pimes al seu pes econòmic, fent-ho compatible amb els 

principis d’eficiència i lliure concurrència. 

• Consolidar l’activitat de l’Observatori de la Indústria com a òrgan de suport en 

la mateixa i responsable, entre d’altres, de fer el seguiment de la implementació 

de les mesures contemplades al Pacte Nacional per la Indústria.   

• Impulsar la Llei 18/2017 de Comerç, amb consens social al seu voltant. 

Promoure també una legislació sobre àrees de promoció econòmica urbana 

juntament amb el món local (programa BID’s), desenvolupant també el teixit 

associatiu que les facis sostenibles i autosuficients, alhora que promogui 

models comercials que posin en valor la seva funció social, convivencial, 

integradora, i de promoció de la prosperitat dels nuclis o barris on es troben. 

• Impulsar l’elaboració del Pla Territorial Sectorial de Turisme de Catalunya per 

disposar d’una eina potent de planificació i ordenació sostenible de l’activitat. 

• Implementar un pla pilot de reconversió de destinacions turístiques madures 

per tal d’actualitzar i regenerar l’oferta existent. 

• Afavorir la recerca i la transferència de coneixement al sector incrementant els 

vincles i desenvolupament de projectes conjunts amb el sistema universitari 

català i EURECAT. 

• Impulsar el Pacte Nacional  per a la Bioeconomia que promogui un ús eficient 

de tots els recursos naturals, aplicar la innovació i tecnologia per fomentar una 

gestió integral i la millora del desenvolupament territorial.  

• Impulsar una llei d’espais agraris i foment del sector primari  per a preservar els 

espais d’alt valor agrari, evitar l’abandonament i la pèrdua de terra fèrtil i 

afavorir les explotacions professionals i la incorporació de joves al sector . 

• Creació de l’Agència del Patrimoni Natural. 
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• Fomentar els Distintius de qualitat i proximitat i desplegar el Pla de 

Gastronomia de Catalunya. Posar en valor l’alimentació incorporant la idea de 

la seguretat alimentària, fomentant els aliments saludables i sostenibles 

(econòmicament, social, territorial i mediambiental). 

• Desenvolupar  coordinadament el Consell Català de l’Alimentació i el Fòrum de 

Qualitat, com a espais per posar en valor l’alimentació i qualitat del país i de 

tots els sectors productors. Estendre a tots els sectors l’observatori de preus, 

ampliant el seu àmbit d’actuació. 

• Desenvolupar polítiques de sostenibilitat amb una estratègia integral de territori 

i articulades a través de comissions interdepartamentals. Promoure el decret de 

dejeccions ramaderes i l’estratègia integral de fertilització orgànica i l’estratègia 

de biomassa i de la política forestal, tot incloent en elles l’adaptació i mitigació 

del canvi climàtic, els riscos naturals i la gestió de la biodiversitat i la protecció 

de les masses d’aigua 

• Promoure l’economia blava, estratègies de desenvolupament de comunitats 

marítimes locals, i promoure plans de cogestió pesquera en un decret de 

governança de la pesca professional.   

• Potenciar la formació agrària tot afrontant els reptes presents i de futur del 

sector. 

• Impulsar un pla de recerca i innovació que inclogui el desenvolupament agrari, 

ramader, pesquer i forestal, a través de l’IRTA i del Centre Tecnològic i Forestal 

de Catalunya. 

• Impulsar i dinamitzar totes aquelles accions acordades en la carta de 

compromisos de l’Objectiu 2025, d’acord amb el Pacte per a la Reforma 

Horària signat el juliol de 2017.  

 

El dèficit estructural en matèria d’infraestructures a Catalunya esdevingut pels 

reiterats incompliments i la desinversió realitzada per l’Estat obliga a fixar un 

conjunt de prioritats i focalitzar les demandes en ordre a maximitzar els esforços 

que es puguin fer.  
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• Integrar tot el país amb una sola tarifa, eliminant el sistema de corones 

mitjançant el desenvolupament del projecte T-Mobilitat. 

• Impulsar una nova generació de línies de busos ràpids BRCAT que connectin 

els diferents modes de transport i àmbits actualment congestionats de manera 

ràpida. Desenvolupar infraestructures de carrils ràpids per transport públic i 

aparcaments connectats amb serveis de transport ràpid . 

• Corredor Mediterrani: en el marc de la Taula Estratègica del CMED impulsar 

l’execució de la infraestructura i el desenvolupament dels serveis tenint com a 

base l’execució de l’Agenda del CMED aprovada i consensuada amb tots els 

agents econòmics, polítics i socials del país. Elaborar un inventari 

d’infraestructures ferroviàries i material mòbil, que reculli també una planificació 

i programació de les actuacions prioritàries que cal abordar per millorar de 

forma immediata la qualitat del servei, a partir d’anàlisi d’avaluació de 

rendibilitat econòmica i de retorn social, prioritzant seguretat i fiabilitat del 

servei. Participar en els òrgans europeus per al desenvolupament del Corredor 

Mediterrani, des d’una visió global i europeista, en benefici de les economies 

de tot l’arc mediterrani. 

• Garantir uns serveis ferroviaris de qualitat a Rodalies de Catalunya, Mitjana, 

Alta Velocitat regional i Alta Velocitat de llarga distància. Proposar un nou 

model propi de gestió dels serveis de Rodalies i Mitjana distància de Catalunya 

que permeti reduir el temps de viatge, incrementar freqüències, millorar la 

qualitat i informació tenint present les limitacions d’una infraestructura que 

l’Estat no amplia des de 1975. 

• Continuar amb l’execució dels projectes del metro de Barcelona que s’estan 

redactant actualment. Impulsar el Projecte Autopista Ferroviària: aliança entre 

Generalitat, Port de BCN, Ajuntament de BCN, CIMALSA i MERCABARNA i 

SCNF per mitja de VIIA per construir una terminal al Port de BCN. Per últim, 

continuar avançant en el Pla d’Eixos viaris CAT: resoldre els colls d’ampolla 

viaris més urgents amb projectes de millora de la capacitat i la seguretat.  

• Incorporar en el plantejament de qualsevol inversió, de forma sistemàtica, 

l’anàlisi del seu cofinançament amb fons europeus. 

• Desenvolupar un Programa de millora, ampliació i conservació de camins.  
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• Aprovar la nova Llei de ports i el Pla de Ports horitzó 2030. 

• Aprovar la Llei d’ordenació del litoral; la Llei de territori, per a l’actualització dels 

instruments d’ordenació territorial i urbanístic; la Llei de Muntanya; i la Llei de 

Residus. La Llei de territori ha de promoure la preservació de sols no 

urbanitzables, paisatges, avaluacions ambientals de l’urbanisme, 

desclassificació de sòl, desurbanització d’espais no ocupats, participació 

ciutadana i transparència en la generació de plusvàlues urbanístiques, sense 

perjudici que es pugui endegar iniciatives orientades a l’optimització i ús de 

recursos compartits. 

• Incrementar el desplegament d'infraestructures de comunicacions electròniques  

per accelerar el procés de digitalització del país i garantir la igualtat 

d’oportunitats d’accés a internet a través de l’equilibri territorial i social. 

• Desenvolupar projectes tecnològics per afavorir el cotxe connectat i elèctric. 

  

• Continuar la millora de l’abastament d’aigua en municipis petits i a la regió 

metropolitana de Barcelona. 

 

 

• L’enfortiment democràtic, dels drets i les llibertats 

La lluita pels drets i llibertats civils, tant individuals com col·lectius, s’assoleix amb 

polítiques de base republicana d’aprofundiment democràtic en tots els camps on 

això sigui possible. Per això es proposen un seguit de mesures per lluitar contra el 

frau, la corrupció, posicions dominants, per la democratització de vida econòmica, 

construint una societat oberta, intercultural i diversa que acull i construeix 

ciutadania, assolint una societat de persones lliures i iguals repartint el poder en el 

màxim de persones possible com a garantia del bé comú i de la llibertat per 

tothom. 

Per això es proposen el conjunt de mesures següents: 

• Creació d’un programa específic per a la lluita contra el frau fiscal i de suport 

actiu al compliment de les obligacions tributàries incrementant els recursos 

disponibles de l’Agència Tributària i la seva base tecnològica i sistemes 

intel·ligents de detecció del frau i la tributació, consolidant el desplegament de 
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l’Agència, tant organitzatiu com funcional i tecnològic, consolidant el Consorci 

de Tributs de Catalunya, així com liderant un treball coordinat amb la resta 

d’administracions per a millora de la recaptació, l’eficiència en la gestió, però 

també, per la construcció d’una consciència fiscal honesta, exigent i menys 

tolerant amb el frau. Alhora, es promouran unitats especialitzades de lluita 

contra el frau, l’increment dels inspectors i gestors tributaris, així com 

campanyes de sensibilització. 

• Apoderar l’Oficina Antifrau de Catalunya per garantir els seus objectius, i 

alhora, promoure la cultura de la imparcialitat, la protecció dels alertadors i 

garantint una alternativa segura al silenci, gestionar els riscos existents en 

matèria de contractació en àrees especialment sensibles, i cobrint les escletxes 

del sistema en matèria dotant de noves funcions a l’Oficina Antifrau.   

• Enfortir la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau, escurçant el temps 

d'elaboració dels informes i generant espais de publicitat dels mateixos; introduint 

compareixences anuals d'Antifrau al Parlament sobre els seus dictàmens i propostes 

que per voluntat política assumirem  com a vinculants amb especial èmfasi al fenomen 

de les externalitzacions. 

• Augmentar el control a la contractació pública. 

• Impuls de les bústies ètiques i protecció i incentivació de la figura del 

denunciant anònim o confidencial i establir els mecanismes de protecció dels 

alertadors. 

• Limitar o eliminar els indults per casos de corrupció. 

• Impulsar iniciatives legislatives per endurir  el codi penal per delictes de frau 

fiscal i tipificar l’enriquiment il·lícit. 

• Convocar el Mecanisme Català de Lluita contra la Corrupció i el Frau i dotar-lo 

de regulació, estructura i periodicitat.  

• Dotar de més recursos materials, operatius i tècnics l’Administració de Justícia i 

les unitats específiques del cos de Mossos d'Esquadra. 

• Impulsar iniciatives legislatives per augmentar la prescripció dels delictes 

econòmics al màxim establert pel Codi Penal. 
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• Fomentar el consum responsable en base a criteris de compromís social i de 

sostenibilitat en totes les seves vessants, i impulsar una política integral contra 

el malbaratament alimentari. 

• Establir polítiques de garanties dels drets del consumidor que siguin 

capdavanteres, implantant serveis públics de consum i fomentant serveis 

d’arbitratge i mediació.  

• Impulsar el Pla de suport a les treballadores autònomes i a l’economia social i 

solidària. 

• Promoure la Llei Catalana de l’Economia Social i Solidària, i tramitar el Decret 

del Reglament de concertació social, el Decret de Regulació de l’Empresa 

Social, així com el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones.   

• Impulsar formes d’economia social per la recuperació de la sobirania ciutadana 

sobre determinats serveis públics essencials com a model complementari i 

suplementari a la gestió directa. 

• Impulsar una ciutadania digital catalana. Vetllar pels drets i deures digitals dels 

ciutadans de Catalunya. Formar ciutadans amb plenes competències digitals i 

amb vocació innovadora i esperit crític. Apoderar tecnològicament i digitalment 

els ciutadans perquè puguin decidir quin país i quina societat volen. I fomentar 

el voluntariat digital organitzat. 

• Afavorir la utilització del programari lliure a l’Administració de la Generalitat. 

• Fer de Catalunya un país cibersegur, que protegeixi les seves institucions 

públiques i garanteixi el desenvolupament de la Societat Digital, i posicionar-

nos com un referent internacional en tecnologies digitals avançades. 

• Treballar per una Catalunya tecnològicament ètica i sobirana en la gestió de les 

dades dels ciutadans fomentant els formats oberts i distribuïts per tal que el 

coneixement pugui compartir-se. 

• Desplegar el Pacte Nacional per a la Societat Digital aprovat en la darrera 

legislatura de forma consensuada amb tots els actors del país. 

• Promoure una Llei de Mecenatge i patrocini cultural que reguli el marc dels 

incentius fiscals, potenciï les entitats beneficiàries i simplifiqui el règim jurídic.   
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• Desenvolupar un Pacte Nacional per la interculturalitat per a una Catalunya 

oberta i diversa, a partir del valors de la interculturalitat; inclusió, interacció, 

valoració de la diversitat, pertinença. 

• Disposar de recursos d’acolliment, en el marc del Programa Català de Refugi, 

que garanteixin la cobertura de les necessitats bàsiques de las persones 

refugiades arreu de Catalunya. 

• Retirada immediata de la Generalitat de Catalunya com a acusació particular 

del cas derivats de la lluita contra la «MAT» (Rotlle 46/17 secció 3a AP Girona) 

i protesta a la UdG (Jutjat d’instrucció 2 de Girona (DP2497/11 PA1/17) i anàlisi 

de la resta de causes obertes. 

• Apoderar el jovent per mitjà del Pla Nacional de Joventut per a Catalunya 2020-

2030.Prioritzar l’eradicació de la violència masclista en totes les seves formes i 

dotar la xarxa bàsica i especialitzada dels serveis necessaris per abordar la 

prevenció, les situacions de risc i l’atenció a les víctimes. 

• Prioritzar l’eradicació de la violència masclista en totes les seves formes, crear 

un nou model d’intervenció en l’àmbit de la violència sexual, i reordenar i dotar 

la xarxa d’atenció i recuperació de dones víctimes de violència masclista dels 

nous serveis necessaris i recursos específics per abordar la prevenció, les 

situacions de risc, l’atenció d'urgència i l’acompanyament en el nou projecte de 

vida de les dones i dels seus fills víctimes de violència masclista.  

• Impulsar un Observatori de les Violències Masclistes dels Països Catalans. 

• Desenvolupar polítiques en matèria d’igualtat dona-home per resoldre les 

mancances acumulades, desenvolupar i recuperar de manera efectiva les 

mesures previstes a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, i en 

concret: 

• Elaborar un pla de xoc amb els agents econòmics i socials per 

promoure avenços reals en la integració laboral i la qualitat del treball 

de les dones. 

• Introduir clàusules socials de gènere en la contractació pública, subvencions, 

convenis. 
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• Garantir una coeducació que inclogui educació efectiva, sexual i 

reproductiva amb una educació no sexista a tots els nivells. 

• Incorporar referents femenins a tots els dissenys curriculars. 

• Promoure un Pla de Formació en matèria d'igualtat a la Generalitat de 

Catalunya i el seu sector públic. 

• Promoure l’establiment de permisos parentals en igualtat de condicions i 

intransferibles. 

• Obligació de les empreses a registrar els plans d’igualtat. Establir un 

sistema de registre de Plans d’Igualtat de les empreses per tal de poder 

fer-ne seguiment tant del compliment com dels indicadors que en 

puguin sorgir. 

• Garantir la igualtat salarial entre homes i dones. Establiment de 

mesures contra la desigualtat de la dona al mercat de treball, tant de 

l’escletxa salarial com de la precarietat. En aquest sentit, es promourà 

un Pacte Nacional per a la lluita efectiva contra la desigualtat retributiva 

i la feminització de la pobresa.  

• Realitzar una campanya específica per la igualtat salarial entre dones i 

homes de la Inspecció de Treball de Catalunya en la qual es vetlli que 

les empreses en què el salari entre homes i dones sigui desigual, 

s’acrediti la raó que ho justifica, o en cas contrari, s’apliquin els 

procediments sancionadors que correspongui.  

• Modificació del reglament del Parlament i de la Llei de la Presidència i del 

Govern amb la finalitat d’establir quotes de paritat en tots els àmbits i càrrecs de 

decisió política. 

• Tramitar amb caràcter immediat el Reglament sobre el règim sancionador de la 

Llei 11/2014 per garantir els drets LGTBI, així com incrementar l'import de les sancions 

que s'hi preveuen. 

• Fer totes les accions necessàries per a recuperar el patrimoni militar de tipus 

immobiliari que es trobi en desús, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil i 

d’acord amb els ens locals. 
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• Prohibir, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes 

d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i impedir les desfilades 

militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya. 

• Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i 

evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals. 

• Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars. 

• Implementar en els 6 mesos següents a la formació de Govern el contingut de 

la Moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya aprovada pel Parlament el 14 de 

juliol de 2014. 

 

 

• Catalunya al món 

 

En defensa dels interessos de Catalunya i per tal d’impulsar la projecció exterior de la 

seva economia, la cultura i al servei de la ciutadania, el Govern: 

• Ha de ser motor de coneixement i reconeixement dels principis i valors 

fundacionals de la Unió Europea. Ha de restablir i reforçar la xarxa de 

delegacions del Govern a l’exterior tot dotant-les dels recursos humans i 

pressupostaris necessaris per tal que reforcin l’acció exterior de la Generalitat, 

el suport a l’exportació i la importació, els serveis a la comunitat catalana a 

l’exterior, la projecció de la cultura i a totes aquelles altres funcions que els són 

pròpies. 

• Mantenir el suport i la implicació al Patronat Catalunya Món DIPLOCAT. 

• Consolidar l’Institut Ramon Llull com a instrument fonamental de projecció 

exterior de la llengua i la cultura catalanes a partir de la implementació de la 

Declaració de Palma de 2017 per la qual l'Institut ha de projectar la cultura 

catalana feta arreu de l'àmbit lingüístic català. Cal ampliar els seus objectius i 

camps d’actuació en la promoció exterior de la llengua, la literatura i el 

pensament en llengua catalana per consolidar-la com a novena llengua 

d’Europa. I impulsar els intercanvis culturals amb l’exterior per projectar la 
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nostra cultura al món ampliant la presència de la cultura catalana en les 

diferents fires i esdeveniments internacionals. 

• El marc del treball governamental en matèria de drets humans, pau i 

cooperació al desenvolupament és l’Agenda 2030 del Desenvolupament 

Sostenible, com a marc global d’objectius i aliances i, també, de rendició de 

comptes i presentació de resultats. L’assumpció d’aquest espai ha d’implicar un 

nou Pla Director de Cooperació 2018-2030, amb adaptacions quinquennals, 

que ha de servir per identificar i consolidar la nostra aportació coordinada a 

l’agenda global pels drets humans en la seva dimensió individual i col·lectiva. 

• Continuar amb la internacionalització dels actors catalans, governamentals i no 

governamentals, com a peces clau per a la transformació social, política i 

econòmica en l’àmbit nacional i internacional. En matèria d’internacionalització i 

atracció d’inversions, s’impulsarà: 

• L’ajut a empreses que iniciïn l’exportació amb programes de mentoratge 

des d’ACCIÓ i PRODECA quan es dirigeixin a nous mercats o per 

divulgar casos d’èxit. 

• La incorporació de persones formades en comerç internacional a les 

empreses en programes amb cooperació entre ACCIÓ i el SOC per tal 

d’incrementar el nombre d’empreses catalanes que exporten de manera 

regular. 

• Intensificar i reforçar els equips  de prospecció i recerca proactiva 

d’oportunitats de les oficines a l’exterior i de les d’ACCIÓ com a Agència 

d’Internacionalització. 

• Crear el registre d’inversió estrangera a Catalunya i el registre d’inversió 

catalana a l’estranger, per disposar d’informació estadística i econòmica 

que permeti potenciar les activitats de promoció i seguiment de la 

Internacionalització de l’economia. 

• Habilitar un programa de residència digital per a empreses, creant el 

certificat d’e-residència. 

• Potenciar ACCIÓ en el seu rol de gestió, identificació i l proposta de 

superació de barreres administratives o institucionals a la inversió per 

tal de reduir els terminis en la formalització d’una inversió a Catalunya. 
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• Potenciar els espais de participació, cogestió i coordinació, 

territorialitzada, entre els diferents agents econòmics i administracions 

per facilitar l’atracció d’inversions. 

• En el marc de les ajudes empresarials i en matèria de polítiques actives 

destinades a les empreses, prestar atenció a aquelles que tenen   

capacitat de liderar inversions o bé coliderar projectes d’innovació 

empresarial. 

• Continuar participant activament en el desplegament de l’estratègia 

Europa 2020 i en el RIS3CAT, donant suport al desenvolupament de 

projectes empresarials de base tecnològica que facilitin l’evolució i la 

transformació del sector industrial de Catalunya.  

• Impulsar un pla d’internacionalització del sector agroalimentari, a través de 

PRODECA. 

 

• Governança compartida 

 

En el marc del desenvolupament dels espais de governança i millora de la capacitat de 

gestionar els propis recursos i oportunitats, s’aposta per construir espais de millora de 

l’autonomia política, però també, de la participació de la societat civil, institucions, 

agents econòmics i socials, tant en els marcs de millora de la sobirania com en la 

construcció i avenç de les polítiques públiques. 

En concret s’aposta per avançar en els espais següents: 

• Desenvolupament de l’Agència Tributària de Catalunya com a instrument per 

desenvolupar els tributs propis, cedits i tots els que siguin competència de la 

Generalitat de Catalunya en cada moment.  

• Continuar la millora de les finances públiques de Catalunya, avançant cap a 

sostenibilitat de les mateixes, reduint el termini de pagament de proveïdors i 

impulsant programes de revisió de la despesa (spending review) per a millorar 

l’eficiència en la despesa pública. 
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• Desenvolupament de l’Agència Catalana de Protecció Social i els mecanismes 

de gestió corresponents, amb participació dels agents socials, econòmics i 

tercer sector més representatius. 

• Aprofundir en el Marc Català de Relacions Laborals, i en concret, enfortir el 

Consell de Relacions Laborals com a espai de concertació social entre Govern 

i Agents socials i econòmics, promovent una Llei catalana de participació 

institucional, reforçant la inspecció de treball com a instrument de ponderació 

de les desigualtats, la competències deslleials i el frau, potenciant l’Institut 

Català de Seguretat i Salut en el Treball, potenciant la negociació col·lectiva 

d’àmbit català, i defensant la necessitat de desplegar polítiques integrals 

d’ocupació amb la territorialització de les passives.   

• Participar activament en el procés de debat i reflexió sobre el futur del treball 

que promou l'OIT, tot convocant el Congrés Català sobre el Futur del Treball. 

• Establir acords per al foment de l’adopció internacional. 

• Restituir els llibres impugnats del Codi Civil de Catalunya com a  com a 

recuperació del nostre dret i de la nostra competència exclusiva de legislació a 

Catalunya en l'àmbit civil. 

• Perfeccionar el model d'execució penal català, que garanteixi la seguretat, 

redueixi la reincidència i aposti clarament per la reinserció social. 

• Desenvolupar el funcionament electrònic global de l'Administració de Justícia, 

per tal d'aconseguir una justícia ràpida, eficaç i que optimitzi els recursos 

humans i materials. 

• Fer un acord de país per la normalització del català a la Justícia i a tots el 

àmbits jurídics a Catalunya, i exigir el coneixement del català a tots els 

operadors jurídics com a requisit per poder exercir en la administració de 

justícia i a l'àmbit del dret a Catalunya. 

• Millorar el potencial i les capacitats de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisiuals, i en concret:  

 a) Garantir la dotació pressupostària suficient de les estructures públiques 

comunicatives de la CCMA i de l'ACN tot garantint l'estabilitat laborals dels 

treballadors i un servei de qualitat i vocació de lideratge. 
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 b) Elaborar un contracte-programa que reculli el compromís tant de l’elaboració 

d’un nou Pla Estratègic com d’incloure-hi indicadors de seguiment i avaluació 

dels resultats obtinguts, i que promogui entre d’altres elements, nous talents, 

reciprocitat amb altres mitjans, aposti per la diversitat i diversificació, 

informatius de qualitat i equilibrats territorialment, o estableixi com a àrea 

estratègica els continguts infantils.  

 c) Garantir criteris de renovació, transparència i professionalitat en l’elecció dels 

membres del seu Consell de Govern. 

 d) Avançar en la cogestió social de la CCMA creant un Consell de Participació 

en el que participin membres del Comitè d’Empresa i Consellers de la institució i que a 

més de competències en matèria d’informació, en tingui per fer propostes de millora en 

l’elaboració de plans estratègics. 

  

• Promoure la creació de l’Institut Català de l’Audiovisual a partir dels treballs 

desenvolupats en el Pacte Nacional de l’Audiovisual, actualitzant els foment 

dels mitjans de comunicació de l’espai nacional, actualitzant les bases de 

foment i promoció, reflectint les noves realitats empresarials, promovent el 

Decret dels Mitjans de Comunicació Comunitaris sense ànim de lucre així com 

els seus  principis, potenciant la professionalització del sector. 

• Poder gestionar l’espai radioelèctric per afavorir la cohesió social equilibrant la 

presència del català a la ràdio i la televisió. 

• Fomentar la vertebració dels petits, mitjans i grans mitjans de comunicació 

d’iniciativa privada i social. Des dels mitjans locals i comarcals fins als mitjans 

nacionals; els gratuïts, els digitals, la premsa, la ràdio, la televisió, així com els 

mitjans especialitzats. 

• Promoure polítiques actives de memòria per cercar i dignificar les víctimes de la 

Guerra Civil i de la dictadura franquista, la recerca i obertura de fosses i la 

identificació de les víctimes. Impulsar i dignificar els espais de memòria, en 

especial el Camp de la Bota, la Batalla de l’Ebre o el Fossar de Santa Eugènia 

de Montjuïc.  

• Avançar en la gestió de tota la xarxa ferroviària de Catalunya, que serà 

assumida per l’ens públic Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
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(IFERCAT), que assumirà la titularitat de la infraestructura, la seguretat 

ferroviària i les funcions de regulació del trànsit ferroviari, d’assignació de solcs, 

i de control i supervisió.  

• Implementar un nou model de finançament de les vies d’alta capacitat (Vinyeta 

catalana) que permeti aixecar barreres de peatge, finançar la millora de la 

infraestructura existent i invertir en la millora de transport públic.  

• Avançar per tal que la Generalitat assumeixi totes les carreteres de l’Estat a 

Catalunya i impulsar una agenda d’actuacions per pal·liar la situació de dèficit 

d’inversió de l’Estat a la xarxa viària catalana, per mantenir-la en uns 

estàndards mínims de servei i seguretat i resoldre els colls d’ampolla històrics.  

• Dissenyar un model de gestió aeroportuària eficient, que permeti establir 

polítiques tarifàries pròpies que afavoreixi una millor gestió comercial dels 

aeroports, eliminar les barreres d’entrada de companyies internacionals i, en 

definitiva, posar a disposició de la ciutadania més vols cap a la resta del món. 

• Avançar cap a un model de gestió individualitzada dels aeroports de Catalunya 

(Barcelona-El Prat, Girona-Costa-Brava, Reus, Lleida-Alguaire i Sabadell), que 

compartirem amb administracions locals i institucions econòmiques. 

• Control públic i sobirania de les infraestructures estratègiques. Recuperació 

d’Aigües Ter-Llobregat per a gestionar-la de forma pública, transparent, participativa i 

democràtica, d’acord amb allò establert a la Disposició Addicional de la Llei 

d’acompanyament 5/2017. 

• Promoure dins del marc institucional vigent l’articulació del territori per mitjà de 

les vegueries. 

• Retornar a la normalitat l’exercici de les competències del Cos de Mossos 

d’Esquadra i defensar l’honorabilitat de tots els seus membres i 

comandaments. 

• Fer que el Cos de Mossos d’Esquadra exerceixi com a policia integral de 

Catalunya i amb el ple exercici de les competències en l’àmbit de la seguretat a 

Catalunya. 
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• El Cos de Mossos d’Esquadra ha de tenir presència permanent en aquells 

organismes de coordinació policial internacional, participant d’investigacions i 

intercanviant informació amb les policies europees i de la resta del món. 

• Promoure la creació de la Policia de Catalunya, una policia integral que 

combini, d’acord amb el món municipal, les Policies Locals i Mossos 

d’Esquadra, amb l’objectiu d’avançar en el model de seguretat de Catalunya, 

impulsant la recuperació d’efectius humans, millorant la coordinació operativa i 

actualitzant les dotacions de recursos materials, tot tramitant també les 

modificacions legislatives necessàries per a dur-ho a terme. 

• Mantenir i aprofundir en la lluita contra el terrorisme en el marc d’una estratègia 

transversal i integral de la seguretat que no només impliqui l’àmbit policial del 

fet terrorista, sinó que també abordi la prevenció dels processos de 

radicalització com un fenomen complex que cal tractar des de diferents esferes 

de la societat. 

• Promoure un nou model de Bombers que renovi profundament l’actual amb 

l’objectiu d’adequar-lo a les necessitats i realitat del segle XXI, garantint una 

eficient cobertura territorial, impulsant la necessària incorporació d’efectius 

humans i materials, revisant com i quin suport es presta als municipis en les 

emergències, incorporant la tecnologia actual per millorar la resposta i guanyar 

eficiència, tot tramitant també les modificacions legislatives necessàries que 

permetin dotar el país d’un marc competencial integrador que permeti coordinar 

els diferents recursos operatius destinats a emergències i catàstrofes. 

• Reduir la sinistralitat viària a Catalunya d’acord amb els objectius 

internacionals, promoure la recerca de les millors pràctiques a nivell d’innovació 

en seguretat viària, seguir millorant l’atenció a les víctimes d’accidents de 

trànsit i els seus familiars, i perseverar en les polítiques de prevenció i 

sensibilització. 

• Aprovar el Pla Estratègic del Cos dels Agents Rurals (PECAR),  per seguir amb 

el desplegament de la Llei del cos d’Agents Rurals. 

• Impulsar la Llei de caça catalana i pesca continental, i continuar el 

desplegament del Pla de fauna salvatge cinegètica.   
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• Desenvolupar un Pacte Nacional per a la Transició Energètica de caràcter 

transversal per promoure el canvi de model energètic fixant l’horitzó d’arribar al 

100% de renovable al 2050, promovent estructures més horitzontals en la 

generació, més descentralitzada, un model més flexible i adaptable, un mercat 

més competitiu apostar per inversions diversificades i menys agressives i 

promoure una fiscalitat que incentivi les bones pràctiques.  

• Desplegar la Llei del Canvi Climàtic, promoure la reducció de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle, garantir els instruments de planificació sectorial 

relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació d’administracions, així com la 

participació ciutadana i agents econòmics i socials. Promoure investigació i 

aplicació de tecnologies que ajudin a mitigar l’efecte hivernacle. Promoure 

l’impuls de zones protegides amb la marca de reserva de la Biosfera, impulsant 

el de les Terres de l’Ebre i Montseny. 
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5. Ciutadania: mobilització cívica i pacífica i 

Procés Constituent 

 

5.1. Procés Constituent per la República Catalana 

Durant la present legislatura es durà a terme un procés constituent que haurà de ser 

de base ciutadana, transversal i participatiu, per a poder debatre entre la ciutadania 

tots els aspectes de les polítiques públiques, la relació entre l'administrat i 

l'administració; els drets i deures dels ciutadans, i els models de gestió, que ha de 

culminar amb la redacció i aprovació d’un text amb la proposta de bases d'una futura 

constitució de la República Catalana. 

El Procés Constituent ha de tenir per objectiu generar grans consensos socials sobre 

el model de país i ampliar la implicació dels ciutadans en el disseny de les polítiques 

públiques. Per això ha de tenir la capacitat de fer-hi confluir totes les sensibilitats 

ideològiques i socials per tal d’impulsar un gran procés de debat ciutadà. 

L’Assemblea de Representants per la República, conformada pels càrrecs electes que 

ella mateixa acordi incorporar, donarà el punt de sortida del procés constituent. 

Conjuntament amb el Consell per la República, s’encarregarà de fomentar i impulsar 

els debats necessaris així com de dotar les eines per a desenvolupar-lo.  

En una fase zero del procés constituent, s’autoimpulsarà un Pacte Nacional 

Constituent a Catalunya, que haurà d’emplaçar a tots els agents cívics, socials i 

polítics. Així mateix, es podrà dotar d’un òrgan tècnic.  

En aquesta fase zero, s’haurà de consensuar amb els agents cívics, socials i polítics 

del Pacte Nacional la metodologia del procés i impulsar accions de sensibilització per 

tal donar a conèixer la metodologia i els objectius del procés per tal que generi les 

adhesions socials necessàries perquè el procés sigui transversal i d’àmplies majories 

socials.  

En una primera fase de debat ciutadà, el procés constituent ha de promoure els debats 

sectorials que s’hagin consensuat.  
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El Parlament constituirà aquelles comissions d’estudi que puguin tenir per objecte 

aprofundir en els debats nacionals que es duguin a terme.  

En les fases zero, de punt de partida, i en la primera fase, el procés ha de tenir 

capil·laritat territorial, sectorial i social, i amb l’àmbit local com a punt de partida per a 

dinamitzar els debats. La metodologia emprada ha de incentivar la participació 

ciutadana, especialment de les persones no sobiranistes i d’aquelles menys 

polititzades per garantir una representació real de la societat. 

En una segona fase, el Pacte Nacional, si escau, articularà el Fòrum Social 

Constituent, amb la missió de sistematitzar les propostes emanades de la participació 

popular.  

La conclusió d’aquesta segona fase de participació ciutadana ha de concloure amb 

una multi-consulta amb totes les garanties per a què hi participi la majoria dels 

ciutadans, on la ciutadania es pugui expressar en cada un dels elements fonamentals 

dels debats realitzats. 
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5.2. Mobilització cívica i pacífica 

L'èxit i eficàcia del Procés Constituent vindran condicionats per la força de la 

ciutadania i de les organitzacions que la representen. Caldrà que, més que mai, la 

societat catalana continuï mobilitzant-se per la pau, contra la repressió policial i jurídica 

de l'Estat espanyol i no cedint ni un mil·límetre en favor de la llibertat d'expressió i de 

consciència. 

En paral·lel, com ha estat dit, els propers mesos, tot el país podrà participar a pensar, 

proposar i debatre quin país vol. Serem en la fase "civil" del procés constituent, que 

haurà d'agafar velocitat i consistència (anant més enllà de les entitats sobiranistes, per 

a implicar-hi entitats socials, empresarials, culturals, científiques, etc.).  
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ANNEX 

"Apel·lació als pobles del món" 

 L'Assemblea de Representants per la República de Catalunya, reunida a XXXX, el dia 

28 de febrer del 2018  

 

MANIFESTA: 

La continuada manca de voluntat de diàleg dels governs de l'Estat espanyol vers les 

aspiracions nacionals catalanes ha acabat conduint al trencament del pacte 

constitucional de 1978. L'Estat espanyol no reconeix Catalunya com interlocutor, sinó 

com a poble subordinat. Totes les peticions de diàleg i de reformes socials i polítiques 

han estat desateses pel govern de l'Estat espanyoI.  

La consulta del 9 de novembre de 2014 (hereva de les consultes populars dels anys 

anteriors fetes a molts ajuntaments catalans), va significar que més de 2,3 milions de 

catalans votessin i decidissin donar suport en la seva immensa majoria per la 

constitució de Catalunya com a Estat independent. 

Les eleccions plebiscitàries del 2015 van atorgar una gran victòria dels partits que 

estaven a favor de la independència. Aquell resultat extraordinari va obrir les portes a 

un mandat democràtic que, comptant sempre a cada pas amb l'aprovació de la majoria 

absoluta del Parlament de Catalunya, va acabar portant a la històrica jornada de la 

celebració del referèndum d'autodeterminació de Catalunya del passat 1 d'octubre. Un 

referèndum legítim, convocat en exercici de la pròpia sobirania i amb uns resultats que 

ens vinculen. 

Però l'1 d'octubre va ser també una jornada de violència policial contra la ciutadania 

que votava pacíficament, essent atacats els drets més bàsics de tota persona humana, 

la seva integritat física, la seva seguretat, la seva llibertat d'expressió, el seu dret 

inalienable a decidir. L'autodeterminació es convertia també en autoprotecció, en 

legítima defensa dels ciutadans. 

Finalment, i a pesar de l’aplicació autoritària de l'article 155 de la Constitució, en les 

eleccions  del passat 21 de desembre, de nou les forces polítiques independentistes 

revalidaven la seva victòria a les urnes. Però, altre cop, l'Estat espanyol ha impedit que 
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aquesta voluntat democràtica pugui ser normalment exercida, impedint i bloquejant la 

restitució del govern legítim de Catalunya. 

 

APEL·LA: 

A tots aquells pobles del món que defensen la democràcia que denunciïn de la violació 

dels drets civils i polítics que s’estan produint a Catalunya i donin suport a la demanda 

del poble català d’exercir el dret a l’autodeterminació reconegut a l’article 1 del Pacte 

Internacional de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides.  

 

Per la qual cosa, aquesta Assemblea de Representants per la República reunida a 

XXXXXXX, davant de la impossibilitat d'expressar-se amb llibertat a Catalunya, 

solemnement ACORDA: 

1. Expressar el rebuig més absolut a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 

espanyola acordada pel Ple del Senat i el govern de l’estat espanyol, així com els seus 

efectes sobre les institucions democràtiques catalanes, que han vulnerat els drets 

fonamentals dels catalans, restringit les facultats d’autogovern de les seves institucions 

legítimes i cessat els seus representants escollits democràticament i exigeix, per tant, 

posar fi a la seva aplicació de manera immediata. 

2. Denunciar la deriva autoritària de l’estat espanyol que es fa evident en actuacions 

impròpies al si d’un estat de dret. 

3. Constatar que el Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó, d'acord 

amb la Proposta de Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya en data XXXXX, 

comptava amb la majoria parlamentària suficient, sorgida de les urnes i revalidada el 

21 de desembre, per poder-li ratificar la confiança com a President. 

4. Organitzar-se, per a assolir la plenitud de drets com a República Catalana, en: 

l'Assemblea de Representants per la República, el Consell per la República i la 

presidència del Consell per la República, d'acord amb les funcions que es detallen en 

l'annex del present document. 

5. Nomenar president del Consell per la República al MH Sr. Carles Puigdemont i 

Casamajó. 
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6. Impulsar, seguir i fomentar el procés constituent del poble de Catalunya, que haurà 

de ser democràtic, de base ciutadana, transversal i participatiu. Aquest procés 

constituent es desenvoluparà en l’actual context en el qual l’estat espanyol intenta 

dividir la societat catalana. Davant aquestes iniciatives de confrontació cal contraposar 

un model de vida republicana que prioritzi aquelles accions que fomentin una societat 

cohesionada i que impliqui totes les expressions de l’associacionisme compromeses 

amb els valors de la democràcia i els drets col·lectius. 

7. Adreçar aquesta apel.lació a tots els pobles del món, no només els qui lluiten pel 

dret a l’autodeterminació sinó als qui defensen la democràcia, perquè ajudin a la 

denúncia de la violació dels drets civils i polítics que s’estan produint a l'Estat espanyol 

i perquè donin suport a la demanda del poble català d’exercir el dret reconegut a 

l’article 1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides. 

8. Annex amb les bases per la constitució de la República Catalana (Assemblea de 

Representants, Presidència i Consell per la República) 

 

 

 


