RESPOSTA FNC

PROPOSTA DE MÍNIMS PER PLANTEJAR ALS PARTITS QUE ES
PRESENTEN A LES PRÒXIMES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA
Donades les eleccions del 14 de febrer i la preparació i presentació dels
programes electorals, us fem a mans un conjunt de temes a fi de conèixer
quin és el punt de vista de la vostra formació política vers cadascun d’ells, i
en el seu cas i alhora que en considereu la incorporació al vostre
programa.
Els resultats de la vostra resposta seran duts a terme per mitjà de la
campanya informativa que durem a terme i que directament té per
objectiu arribar a 100.000 famílies, i de manera indirecta amb l’abast que
li atorguin els mitjans de difusió i les xarxes socials. D’aquesta manera
contribuirem tots plegats a una elecció de vot ben informada.
Les qüestions que es formulen o bé fan referència a principis generals i
informen de tota política o fet concret que cau en el camp de les
competències estatutàries.
Afirmació de la neutralitat religiosa dels poders públics i el
reconeixement del fet religiós en una societat plural.
1)

Compromís d’adoptar una política de laïcitat positiva en les relacions
amb l’Església catòlica i amb la resta de les principals confessions
religioses. Valoració positiva de les religions com a portadores de
sentit i factor de cohesió i concòrdia social. (C.E) i considerant els
criteris formulats per Habermas de:
o El fet religiós no es pot reduir a una adaptació a les normes
imposades per la societat secular, en uns termes que l'ethos
religiós renunciï a tota mena de pretensió.
o Les visions naturalistes del món degudes a l'elaboració
especulativa de la informació científica de cap manera
gaudeixen de cap privilegi sobre les concepcions religioses
que estan en competència amb aquestes.

o La neutralitat cosmovisional del poder estatal que garanteix
la igualtat de llibertats ètiques per a cada ciutadà és
incompatible amb qualsevol intent de generalitzar
políticament una visió laïcista del món.
o Els ciutadans secularitzats en principi no poden negar a les
concepcions religioses del món un potencial per a la veritat,
ni poden discutir als seus companys creients el dret a fer
contribucions en la seva llengua religiosa a les discussions
públiques.
El Front Nacional de Catalunya (FNC) defensa la llibertat de culte dels
ciutadans nacionals, representada per un estat aconfessional i alhora
respectuós amb els elements culturals, ètics i festius que deriven,
històricament i principal, de la tradició cristiana, que ha contribuït en gran
mesura a donar forma a la cultura catalana i occidental. També defensem
la llibertat de culte dels ciutadans estrangers, amb el benentès que l’Estat
Català ha de fiscalitzar el finançament exterior de les religions
d’importació.

2)

Mesures que contribueixin a abordar les grans crisis del nostre
temps: l’expulsió de Déu de l’espai i de la vida pública; el laïcisme de
la cancel·lació religiosa i cultural; la destrucció de tot el creat i la crisi
ambiental; la destrucció antropològica i moral; la crisi de la cultura i
la capacitat educadora; la injustícia social manifesta, la perversió del
sentit i fi de la política i el deteriorament de les institucions de
govern.

El FNC és una coalició ideològica nacionalista, en la qual participen
persones de diferents ideologies socio-econòmiques (social-demòcrates,
partidaris de la DSE, liberals, etc), així com concepcions davant del fet
religiós. Mencionem això perquè s’entengui que en segons quins punts, no

entrem excessivament al detall, per tal de mantenir una certa posició
acceptable per als membres, bo i prioritzant el concens en relació al factor
alliberament nacional. Som conscients de la crisi de valors en què ens
trobem immersos davant del materialisme (consumisme, globalisme, etc),
desarrelador de persones i anorreador de pobles. Partim de la concepció
de l’ésser humà com a ésser social, que es realitza en família, i en som
ferms defensors. Insistir en el que hem mencionat suara sobre el
reconeixement de les arrels cristianes de la societat catalana: no es pot
entendre la nostra història i qui som, sense contemplar el marc civilitzatori
cristià.
Pel que fa al territori i a l’urbanisme, observem una tendència preocupant
de tornar a cometre els errors històrics que van malmetre la bellesa
paisatgística i la salut ambiental del país. També ens hem d’adaptar a
noves visions que redefineixen la nostra relació de respecte envers els
animals. Entenem que la societat no es pot desentendre del sistema
ecològic del seu territori. La conservació i l’aprofitament racional de la
natura són també fonamentals per la supervivència de la Nació.
Farem campanyes per a reduir la contaminació lumínica i
sonora, especialment en les seves formes incíviques.

3)

Posició en relació amb els valors sobre la dignitat, la justícia, els drets
fonamentals de les persones i les col·lectivitats, i la separació de
poders continguts en la Constitució.

Partim de la dignitat humana en qualsevol consideració sobre el tracte
que mereix la persona.

Fonament en el criteri de l’examen dels projectes polítics.
4)

La consideració que es mereixen els principis bàsics de la doctrina
social de l’Església: bé comú, destí universal dels béns, principi de
subsidiarietat, participació, el principi de solidaritat i els valors
fonamentals de la vida social (veritat, llibertat i justícia).

Assumim el principi de subsidiarietat com a norma general.
L’Administració catalana, més enllà de les lleis naturals de l’oferta i la
demanda, procurarà que el model econòmic sigui variat i descansi en el
major nombre de sectors productius i comercials possible. Diversificació
productiva.
Model de negociació col·lectiva i respecte al dret de vaga. Reducció al
màxim de les excepcions a l’obligatorietat del conveni col·lectiu quan van
en la línia de precaritzar el mercat de treball. Combat contra la figura del
“fals autònom”.
Potenciació de les jornades laborals que permetin conciliar la vida familiar
i laboral.
Potenciació del sector cooperativista.

Família, comunitat i educació.
5)

6)
7)

Protecció de la família, en particular de les famílies nombroses.
Compromís d’adoptar mesures per millorar la conciliació del treball
amb la vida familiar i la maternitat. Enfortiment i suport de la pàtria
potestat. Ajuts a les famílies amb fills equiparables a la mitjana de la
UE.
Foment de les comunitats i del capital social; el seu empoderament
per mitjà de la subsidiarietat.
Néixer és un dret que ha de ser reconegut. I per tant l’ésser humà
engendrat que ha de néixer, ha de ser protegit. En aquest context:
o Atorgament dels ajuts necessaris perquè la situació
econòmica no sigui un factor dissuasiu del naixent.
o Exigència de control a les clíniques que practiquen
l’avortament, i garanties del tracte que donen als éssers
humans avortats en condicions de dignitat i reconeixement
humà. Pràctica de l’enterrament com es fa amb els avortats
naturals.

8)

o Oposició de qualsevol ampliació de la llei de l’avortament.
o Compromís de promoure mesures per afavorir i facilitar les
adopcions de dones embarassades que dubten o no volen
continuar la seva gestació.
o Voluntat d’impulsar un diàleg a la societat sobre la necessitat
de protegir la vida humana des de la seva concepció.
o Posició en el marc de la regulació estatal a modificar la
legislació sobre l’avortament a fi de restringir-lo.
Defensa de la llibertat d’ensenyament, de l’escola concertada i del
dret de les mares i pares a elegir una escola pels seus fills conforme a
les seves creences, tant en centres públics com concertats.

Defensa de la família com a base de la societat.
Foment de la natalitat per garantir la taxa de reemplaçament
generacional, situada en els 2’1 fills per dona.
Afavorir la conciliació familiar amb el Dret al descans dominical per al
major nombre de població i confluir els horaris laborals amb els europeus.
Promoció de la cultura de l’estalvi a través d’incentius fiscals com a
instrument d’independència, conservació i capacitat de planificació del
futur.
Racionalització dels horaris laborals per convergir amb els
centreeuropeus. Defensa del descans dominical (i festiu), com a moment
privilegiat, especialment per a aquells amb menys recursos, per poder
coincidir els membres de la família en l’accés al lleure i a la cultura.
Restricció i compliment estricte dels horaris comercials en dies festius.
Recentment, la conselleria d’Educació ha anunciat que retirarà el concert
a les escoles diferenciades en una decisió que el FNC considera maniquea i
de caràcter purament ideològic. Creiem que la ciutadania de Catalunya es
prou madura per triar lliurement el tipus d’educació que vulgui per als
seus fills i que tots els models són acceptables, sempre que s’hi respectin

els valors i principis occidentals d’igualtat, llibertat individual i respecte
mutu.
No ens posicionem ni a favor ni en contra de cap dels models existents,
que entenem com una manera de donar opcions als pares.
Els diners que el govern destina als concerts educatius provenen de la
ciutadania, i el criteri per concedir-los no hauria de ser mai el tipus
d’escola. En aquest sentit, al FNC entenem que les recents declaracions
del conseller Bargalló anunciant la retirada de concerts a les escoles
diferenciades són un atac ideològic a la llibertat de tria dels pares. I que
l’única conseqüència d’aquesta retirada de concerts serà negar l’accés de
les persones més desafavorides a determinats models educatius.

En relació a l’avortament donem llibertat de consciència als càrrecs
electes i, de moment, no tenim posició més detallada al respecte.

Salut i serveis sociosanitaris.
9)

Propostes relacionades amb la millora de la sanitat en l’assistència
primària i hospitalària, i la reducció radical de les llistes d’espera per
a diagnòstics i intervencions.
10) Propostes en relació amb una política eficaç de protecció i seguretat
de la Covid-19, vistos els fracassos reiterats assolits fins ara i el seu
cost humà i econòmic.
o Les mesures de restricció han d’anar acompanyades de
mesures econòmiques de compensació del dany causat i
proporcional al mateix.
11) Protecció de la gent gran, en particular els ancians que viuen sols.
Garantir que el tracte a les residències respecta la dignitat de les
persones i els seus drets civils i polítics.
12) Programa per a l’extensió de les cures pal·liatives a la totalitat de la
població catalana.

13) Revisió de les actuals condicions d’hospitalització per posar fi a la
solitud del malalt, i el seu acompanyament.
Exigir millores en les condicions laborals dels treballadors sanitaris, la
precarietat dels quals s’ha posat de manifest amb la crisi generada per la
Covid, per tal d’aturar la fuga de metges i infermers graduats.
En relació a la tercera edat, tenim la ferma voluntat de revisar a l’alça les
exigències per l’obertura de residències d’avis, especialment pel que fa als
espais, per tal d’elevar-ne la lluminositat, l’enjardinat i la superfície per
resident.

Polítiques socials.
14) Aplicació efectiva de la llei de dependència. Avançar vers el principi
que a cada dependent se li atorguen els servis d’acord amb les seves
necessitats.
15) Posició que manifesta el partit sobre el dret de les vídues a cobrar
una pensió digna, i sobre el dret de les dones casades que s’han
dedicat a la família a tenir dret a una part proporcional del patrimoni
assolit.
16) Ampliació de les polítiques de reconeixement i protecció de la dona
embarassada, inclosos els drets laborals.
17) Resposta concreta i eficient al drama tràgic de les persones que
viuen al carrer i en infrahabitatges, dirigides a la seva total
erradicació.

Mantenir i augmentar en la mesura que es pugui les pensions de viudetat.

Millora del funcionament de la Generalitat, la seva administració i
polítiques públiques bàsiques.
18) Propostes en relació amb la reforma de l’administració de la
Generalitat.
19) Neutralitat de l’administració en la difusió de qualsevol ideologia de
part. Cessament de la promoció de la ideologia de gènere, i de les
identitats sexuals.
20) Revisió de les previsions pressupostàries per raó dels estralls
provocats per la Covid-19. Reducció o supressió de tota despesa no
prioritària que no estigui dedicada a pal·liar els danys i reconstruir i
millorar l’economia tenint com a objectiu clar la millora de les
condicions de vida.
21) Posició en relació amb que tota restricció de l’activitat econòmica de
les pimes i els treballadors autònoms que comporti un lucre cessant
ha d’estar degudament compensada.
22) Posició davant la immigració.
23) La solidaritat generacional amb els joves en termes concrets: atur
juvenil, actuacions específiques per donar resposta als joves que no
estudien ni treballen, els repetidors reiterats de l’ESO, i a
l’abandonament escolar, L’habitatge i altres facilitats per a
l’emancipació i la formació d’una nova família.

Dret a la integritat física dels menors. Prohibició de la transexualitat i les
ablacions fins a la majoria d’edat.
En relació a la immigració partim de la consideració de la dignitat humana.
Alhora, entenem que Catalunya ha rebut un flux migratori extraordinari
durant les darreres dècades. Invertirem tots els nostres esforços per
regular i controlar la immigració segons els interessos del conjunt dels
catalans i les necessitats del nostre mercat laboral i de la nostra identitat
nacional. Treballarem activament per la integració activa de la immigració
legal. Facilitar el retorn voluntari dels immigrants als països d’origen. Fer
campanyes de conscienciació dirigides vers la població sobre la necessitat
d’una moratòria en matèria d’immigració. Estipular l’obligatorietat per a la

població estrangera en situació legal de declarar el seu patrimoni exterior
per optar a ajuts socials.
Acció contra els mals estructurals.
24) Compromís de promoure mesures per lluitar contra la difusió de la
pornografia, especialment entre els adolescents i joves.
25) Modificació de totes les polítiques que promouen el conflicte entre
homes i dones. Tothom és igual davant la justícia i tothom té la
mateixa dignitat i presumpció d’innocència. Supressió del principi
d’inversió de la càrrega prova en la legislació catalana.
26) Prohibició de la prostitució, un factor decisiu en la violència contra la
dona i polítiques efectives contra la terceria lucrativa.
27) Crisi de medi natural i protecció de la creació.
Rebutgem els enfocaments que, a la pràctica, tractin les dones com a
persones especialment vulnerables i, en general, qualsevol insinuació que
requereixen un tracte especial. La igualtat és la premissa bàsica: igualtat
de drets, igualtat de deures, igualtat d'oportunitats, igualtat de
responsabilitats.
Pel que fa al territori i a l’urbanisme, repetim el que ja hem citat:
observem una tendència preocupant de tornar a cometre els errors
històrics que van malmetre la bellesa paisatgística i la salut ambiental del
país. També ens hem d’adaptar a noves visions que redefineixen la nostra
relació de respecte envers els animals. Entenem que la societat no es pot
desentendre del sistema ecològic del seu territori. La conservació i
l’aprofitament racional de la natura són també fonamentals per la
supervivència de la Nació.
Farem campanyes per a reduir la contaminació lumínica i
sonora, especialment en les seves formes incíviques.

Regeneració de la vida política.

28) Respecte a la llei, a la divisió de poders i als drets fonamentals
establerts per la Constitució.
29) Propostes de regeneració de la vida política; una llei electoral per a
Catalunya que empoderi als electors.
30) Supressió de línies vermelles en el debat polític, reconeixement de
l’altre en el marc de la DUDH, la Constitució espanyola i l’Estatut,
compromís amb de polítiques de consens, aplicació de criteris
d’amistat civil o concòrdia.

Som partidaris d’Impulsar una nova llei electoral catalana.

Posició en relació amb la Unió Europea.

Enfortiment de l’europeisme de la societat i de les institucions de
Catalunya en el benentès que Europa és una idea de civilització que va
més enllà de les estructures de la Unió Europea actual, i que es remunta a
temps immemorials amb el llegat de la Grècia hel·lènica antiga, la
civilització de Roma i la tradició judeocristiana.
Compromís europeista i de lligam amb les institucions de la Unió Europea
però amb l’assumpció de la necessitat de mantenir un esperit crític tant en
base als valors comuns de la llibertat i la democràcia, com als interessos i
necessitats de Catalunya com a nació lliure i independent.

