
RESPOSTES PPC 
 
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:  
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.  

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.  

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.  

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 Partit Popular defensa la condició d’Espanya com a Estat aconfessional i el 
deure constitucional de les administracions públiques de  mantenir una relació de 
col·laboració amb les diferents confessions religioses. Cal diferenciar les normes 
generals que obliguen a tots, siguin quines siguin les seves conviccions personals, 
i el dret de les persones a tenir aquestes conviccions i a educar als seus fills en les 
mateixes. La neutralitat confessional no pot comportar ignorar les tradicions socials 
pròpies del nostre país, encara que tinguin un origen o una fonamentació religiosa. 
L’Estat pot imposar als grups que tenen unes conviccions a no criticar el que és 
contrari a aquestes o a defensar el que creuen just. No li pertoca a l’Estat imposar 
una ètica particular, ni que fos la majoritària, sinó només unes normes mínimes de 
convivència en llibertat per garantir la pau civil. Creiem que les escoles públiques 
han de tenir com a ideari la Constitució i que les escoles concertades o privades 
han de tenir llibertat per desenvolupar els seus propis idearis. 
 

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.  

 

Aquestes qüestions tenen que veure amb la capacitat dels diferents grups de 
creença de convèncer als ciutadans. El Partit Popular té en seus principis 
l’humanisme cristià, però no és un partit confessional ni tradicionalista, integra 
persones amb conviccions conservadores, liberals, social cristianes i fins i tot 
social demòcrates. Persones creients i no creients. Apliquem la màxima de donar a 
Déu el que és de Déu y al César el que és del César i, per tant, defensem la 
llibertat de les religions i altres grups de creença per defensar públicament els seus 
idearis, dels membres a educar als seus fills en aquests idearis, amb la limitació de 
no establir illes tancades. No acceptem els separatismes culturals o religiosos. Per 
tant, es tracta de trobar un punt d’equilibri. 



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.  

 
El Partit Popular defensa la dignitat de la vida humana des de el seu inici fins la 
mort natural, en el marc de les normes comunes a la majoria dels Estats de la Unió 
Europea. Hem defensat aquests principis d’una forma global en moltes ocasions, i 
ara ho estem fent en el cas de la despenalització de la eutanàsia. Pel que fa a 
l’Estat de Dret i la separació de poders hem fet i mantenim la necessitat de 
despolititzar el Consell General del Poder Judicial, retornat de nou la veu als jutges 
en la elecció dels 12 vocals previstos inicialment, i establint normes de evitin els 
nomenaments polítics o discrecionals de jutges a llocs de comandament judicial, 
enfront de criteris purament professionals. 
 
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).  
 
Aquests principis són defensats pels partits populars arreu del món. Defensem la 
subsidiarietat com a criteri de organització política i social, tal i com està recollida 
en les normes de la Unió Europea. La democràcia liberal i la separació de poders 
requereixen una societat lliure i ens intermedis que no estiguin subordinats als 
poders públics i que puguin cooperar lleialment i lliurement amb aquests. En quan 
a la organització econòmica som partidaris de l’economia social de mercat tal i com 
està recollit en la Constitució. El principi del destí universal dels bens comporta el 
deure de promoure la cohesió social, però com a criteri prudencial el sistema que 
millor garanteix el benestar de tots és l’economia de mercat no les economies 
estatitzades.  En quan als valors fonamentals de la vida social cal tenir en compte 
el que proclama la Constitució quan afirma que “Espanya es constitueix en un 
Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu 
ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.”. La 
honestedat i el deure de no mentir als ciutadans son exigències primordials de la 
convivència democràtica. Rebutgem la mentida i la manipulació que fan els 
governs i partits demagogs.  
 
Família, comunitat i educació.  
5) 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.  

 

Som favorables a totes aquestes mesures i les estem portant a terme des dels 
Governs autonòmics del Partit Popular. Cal dir que per avançar en la millora dels 
ajuts familiar cal rebaixar el cost que representa el creixent dèficit i deute públics i 
reorientar las polítiques públiques per confrontar el repte demogràfic del nostre 
país. Treballarem per millorar la conciliació familiar i per afavorir que les mares 
puguin tenir fills sense una sobre càrrega i sense discriminacions laborals. 

 

6) Foment de les comunitats i del capital social; el seu empoderament per mitjà de 
la subsidiarietat.  



  

Com hem dit abans, el principi de solidaritat comporta també tenir un teixit social 
fort que no estigui condicionat pels poders públics. Una societat civil forta enforteix 
també a l’Estat que respecta la seva autonomia. 

 

 

7) 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:  

Atorgament dels ajuts necessaris perquè la situació econòmica no sigui un 
factor dissuasiu del naixent.  

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.  

Oposició de qualsevol ampliació de la llei de l’avortament.  

Compromís de promoure mesures per afavorir i facilitar les adopcions de dones 
embarassades que dubten o no volen continuar la seva gestació.  

Voluntat d’impulsar un diàleg a la societat sobre la necessitat de protegir la vida 
humana des de la seva concepció.  

Posició en el marc de la regulació estatal a modificar la legislació sobre 
l’avortament a fi de restringir-lo.  
 
La posició del Partit Popular ha esta sempre favorable a defensar la maternitat i la 
vida humana. La posició del nostre partit ha estat contraria a la regulació introduïda 
pel Govern de Zapatero, que varen portar al Tribunal Constitucional que no ha 
dictat encara sentència. Creiem que la millor manera de reduir l’avortament és 
crear les condicions més favorables per tal que les dones puguin tenir els seus fills, 
sense les condicions negatives que poden donar-se. Tanmateix, considerem que 
els poders públics han de tenir present els canvis en la opinió pública i encoratgem 
a les entitats pro vida a treballar per aconseguir una visió més positiva de la 
maternitat per part de la societat. 
 
8) 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.  
 
Creiem que cal enfortir el compliment del dret dels pares a l’educació religiosa en 
els centres públics i evitar adoctrinaments contraris a les seves conviccions. 
Òbviament, defensem el dret a l’ideari dels centres concertats i la llibertat d’elecció 
dels centres, que no pot quedar restringida només als que tenen capacitat 
econòmica. I en particular entenem que la llibertat d’ideari ha de permetre una 
major autonomia curricular i la possibilitat de fer un ensenyament equilibrat  
en i de les nostres dues llengües oficials –català i castellà- i  en i de l’anglès. 
 
 
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. 



Proposem una avaluació tècnica de la pandèmia que faci un auditoria de la 
reacció que hem tingut enfront de la Covid 19, per tal de preveure una millor 
actuació per futures crisis sanitàries. 

Garantirem la prevenció i la protecció dels pacients i dels professionals 
sanitaris davant nous brots i onades de la Covid-19, establint amb aquesta 
finalitat nous mecanismes de provisió de material i d'equipaments sanitaris, 
prioritzant I abastiment provinent de producció industrial de proximitat. 
Millorarem el pla de xoc sanitari postCovid-19 per a poder activar i recuperar 
l'atenció mèdica paralitzada com a conseqüència de la pandèmia. 
Enfortirem l'atenció primària i donar-li la centralitat que li correspon dins el 
sistema sanitari mitjançant, almenys: 
a) La gestió del seguiment comunitari de nous contagis de la Covid-1 9. 
b) La millora de les instal·lacions i una dotació de personal suficient a les 
necessitats. 
c) L'adequació i el reforç dels serveis en les poblacions amb gran afluència de 
turisme o població de temporada. 
d) La millora de la ràtio pacient/temps de consulta i d'atenció. 
e) L'existència d'un centre d'urgències i atenció primària (CUAP) d'alta 
resolució en les poblacions de més de 30.000 habitants. 
f) Incrementar el nombre de rastrejadors de Covid fins 1 per cada 5.500 
habitants.  
 
Obrirem de forma permanent una bossa de personal sanitari que permeti 
ampliar la dotació de personal del sistema sanitari públic quan la situació 
sanitària i/o epidemiològica ho requereixi. 
 
Donarem continuïtat a les adaptacions dels espais dels hospitals, especialment 
d'urgències i unitats de cures intensives, per a donar un millor servei sanitari i 
una protecció i aïllament dels pacients davant la Covid-1 9. Cal activar 
l’ampliació de l’UCIS per garantir l’atenció de tots els pacients. Mai més podem 
admetre el que va passar amb la gent gran, especialment a les residències. 
 
Reforçarem les oficines de farmàcia com a part del sistema de salut valorant, 
juntament amb els agents socials i professionals del sector, ampliar les 
funcions assignades per a millorar l'atenció sanitària que rep la ciutadania. 
 
 
 

 

 

 

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.  

Les mesures de restricció han d’anar acompanyades de mesures econòmiques 
de compensació del dany causat i proporcional al mateix.  

 

Cal equilibrar salut i manteniment de l’activitat econòmica per tal de no ensorrar 
definitivament la economia i provocar la fallida del nostre sistema de benestar 
social.  



Com ha reconegut l'epidemiòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Oriol Mitjà, el 
sistema de reacció de la comunitat de Madrid és millor que el català. Han fet a 
Madrid una estratègia de testatge massiu i controla raonablement les coses sense 
tancar l’economia. A Catalunya la Generalitat ha seguit amb una lògica molt 
burocràtica i no s’ha deixat ajudar pel sector privat. A Madrid fan servir de forma 
massiva test massius d’antígens, mentre que a Catalunya no s’ha deixat perquè 
tenen por que la gent es relaxi amb les mascaretes. 

 

Nosaltres proposem un pla de reactivació econòmica, finançat per l’Estat i les 
autonomies, amb suport europeu, i mantenir els ertos tot el temps que calgui per 
protegir l’ocupació de les empreses que no poden mantenir la seva activitat.  

 

Amb aquestes mesures, amb limitacions molt controlades de mobilitat de les zones 
més afectades, es pot mantenir en gran mesura l’activitat econòmica i, en 
particular, del sector de restauració.  

 

Pel que fa als autònoms proposem que l’Estat, la Generalitat i els municipis els 
permetin deixar de pagar els impostos en els mesos que no han tingut ingressos.  

 

En clau catalana proposem: 

-Facilitar la liquiditat a autònoms i pimes permetent l’aplaçament de les quotes 
d’amortització del 2020 corresponent a operacions de préstec concedides per 
l’Institut Català de Finances. 

- Habilitar crèdits pont per a petites empreses i autònoms on s’avali un 75% dels 
préstecs de quantia referida a les despeses generades durant el primer trimestre 
de 2020. 

-Posar en marxa, a través de l’Institut Català de Finances, una línia de préstecs i 
avals de menys de 100.000 euros per a microempreses i autònoms a tipus 
d’interès 0 i fins a 10 anys de retorn, per a garantir la liquiditat i la continuïtat de 
llurs activitats davant la crisi generada per la Covid-19. 

-Ampliar la prestació econòmica de fins a 2.000 € per als autònoms a per-sones 
físiques que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com 
a conseqüència de la pandèmia, en tots els sectors econòmics i no nomes en els 
que es va decretat el tancament. 

- Incrementar fins als 30 milions d’euros el pressupost de les ajudes posades en 
marxa per la Generalitat per a compensar les pèrdues dels treballadors autònoms 
per la crisi del coronavirus i que no disposen de fonts alternatives d’ingressos. 

 

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.  

 

Dotarem adequadament els pressupostos del pla de contingència adreçat a les 
residències de gent gran per fer front a un possible rebrot de la pandèmia i 
proposem l’aportació de 300 milions d’euros addicionals per les residències en 
els propers dos anys. 
 
Realitzarem proves diagnòstiques de manera obligatòria i diligent a la gent gran 
i les persones amb discapacitat que resideixin en centres residencials i 
presentin símptomes de COVID-19. Els visitants o els residents que surtin han 
de fer-se un test. I el personal de les residències cada 3 dies. 



 
 
Garantirem a les residències una dotació d'equipament mèdic mínim i 
indispensable per garantir la assistència sanitària als residents. 
 
Dotarem un programa d'atenció individualitzada d'urgència a la totalitat de 
residències per detectar i atendre llurs necessitats sanitàries més immediates, 
tant al personal que hi treballa com a les persones que resideixen. 
 
Mantenir la coordinació de l'atenció sanitària a les residències a través dels 
equips de l'atenció primària i replantejar el model d'Equips d'Atenció 
Residencial vigent fins ara a que ha demostrat ser disfuncional. 
 
Incrementarem els ajuts per tal que els familiars i altres persones que conviuen 
amb un persona amb intenses necessitats de suport disposin dels serveis i els 
recursos necessaris per la seva atenció. En particular, millorarem els sistemes 
d'atenció domiciliària. 
 

 

 

 

12) Programa per a l’extensió de les cures pal·liatives a la totalitat de la població 
catalana.  

Aprovar la eutanàsia sense fer una avaluació de les insuficiències dels sistemes de 
cures pal·liatives és un indicador que el nostre de salut no té l’excel·lència de que 
alguns presumien. Nosaltres reivindiquem una xarxa de cures pal·liatives amb una 
cartera de serveis que garanteixi la qualitat de vida de tots en la fase final de la 
vida. A més entenem suport a tots aquests milers de professionals que porten anys 
dedicant-se a aquesta tasca i que no el tenen reconeguda. 

 
Integrarem l'atenció sanitària i social per oferir una millor resposta a la població 
més vulnerable apostant per un nou model d'acompanyament de la gent gran, 
basat en apropar més serveis a les llars, perquè el domicili esdevingui el centre 
d'operacions de l'atenció a la gent gran en situació de vulnerabilitat. 
 
 
13) Revisió de les actuals condicions d’hospitalització per posar fi a la solitud del 
malalt, i el seu acompanyament.  
Hem de millorar la capacitat de relació social dels pacients, sempre tenint en 
compte els criteris sanitaris. Un hospital no és un hotel, òbviament. Però creiem 
que seria possible facilitar una millora dels horaris de visita, així com wifi gratuït per 
facilitar videoconferències amb familiars i amics. Cal dir que la situació de les 
finances del sector sanitari –públic i concertat- , fins i tot abans de la pandèmia, 
mostra senyals d’una forta tensió financera. Cal invertir en equipaments i en 
personal, però no podem ignorar les necessitats humanes dels pacients. 
 
 
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.  

 

Totalment d’acord. Les lleis de dependència són un exemple de la demagògia de 
les esquerres que varen impulsar-les sense preveure cap dotació econòmica. Amb 
aquesta experiència nosaltres defensem que tota llei que incorpori serveis hagi de 
preveure amb detall el seu finançament.  

Nosaltres a més a més afegim oferir, en la mesura del possible, una cartera de 
serveis transparent i real així com la capacitat de elecció entre diferents 
proveïdors, així com garantir el control de les qualitat de les prestacions i un 
finançament adequat i sense retards dels serveis que presten les entitats 
col·laborares 

 

 

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.   

 

Com a principi general tots els jubilats –incloses les viudes- tenen dret a una 
pensió si no tenen activitat professional pròpia. En tot cas, cal tenir en compte que 
aquesta situació pot donar-se també en el cas de vidus, atès que la mort de 
qualsevol dels dos conjugues pot afectar negativament a la seva capacitat de tenir 
cura dels seus fills Tanmateix, quan les persones tenen les seves pròpies 
professions, una vegada educats els fills, s’ha d’entendre que han de viure de la 
seva pròpia pensió, que ha de ser suficient.  

 

El vidu o viuda no tenen dret legal a la legítima a Catalunya –poden rebre herència 
si està establert al testament però no ho poden exigir- .  En quan a les lleis 
d’herència, la pregunta està proposant ampliar la legítima –només en el cas de les 
esposes viudes- una discriminació dels vidus. En cas que el dret civil es modifiques 
en línia amb el dret civil espanyol els viudos haurien de tenir el mateix dret a la 
legitima amb independència dels seu gènere.  

 

 

 

 

16) Ampliació de les polítiques de reconeixement i protecció de la dona 
embarassada, inclosos els drets laborals.  

Totalment d’acord. Cal millorar la xarxa de guarderies assequibles i de guarderies 
laborals, així com ajudes a la maternitat, en línia amb les que paguen els països 
europeus on ha millorat la demografia. A més hem de millorar els mecanismes de 
protecció jurídica de les dones embarassades o mares en relació a les seves 
empreses.  

 

17) Resposta concreta i eficient al drama tràgic de les persones que viuen al carrer 
i en infrahabitatges, dirigides a la seva total eradicació.  
Necessitem una nova política d’habitatge que incrementi el parc públics de lloguer. 
En quan a les persones vulnerables, cal evitar fórmules equivocades del passat, i 
fer el possible per impedir la construcció de nous guetos –encara que siguin 
d’habitatges públics- i garantir plans de inserció professional. A més cal millorar el 
suport que reben les entitats que tenen cures dels sense llar i no oblidar-se de la 



necessitat de preveure les necessitats sanitàries i de seguretat de les persones 
que viuen al carrer.  
 
 
 
 
 
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.  
 
Proposem enfortir la professionalització de la gestió pública i un aprimament de 
l’excés de organismes autònoms que s’ha generat al voltant de la Generalitat. 
Creiem que es fonamental fer una auditoria de gestió que identifiqui duplicitats i 
possibilitats de millora. 
 

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.  

 

Les administracions públiques tenen un deure de neutralitat, objectivitat i respecte 
per l’Estat de Dret i el pluralisme polític. No és admissible que les administracions 
suportin materialment campanyes contràries a l’ordenament constitucional, com a 
passat a Catalunya arran del procés separatista.  Pel que fa a les qüestions morals 
entenem que s’ha de donar llibertat als grups de creença per promoure en igualtat 
de condicions les seves conviccions. Tanmateix, els poders públics estan obligats 
a promoure el principi de no discriminació en els termes establers no només per la 
Constitució espanyola sinó pels Tractats de la Unió Europea. Aquests principis no 
poden discriminar o limitar la llibertat ideològica o religiosa. 

 

 

 

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.  

 

Les prioritats són respondre a la crisi sanitària i econòmica, i a la reactivació 
econòmica, així com la transformació de l’economia en clau digital i en favor de la 
menor utilització de combustibles fòssils. Com hem dit en la pregunta 18proposem  
una auditoria de gestió de la Generalitat i del seu sector públic, que identifiqui 
duplicitats i possibilitats de millora. 

 

 

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.  

La dicotomia salut vs. economia és falsa. Ni es pot mantenir les coses com si no 
tinguéssim una pandèmia ni podem tancar l’economia i la vida social sense uns 
costos inacceptables. Nosaltres posem com exemple l’equilibri que hem 
aconseguit en la Comunitat de Madrid, on amb menors restriccions la situació 



sanitària no és pitjor i s’han limitat els efectes econòmics de la crisi. En principi 
som favorables a ajudar directament a les pimes i als autònoms, Cal tenir en 
compte que a Espanya el règim de mòduls que fan servir moltes activitats 
econòmiques dificulta precisar el lucre cessant, a diferència del que passa en 
altres països europeus. En tot cas entenem que les ajudes que es donen des del 
Govern català son lentes, es gestionen mal i són insuficients. Només arriben a una 
part de les empreses i dels autònoms afectats. 

 

22) Posició davant la immigració.  

Som favorables a  una immigració legal i ordenada i a una política europea de 
prevenció de la immigració il·legal, que es reparteixi els costos econòmics i que 
garanteixi el retorn dels que entren de forma il·legal, respectant sempre la tutela 
judicial i els drets a la protecció internacional. Cal dir que no és suficient amb 
mesures de control, a més necessitem una política més activa adreçada a millorar 
l’economia i l’estat de dret als països africans. Apostem per afavorir la immigració 
procedent dels països europeus i amb vincles culturals i històrics amb Espanya. A 
més necessitem unes polítiques més actives per ajuda als immigrants a assumir 
com a propis les nostres lleis i valors.  
 
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.  
 
Les reformes educatives que fan les esquerres van en direcció contraria als països 
europeus que tenen una millor educació. Necessitem millorar l’educació pública 
sense perjudicar la concertada. Aixecar la exigència, no baixar-la. Proporcionar 
suport a les famílies vulnerables i als seus fills. Incrementar les beques i els 
recursos de suport educatiu. Enfonsar la qualitat de l’ensenyament està perjudicant 
sobre tot als alumnes més desfavorits. I necessitem una formació professional més 
lligada als treballs reals com passa als països del Nord d’Europa.  
Pel que fa a l’habitatge cal incrementar el parc públic de lloguer a preus 
assequibles en les zones metropolitanes i afavorir que una part d’aquesta oferta 
siguin habitatges amb serveis comuns per afavorir la emancipació dels joves. 
 
 
Acció contra els mals estructurals.  
24) Compromís de promoure mesures per lluitar contra la difusió de la pornografia, 
especialment entre els adolescents i joves.  

La pornografia promou unes imatges de la sexualitat irreals i poden tenir un efecte 
negatiu en l’educació dels joves. Cal tenir en compte que la limitació de l’accés 
d’aquests continguts en les xarxes digitals requeriria una legislació europea. Cal 
posar l’accent en la persecució de la pedofília i en l’accés dels menors a productes 
pornogràfics. 

 

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.  

 

Cal valorar l’efectivitat de les normes legals vigent en contra de la violència que 
pareixen les dones i millorar-les, amb mesures més efectives per protegir a les 



víctimes. Demanem l’increment dels recursos previstos en el pacte d’Estat contra 
la violència de Gènere que va impulsar el Govern del Partit Popular i fer polítiques 
més actives per la capacitació laboral de les víctimes, atès que la seva 
independència econòmica moltes vegades és fràgil. Cal incrementar els recursos 
per controlar als agressors, per garantir les ordres d’allunyament i per protegir a les 
víctimes. 

 

Catalunya no té competències en matèries processals. La Llei integral contra la 
violència de genero no altera  o modifiqui el principi de lliure valoració de la prova. 
Aquesta és la capacitat dels jutges o tribunals de dictar sentència usant del seu 
prudent arbitri i aplicant les regles de la crítica sana.  

 

 

26) Prohibició de la prostitució, un factor decisiu en la violència contra la dona i 
polítiques efectives contra la terceria lucrativa.  

Entenem que la prostitució no és un treball professional ordinari i, en principi, hem 
donat suport a diferents propostes en les Corts Generals adreçades a la seva 
abolició. Tanmateix, tancar els prostíbuls podria deixar encara més indefenses a 
les dones que es dediquen a aquesta activitat. Cal concentrar esforços en 
combatre la tracta de dones i la prostitució forçada en línia amb el conveni de New 
York, així com donar suport a les entitats que donen suport a les dones que volen 
deixar la prostitució.  

 

 

27) Crisi de medi natural i protecció de la creació.  
Tenim un deure envers les futures generacions de fer el que està en la nostra mà 
per limitar els condicionats humans del canvi climàtic i per intentar preveure els 
efectes que està provocant en amplis zones del planeta, amb greus conseqüències 
en societats mes fràgils. I a més tenim el deure envers nosaltres mateixos de 
corregir els efectes negatius per la salut de la contaminació provocada per les 
activitats humanes. I això ho hem de fer amb una visió coherent amb una 
economia avançada que pugui mantenir els nivells de benestar que té la nostra 
societat.  Tenim una gran oportunitat amb la descarbonització del transport, la 
indústria i altres activitats humanes consumidores d’energia, i en aquest sentit 
comptarem amb el suport dels fons europeus que s’han aprovat per donar resposta 
a la pandèmia del 2020 i en les directrius pressupostàries de la Unió Europea pels 
propers anys.  
 
 
Regeneració de la vida política.  
28) Respecte a la llei, a la divisió de poders i als drets fonamentals establerts per la 
Constitució.  

Aquesta pregunta ja la hem respòs en la pregunta 2. Nosaltres defensem la 
necessitat de despolititzar el Consell General del Poder Judicial, retornat de nou la 
veu als jutges en la elecció dels 12 vocals previstos inicialment, i establint normes 
de evitin els nomenaments polítics o discrecionals de jutges a llocs de 
comandament judicial, enfront de criteris purament professionals.  

 

29) Propostes de regeneració de la vida política; una llei electoral per a Catalunya 
que empoderi als electors.  



Hem presentat una proposta de llei electoral que iguala el vot dels catalans que 
viuen la província de Barcelona, amb la resta de Catalunya, aplicant el sistema 
alemany. Hi hauria una part de diputats d’elecció directa en districtes nominals i 
una part d’elecció proporcional en circumscripció única. No és probable que hi hagi 
cap modificació atès que els partits nacionalistes tenen un avantatge amb l’actual 
sistema i es requereix una majoria molt ampla per modificar el règim provisional. 
Possiblement caldria avançar en concentrar en una tramesa única el mailing de 
totes les candidatures i garantir la neutralitat dels mitjans de comunicació públics. 

 

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.  
 
Tot democràcia normal té tres línies vermelles: la existència de la nació, la garantia 
del respecte de la Constitució en tant no sigui modificada, i el respecte pels drets 
humans.  Amb els que volen trencar la nació espanyola i la Constitució, i fer-lo amb 
procediments insurreccionals no tenim res a parlar. La democràcia no ser cega i 
permetre la seva destrucció. 
 
 
Posició en relació amb la Unió Europea. 

Malgrat totes les seves limitacions i defectes –posats de manifest arran la 

pandèmia del 2020- la Unió Europea no només ens ha permès superar el violent 

segle XX, sinó que ha fet d’Europa una illa de democràcia i prosperitat en mig d’un 

món on s’han enfortit potències il·liberals i no democràtiques. Europa és el nostre 

present i el nostre futur. Només des de posicions demagògiques i il·liberals es pot 

defensar un camí fora de la Unió Europea. Una Unió que hem de treballar per 

seguint-la fent més perfecta i eficient. 


