
RESPOSTA PSC 
 
Des d’un punt de vista general, el PSC i e-Cristians coincidim en les accions de caire social que 
proposen. En l’àmbit de la salut, la crisi de la covid-19 ha posat en evidència la fragilitat del 
nostre sistema de Salut, que arrossega un important dèficit estructural i està lluny de revertir les 
retallades en recursos, professionals i equipaments de la darrera dècada en mans dels 
successius governs nacionalistes i independentistes. No podem obviar que Catalunya és una 
de les Comunitats Autònomes que més ha retallat en inversió social i serveis públics. 
Coincidim, per tant, en el necessari enfortiment de l’assistència primària i hospitalària. Volem 
reconèixer la tasca de l’Atenció Primària, amb més recursos diagnòstics i més professionals de 
tots els nivells, fomentant la visió comunitària i incorporant mecanismes de telemedicina i 
digitalització, sense que aquests en cap cas substitueixin l’atenció presencial i facin perdre 
qualitat assistencial. Alhora, incorporar l’atenció en salut mental, per atendre les afectacions i 
agreujament causades per la covid-19. 
 
En relació a les llistes d’espera, proposem reprogramar el retorn a l’activitat assistencial 
hospitalària i de primària, a mesura que es vagin alliberant recursos destinats prioritàriament a 
la covid-19, revisant, prioritzant i atenent amb immediatesa els malalts amb patologies greus en 
llistes d’espera precovid que no han estat atesos durant la crisi. Per altra banda, proposem 
avançar cap a un sistema integral d’atenció a les persones al llarg de la seva vida amb una 
autèntica coordinació dels sistemes de protecció social, sanitari i salut pública. Hem dissenyat 
un nou model que enforteix l’assistència domiciliària, perquè les persones grans puguin ser 
ateses en la seva llar fins que, per elecció voluntària o perquè el seu estat de salut ho 
requereix, siguin institucionalitzades. Per tant, més hores i més tipologies de serveis 
domiciliaris, amb una integració efectiva dels serveis de suport necessaris per a la gent gran en 
l’atenció primària, l'hospitalització domiciliària i els serveis pal·liatius i de geriatria. En relació a 
les residències, volem que es garanteixi l’atenció sanitària pública i es faci un procés de 
medicalització bàsica de les residències a Catalunya. Finalment, assegurarem la humanització 
de les cures al llarg de la vida i especialment al seu final, treballant per garantir una mort digna i 
per la millor regulació de l’eutanàsia. 
 
També hi coincidim en moltes de les propostes que plantegen des de l’àmbit social. Respecte a 
l’atenció a la dependència, proposem crear un Pla de Xoc de la Dependència a Catalunya per 
resoldre les llistes d’espera, amb l’objectiu de reduir els terminis de valoració i prestació efectiva 
dels serveis i les prestacions de dependència, simplificant el procés administratiu, prioritzant els 
grans dependents per tal que puguin accedir a serveis i prestacions cada cop més 
personalitzats. A més, volem posar en marca el Pacte Nacional per la Promoció de l’Autonomia 
Personal i l’Atenció a la Dependència a Catalunya amb la participació d’agents socials, entitats  
prestadores de serveis i usuaris i usuàries, per tal de dissenyar una nova Llei catalana de 
l’autonomia personal. 
De les propostes que ens han fet arribar, hem inclòs de forma específica aquella que fa 
referència als ajuts de famílies nombroses. El nostre objectiu és equiparar les prestacions de 
les famílies monoparentals a les prestacions que actualment reben les famílies nombroses, tot 
reforçant i ampliant aquestes últimes. 
 
En relació al sensellarisme també hi coincidim. Proposem desenvolupar l’estratègia catalana 
contra el sensellarisme, per oferir habitatge estable a les persones sense llar, millorar l’accés 
als serveis i les prestacions de les persones que viuen al carrer i augmentar els recursos 
destinats a la prevenció dels processos d’exclusió abans que les persones es trobin sense llar i 
crear centres de baixa exigència en els municipis de més de 20.000 habitants. El foment de 
programes d’atenció integral tipus Housing First on, a través d’una llar individual o compartida 
es treballen hàbits, salut i la inserció laboral posterior, són models que cal desenvolupar a 
Catalunya. 
 
Pel que fa a l’àmbit de millora del funcionament de la Generalitat i de l’administració en el 
nostre programa electoral hi dediquem un extens capítol. La nostra proposta és la d’una 
Catalunya amb un bon govern orientat a aconseguir un país modern amb igualtat d’oportunitats 
per a tothom. Una dècada marcada per governs independentistes deixen una societat dividida, 
esgotada i més desigual, una economia que es veu frenada, tensions i incerteses polítiques i 
un ascensor social espatllat.  A més, ara tenim l’oportunitat històrica que ens brinden els fons 



europeus, des del Govern de la Generalitat, el desenvolupament de projectes i iniciatives des 
de la cooperació amb el Govern espanyol, ajuntaments, els agents socials i el sector privat, i en 

coordinació amb altres projectes d'altres països europeus.   
 
Fan vostès referència també en el seu document al fenomen de la prostitució. Des del PSC 
sempre hem deixar ben clara quina és la nostra posició. Volem una societat que garanteix els 
drets de les dones i alliberi els homes del model de masculinitat clàssic. Compromesos i 
compromeses amb el feminisme, defensem la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere 
al global de les polítiques públiques i, per tant, als recursos i serveis públics que s’ofereixen a la 
ciutadania. I alhora, prioritzar i implementar polítiques feministes, especialment aquelles 
centrades en la lluita contra la violència masclista, l'eliminació de la bretxa salarial i de les 
pensions, així com la d'altres formes de discriminació laboral, el foment de nous models de 
masculinitat que afavoreixin la corresponsabilitat, l'abolició de la prostitució i la persecució del 
tràfic de dones i infants amb finalitat d'explotació sexual. 
 
I, efectivament, considerem com vostès que cal avançar en la regeneració de la vida política. El 
diàleg dintre de la llei és l’únic instrument per plantejar propostes i resoldre conflictes. Un diàleg 
que permeti objectivar els problemes, desterrar el victimisme i els enfrontaments i cercar 
solucions de consens; un diàleg que serveixi per avançar i retrobar el progrés social i econòmic 
de Catalunya. La base per a aquest acord pot ser un conjunt de propostes per a Catalunya que 
desenvolupin al màxim les potencialitats de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució 
espanyola vigents per enfortir i millorar el nostre autogovern i impulsin la renovació del pacte 
constitucional en un sentit federal. 
 
No hi ha solucions màgiques ni immediates, sinó un camí que ha d’iniciar-se a través de 
propostes concretes. Entre les que proposem es troben la d’aprofundir en la millora de 
l’autogovern i les relacions entre les institucions, a través de la taula de diàleg entre el Govern 
d’Espanya i la Generalitat de Catalunya. Cal promoure el desenvolupament normatiu de 
l’Estatut d’autonomia, a partir de la resolució dels conflictes competencials pendents. 
 
Cal promoure també els acords, en el marc dels treballs de la Comissió Bilateral Estat-
Generalitat i de la Comissió Mixta de Traspassos Estat- Generalitat, per culminar els traspassos 
pendents i la transferència dels recursos necessaris, així com per abordar qüestions com 
l’autonomia local, i abordar la negociació de la revisió del sistema de finançament autonòmic, 
entre d’altres propostes que poden consultar en el nostre programa electoral. 
 
En definitiva, en termes generals coincidim en molts aspectes que considerem es recullen en el 
nostre programa electoral i bona part de les seves propostes han servit per reforçar-lo. 

 


