PROGRAMA ELECTORAL DE CONVERGENTS PER A LES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 2020

Eix 1. Catalunya, un País de llibertats individuals i col·lectives

Convergents és un partit sobiranista, democràtic i de centre ampli, fundat l’any 2017, que
reconeix com a Pàtria pròpia la catalana i com a bandera la senyera.
Convergents té com a finalitat la defensa de la sobirania nacional dels catalans i de les
catalanes per decidir lliurament el seu futur i construir una societat més just i més lliure tot
protegint les llibertats individuals i col·lectives.
En un model polític de base humanista com el nostre, la finalitat última de tot compromís polític
i amb la societat és aconseguir el ple respecte a la dignitat de totes les persones en les diverses
dimensions individuals i col·lectives que la integren. Això vol dir disposar d’una societat en la
qual totes les persones puguin desenvolupar les seves potencialitats innates o adquirides, amb
condicions de plena igualtat i llibertat.
Som un Partit de clara adscripció europea i occidental, alineats amb els interessos
geoestratègics de les democràcies occidentals, referenciades en els organismes multilaterals
dels quals formem part: la Unió Europea, l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord,
l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa i, per descomptat, l’Organització de
les Nacions Unides, entre d’altres.
Per tot això, des de Convergents:
•

Desplegarem un model de societat del benestar que impregni el conjunt de les
institucions socials i el seu funcionament, però que tingui una especial significació en
els quatre drets fonamentals més decisius per garantir la plena realització de les
persones: l’ensenyament, la salut, el treball i la protecció social.

•

Defensarem el Dret a Decidir del poble català com a dret inalienable.

• Expressarem, a través de nous paradigmes, el desenvolupament humà sostenible, la
igualtat de gènere, l’evolució social com a factor essencial del creixement econòmic de
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• la societat, de la cultura i la conscienciació per a la pau i la no violència, així com el
respecte a la vida i la

protecció integral i sense limitacions de les persones més

vulnerables de la societat.
• Implementarem unes institucions d’autogovern fortes, modernes, que gaudeixin de
legitimitat social, amb un funcionament eficaç, eficient, transparent, i respectuós amb
els drets de tots els ciutadans i les ciutadanes.
• Potenciarem una administració pública responsable, tecnificada i pròspera, que resolgui
els problemes que puguin donar-se, de la manera més pròxima. Que actuï de manera
conjunta amb la societat, d'acord amb el principi de subsidiarietat.
• Establirem com a principis irrenunciables dels nostre sistema polític el rendiment de
comptes en tots els nivells d’Administració, la transparència en la gestió, així com els
sistemes de participació dels ciutadans en la supervisió, l’avaluació i el control l dels
serveis públics.
• Aproparem els polítics electes als seus electors creant sistemes electorals amb
circumscripcions de caràcter unipersonal i majoritari, adaptats a la realitat de cada
procés electoral. Volem que a les eleccions al Parlament de Catalunya, cada comarca
elegeixi directament un diputat, així com cada districte de la ciutat de Barcelona, el Baix
Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, el Maresme Nord, el Maresme Sud, el Vallès OccidentalTerrassa, el Vallès Occidental-Sabadell, el Baix Llobregat Nord i el Baix Llobregat Sud.
• Garantirem la separació entre els poders executiu, legislatiu i judicial. Aquesta separació
ha de ser nítida. L’existència d’una Administració de Justícia àgil, propera i moderna és
la millor garantia de la salut democràtica del conjunt del sistema.
• Intervindrem en tots els àmbits on hi hagi en joc interessos de Catalunya, tant estatals
com europeus. expressant els nostres posicionaments propis en els assumptes
internacionals més importants.
• Defensarem una Unió Europea, amb una major democratització de totes les institucions
que la configuren, i amb un model asimètric de reconeixement i respecte de les diferents
realitats socioculturals i polítiques que són l’element definitori de la pluralitat, riquesa i
diversitat humana del conjunt dels pobles d’Europa.
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• Reduirem i optimitzarem les estructures superposades en l’administració (diputacions,
consells comarcals, delegacions del Govern, del Gobierno, entitats, taules sectorials,
organismes, etc......)

Eix 2. Catalunya, un País per a les persones

Des d’un posicionament humanista, convergents entén que la finalitat última de tot compromís
amb la societat ha de ser aconseguir el ple respecte a la dignitat de totes les persones. Això
vol dir disposar d’una societat on tothom sigui reconegut i tractat amb respecte i pugui portar
al màxim les seves potencialitats amb condicions de plena igualtat.
En aquest marc, entenem que la protecció social -entesa com els mecanismes que ens
protegeixen davant de les contingències i imprevistos vitals- ha de començar per un
comportament responsable de cadascú de nosaltres i ha de comptar amb el suport de les
famílies com mecanisme natural de protecció social. Però perquè això sigui possible, les
famílies han de comptar amb recursos propis suficients i l’accés a recursos tant privats com
públics, d’acord amb les seves necessitats i possibilitats. Serà, per tant, una prioritat les
polítiques de protecció i foment de la institució familiar en les seves diverses formes, i dels
sectors més fràgils que les integren: la infància i la gent gran.
D’altra banda, cal perseverar en el nostre model de salut caracteritzat per sinèrgies i
col·laboracions entre el sector públic i el sector privat i avançar en un sistema de retribucions
equiparable a la mitjana dels països de la comunitat europea. Tot i així, des de Convergents
visualitzem una sanitat pública i gratuïta forta i puntera al món, que respongui a les necessitats
de la societat catalana, i esdevingui un dels pilars de la societat del benestar.
Així mateix, quan parlem de benestar no podem oblidar el valor integrador i cohesionador de
les entitats de lleure i l’associacionisme juvenil. Catalunya compta amb una llarga trajectòria
en el món del voluntariat i l’associacionisme que cal consolidar com a tret d’identitat nacional
i preservador dels nostres valors culturals.
També hem de veure en la reforma horària una oportunitat de benestar i qualitat de vida. Una
iniciativa ciutadana que ens ha de permetre sincronitzar els nostres hàbits horaris amb els de
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la resta d’Europa i amb un ritme més ordenat, que ens permeti millorar en salut, facilitar la
coresponsabilitat familiar i, en definitiva, guanyar qualitat de vida.
Per tot això, des de Convergents:
•

Escoltarem les necessitats de la ciutadania i treballarem, en col·laboració amb les
entitats del Tercer Sector i el món empresarial, en pro del benestar i la qualitat de vida
de totes les persones.

•

Posarem en marxa el Consell de la Família, com a òrgan que aplegui la representació
de les famílies i impulsi accions orientades a apoderar la família com a element bàsic de
la nostra societat i a replantejar i supervisar els programes d’ajudes existents i
estratègies orientades a fomentar la natalitat.

•

Crearem un nou model d’atenció integral a la infància i l’adolescència de base
comunitària a partir de la reestructuració de la DGAIA i el procés de tuteles, més
transversal i amb la participació activa del món local i les entitats del tercer sector
implicats.

•

Proposem potenciar l’acolliment familiar –tant en família extensa com a aliena- com a
recurs i mesura protectora bàsica dels infants i adolescents en situació de
desemparament.

•

Executarem un Pla d’inspecció de qualitat dels serveis que rep la gent gran, fent especial
incidència en la gestió, adequació d’instal·lacions i serveis de les residències.

•

Impulsarem l’oferta d’un model residencial d’habitatges adaptats per a la gent gran.
Diversificarem els emplaçaments, de manera que aquestes persones puguin seguir
mantenint els vincles amb els seus barris, amb serveis que garanteixin el benestar real,
s’adeqüin a la diversitat dels usuaris i permetin el seu envelliment actiu.

•

Pilotarem el programa “Gent gran per a gent gran”, una xarxa de persones jubilades
voluntàries, que tinguin cura d’acompanyar i supervisar les necessitats bàsiques de la
gent gran.

•

Crearem “Gent gran activa”, un programa per potenciar la transmissió de coneixement
a la gent jove, sobre tot en l’àmbit educatiu i laboral.
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•

Liderarem l’accés universal a un sistema sanitari públic-privat de qualitat i de referència
mundial, tecnològicament punter i que col·labori estretament amb les entitats de
recerca i investigació del sector.

•

Dotarem els nostres hospitals de referencia del material i personal necessari per
continuar innovant.

•

Avançarem en un sistema de retribucions del personal sanitari equiparable a la mitjana
dels països de la Unió Europea, d’acord amb el PIB per càpita català, un PIB per càpita
PPA per sobre de la mitjana europea.

•

Promourem un Pla transversal de sensibilització i prevenció de la salut orientat a
aconseguir el compromís personal de la ciutadania amb els bons hàbits alimentaris,
l’activitat física, i el respecte de les normes orientades a la seguretat i la protecció.

•

Impulsarem i donarem suport a l'educació en el lleure, el voluntariat i l'associacionisme
juvenil, com a fórmula de transmissió dels valors, d’arrelament al territori i de ciutadania
activa.

•

Apostarem per una administració esportiva que promogui la internacionalització de
l’esport català i planifiqui, dinamitzi i doni suport econòmic i logístic a l’esport com a
realitat educativa, econòmica, de lleure, de benestar i salut. Exigirem el reconeixement
de les Seleccions Nacionals catalanes, per tal de poder competir oficialment en totes les
conteses internacionals que així ho desitgin.

•

Facilitarem la pràctica d’activitats físic-esportives com a mesura de hàbits saludables i
benestar personal, tant físic com a emocional i com eina de prevenció de riscos .

•

Potenciarem l’esport femení com a sector estratègic.

•

Posarem fre a la pobresa energètica, establint acords amb les companyies del sector.
No volem cap llar sense els drets bàsics d’aigua, llum i gas.

•

Impulsarem polítiques per evitar el desnonament, promovent acords amb entitats
financeres, grans propietaris i altres agents implicats, perquè les famílies que no poden
assumir el pagament de la hipoteca puguin romandre a l’habitatge amb un lloguer social.
Però alhora combatrem l’ocupació il·legal de pisos, i garantirem el retorn immediat dels
pisos als seus legítims propietaris.
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•

Donarem suport a l'acollida de nouvinguts a casa nostra, facilitant una acció coordinada
amb les entitats públic-privades. Així mateix crearem estratègies per evitar la immigració
il·legal i donarem suport a les necessitats d’aquestes persones en els països d’origen.

•

Avançarem amb el Pla nacional transversal sobre la reforma horària amb tots els agents
implicats per aconseguir que la conciliació de la vida privada i laboral sigui una realitat.

Eix 3. Catalunya, un País pròsper d’economia circular

El nostre model és de l’Economia Social de Mercat. Això vol dir que volem que el mercat sigui
l’ecosistema del nostre creixement, l’entorn natural de producció i redistribució de béns i
serveis per al conjunt de la ciutadania.
Les empreses són l’eina principal per crear riquesa, llocs de treball i mantenir la Societat del
Benestar. Apostem per una economia a ple rendiment, productiva i que activi ràpidament la
recuperació econòmica, que arrel de la pandèmia COVID-19, el País necessita. En aquest sentit,
cal també una estratègia de foment de l’ocupació capaç de fer front a l’actual situació d’atur i
precarietat laboral.
Però atesa la desigualtat de recursos i les diferents finalitats preteses pels diversos actors
presents en el mercat, correspon als poders públics vetllar per una justa redistribució, en ordre
a garantir l’equilibri i la sostenibilitat del model de cohesió i progrés social que caracteritza una
societat justa i radicalment respectuosa amb la dignitat de totes i cadascuna de les persones
que en formen part.
Volem una economia competitiva amb capacitat de ser present en els diversos mercats
internacionals, amb un teixit productiu basat en la petita i mitjana empresa però sense
renunciar a la necessitat estratègica de disposar també de grans empreses, equilibrat entre els
tres sectors productius, i amb una forta capacitat tecnològica i d’innovació.
Unes empreses nodrides de professionals bens retribuïts, compromeses amb l’entorn social,
econòmic i ambiental en el qual porten a terme les seves activitats. Una societat on els valors
empresarials de l’esforç, el risc, la continuïtat en el temps, la capacitat d’emprendre i la
innovació siguin un patrimoni col·lectiu i un senyal d’identitat del nostre País.
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Així mateix, des de Convergents volem potenciar l’agricultura i la ramaderia del nostre País,
invertint en el món rural i apostant pels productes de proximitat.
Per tot això, des de Convergents:
•

Defensarem i impulsarem el teixit empresarial de les Pimes i els autònoms. Facilitarem
a totes empreses , (Micro , Petita i Mitjana empresa) les eines per poder adaptar-se
a una nova situació de revolució tecnològica.

•

Proposarem un regim fiscal moderat a totes les Pimes en la línia d’afavorir la creació de
nous llocs de treball. Durant els tres proper anys, fins el 2023, demanarem un baixada
de l’impost de societat de les pimes fins el 15%.

•

Demanarem a la banca que ajudi amb crèdits tous, especialment a través del Institut
Català de Finances, als projectes de les Pimes

que demostrin la seva viabilitat

econòmica i la eficiència de la unitat de negoci.
•

Crearem un règim fiscal, ponderat i proporcional, que sigui favorable a la economia
productiva , potenciant incentius fiscals per les empreses que generin llocs de treball.

•

Rebaixarem l’IRPF segons trams entre en un 1% i 2% i fixarem l’IRPF màxim en el 40%.

•

Fer complir la normativa de inserció laboral, per empreses amb 25 o mes
treballadors,5% dels llocs per persones amb discapacitat (1per cada 25 treballadors)
amb penalitzacions a totes les que no ho compleixin i 1% dels beneficis per les que no
puguin incorporar-los.

•

Impulsarem la modificació de l’impost de L’IVA dels productes de primera necessitat i
alguns serveis essencials per tal que tributin només al 4%.

•

Suprimirem l’impost de successions, donacions i el de patrimoni.

•

Treballarem per identificar i combatre el frau fiscal que tant perjudica la distribució de
la riquesa, l’Estat de Benestar i l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat.

•

Rebaixarem la pressió fiscal dels nostres autònoms i facilitarem conjuntament amb les
entitats bancàries i l’ICF l’accés a línies de finançament en el seu inici d’activitat.

•

Defensarem que els autònoms gaudeixin de les mateixes oportunitats que els assalariats
en quant a baixes per malaltia, dret a l’atur, pensions... en funció de les seves
cotitzacions i de forma ponderada.
7

•

Demanarem que les quotes a la Seguretat Social siguin inferiors per aquells autònoms
que contractin personal almenys durant el seu primer anys d’activitat.

•

Exigirem que la contractació de treballadores de la llar, com a creació de llocs de treball
que suposen, sigui desgravable de l’IRPF.

•

Farem un estudi que reculli un inventari del comerç per comarques, municipis i barris
per avaluar les oportunitats i les mancances. Volem conèixer el parc actual dels nostres
comerços. Apostarem pel comerç de proximitat sense menysprear el comerç
internacional. També preservarem els comerços històrics.

•

Incentivarem l’economia verda i circular per millorar el benestar de la gent i la
conservació del planeta. Hem de reduir els riscos medi-ambientals i treballarem per la
disminució de la generació de residus mitjançant el reciclatge industrial dels productes.

•

Potenciarem l’economia blava a través d’activitats econòmiques que es desenvolupin en
l’entorn marítim. Al mateix temps , crearem protocols per salvaguardar la diversitat i
protegir el patrimoni marítim i garantir que sigui sostenible en el temps.

•

Recuperarem el turisme de qualitat a través d’accions que fomentin la seguretat i la
sostenibilitat. Obrirem un espai de reflexió per crear una oferta de turisme responsable
i respectuós amb el medi ambient.

•

Establirem plans de reactivació econòmica multisectorial en cada comarca, tenint en
compte les necessitats reals. Es necessària una re industrialització del país per tot el
territori, i en paral·lel garantir un sistema d’auto abastament de productes d’alimentació.
De forma addicional potenciarem el turisme rural de qualitat per dinamitzar la economia
rural.

•

Impulsarem un Pla d’Ocupació que ajudi a reactivar el consum i l’activitat econòmica.

•

Impulsarem millores per a la incorporació al mercat laboral de les persones
desocupades, especialment els majors de 50 anys, mitjançant la implementació
d’incentius a les empreses dirigits a aquest objectiu.

•

Promourem la regulació del Teletreball com una eina d’incentivació econòmica, garantint
a l’hora la formació i els recursos necessaris.
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•

Estudiarem la possibilitat d’oferir als productors agraris una renda garantida per tal de
que el sector se sostingui.

•

Establirem els mecanismes necessaris per tal d’eliminar excedents en origen (la verema
en verd, la destil·lació obligatòria en el món del vi...) i garantir preus dignes en la
producció agrícola.

•

Modificarem la legislació relativa als sectors de agricultura, caça i pesca per tal de reduir
la burocràcia i d’oferir garanties de sostenibilitat als sectors. (renta garantida, drets de
plantació de vinyes, implantació de nous cultius..)

•

Impulsarem línies de recerca i ajuts per aplicar els avanços tecnològics als processos i
maquinària d’agricultura, ramaderia i pesca.

Eix 4. Catalunya, un País d’èxit educatiu, equitatiu i inclusiu
Catalunya ha d’aspirar a tenir un dels sistemes educatius més avançats del món. L’educació
ha de ser concebuda com un bé comú que reverteix en el conjunt de la societat, capaç de
superar les desigualtats i fer aflorar tots els talents. El sistema educatiu és l’instrument principal
per possibilitar tant el desenvolupament personal de cadascuna de les persones com el progrés
col·lectiu. En un país immers en la globalització i en una economia basada en el coneixement,
on el capital humà determinarà el nivell de prosperitat dels països, l’èxit educatiu és garantia
de progrés.
Així mateix, Catalunya te una llarga tradició d’iniciativa social i privada que juntament amb els
centres educatius de titularitat pública configura el que la LEC denomina Servei d’Educació de
Catalunya. Cal refermar aquest model i cercar, des d’una mirada més global, una acció
conjunta, orientada a l’èxit educatiu i l’equitat.
D’altra banda, cal un sistema educatiu flexible i d’alta qualitat; que identifiqui i atengui les
necessitats personals però també les demandes dels territoris i dels diferents sectors,
específicament dels emergents; assegurant la qualitat de l’educació i preparant persones
capaces de gestionar les seves competències i adaptar-se als canvis. En aquest sentit cal una
aposta ferma per la innovació, la investigació, la tecnologia, l’emprenedoria i l’excel·lència.
Per tot això, des de Convergents:
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• Situarem el català a l’escola (i l’aranès a la Val d’Aran) com eix vertebrador d’un projecte
plurilingüe que aprofiti el capital lingüístic existent a Catalunya i permeti a tot l’alumnat,
en acabar els estudis obligatoris, tenir coneixement suficient com a mínim de tres
llengües: català, castellà i anglès (a més de l’aranès a la Vall d’Aran); i accedir a
l’aprenentatge d’altres llengües presents en el territori.
• Defensarem el model educatiu d’escoles públiques, concertades i privades i preservarem
el dret de les famílies a triar escola a l’hora que es garanteixen els criteris d’equitat
necessaris per avançar cap a una societat cohesionada. En aquest sentit dotarem tots
els centres públics i concertats de les eines i recursos necessaris per que es puguin fer
efectives les mesures del Pacte contra la segregació.
• Crearem un observatori de l’equitat i l’excel·lència, on s’integrin investigadors i experts
en aquest àmbit, així com representants de les principals associacions i institucions
educatives, amb l’objectiu d’avançar cap a una escola inclusiva, entesa com la promoció
òptima de les competències de cada alumne.
• Afavorirem que cap jove abandoni els estudis abans dels 18 anys com un instrument de
prevenció de l’abandonament prematur.
• Promourem programes per avançar en l’assoliment de la competència digital alhora que
facilitarem l’accés de tots els infants i joves a la xarxa, creant un sistema de beques
TIC (ordinador i accés a connexió a Internet) per aquells que ho necessitin. Facilitarem
també, a travès de les federacions i associacions de Pares i Mares . formació a les
famílies en competència digital.
• Garantirem que les beques per als menjadors donin resposta a les necessitats existents
i avançarem en la creació de beques per esmorzars.
• Estendrem els espais familiars 0 a 3 anys a tot el territori amb la finalitat d’acompanyar
les famílies en la seva tasca educadora, alhora que afavoreixen els processos
d’estimulació i socialització dels infants i la detecció precoç de les seves necessitats
educatives.
• Avançarem cap a una educació que doni resposta a les necessitats socials i econòmiques
del nostre país, amb una Formació professional de qualitat i connectada amb el teixit
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empresarial. En aquest sentit potenciarem la FP DUAL i facilitarem incentius per
formalitzar contractes laborals després de les pràctiques.
• Reforçarem els programes de segones oportunitats, com un element clau en la
prevenció de l’abandonament prematur. En aquest sentit també incrementarem les
places d’escola-tallers i cases d’oficis, en col·laboració amb gremis i associacions
professionals.
• Impulsarem el programa d’innovació #aquiproubulliyng a tots els centres educatius, un
programa que posa els joves observadors en el centre de la resolució de conflictes. En
aquet sentit també promourem programes d’aplicació mòbil que ajudin a destapar i
gestionar casos d’assetjament i altres tipus de maltractaments existents en els centres
educatius.
• Potenciarem programes d’innovació que facilitin la relació escola-família com a principals
institucions educatives i amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu.
• Facilitarem l’accés de tots els infants i joves a un mínim d’activitats de qualitat fora de
l’horari escolar, a través de l’orientació en els centres educatius, de beques i preus
bonificats, durant el curs i les vacances escolars.
• Ampliarem i potenciarem, projectes de coresponsabilitat amb les administracions locals,
amb la finalitat de poder donar una resposta comunitària i coordinada als reptes
educatius i amb la col·laboració dels diferents agents educatius implicats del territori.

Eix 5. Catalunya, un País segur i cívic

Entenem la seguretat com un servei públic orientat a obtenir una societat més justa que
garanteixi els drets i protegeixi les llibertats de totes les persones. La seguretat està
estretament lligada a la vida quotidiana de les persones i per tant ha de respondre al principi
de proximitat, amb un coneixement del territori que permeti donar servei i una resposta més
ajustada a les necessitats de la ciutadania.
Hem de consolidar un sistema de seguretat pública i d’emergències que combini la seguretat
amb la llibertat individual, que sigui efectiva però no invasiva; eficaç però proporcionada; que
aturi els efectes però també posi atenció a les causes i la prevenció. Un sistema que garanteixi
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el lliure exercici dels drets, però també el compliment dels deures i la responsabilitat cívica
com a base d’una convivència pacífica i democràtica.
D’altra banda, la complexitat dels fenòmens socials que avui posen en risc la nostra convivència
requereixen un tractament transversal i coordinat, capaç de treballar en xarxa amb altres
administracions i entitats, tant nacionals com internacionals i poder donar respostes més
ràpides i eficaces als riscos emergents. En aquest sentit, és important ressaltar també la
importància de la incorporació de la societat civil als serveis d’emergències i protecció civil.
Hem de seguir fomentant la responsabilitat ciutadana com un element imprescindible en
matèria de seguretat.
Així mateix, Europa avui assumeix la responsabilitat d’impulsar nou Pla de seguretat i defensa
europeu. Catalunya n’ha de ser també protagonista.
Per tot això, des de Convergents:
• Consolidarem el cos de Mossos d’Esquadra com a policia integral de Catalunya amb ple
exercici de les competències en l’àmbit de la seguretat i defensarem la seva
professionalitat, dotant-los dels recursos humans, formatius i tecnològics necessaris per
afrontar amb garanties els reptes de seguretat a Catalunya.
• Garantirem la presència permanent del Mossos d’Esquadra en aquells organismes de
coordinació internacional que els permeti participar en investigacions, intercanviar
informació i compartir estratègies innovadores en matèria de seguretat.
• Millorarem la coordinació entre el cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals i altres
agents de seguretat, tant públics com privats, en els aspectes operatius i organitzatius
com un element que ens ha de permetre aprofitar el capital humà existent i donar un
salt qualitatiu a la Seguretat Publica del nostre país.
• Avançarem en la lluita contra tots els extremismes violents en el marc d’una estratègia
transversal que impliqui diferents sectors socials i abordi l’àmbit de la prevenció, la
detecció i la intervenció.
• Atendrem especialment els col·lectius més vulnerables: casos de violència masclista,
violència dins la llar i delictes d’odi i discriminació.
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• Lluitarem contra el comerç ambulant il·legal, que perjudica el petit comerç, potencia
les màfies i indueix a confusió els consumidors, com a conseqüència dels productes
falsificats.
• Impulsarem un paquet de modificacions legislatives per tal d’evitar el problema cada
cop més enquistat de la ocupació il·legal de vivendes, protegint la propietat privada.
D'altra banda, impulsarem la dació en pagament per protegir aquelles famílies que no
puguin fer front als pagaments per circumstàncies sobrevingudes, i facilitarem vies per
a que tota la ciutadania pugui disposar d'una vivenda digna.
• Reduirem la sinistralitat viària d’acord amb els objectius internacionals, promovent
l’educació viària i la recerca de les pràctiques més innovadores en seguretat viària, tant
a nivell de prevenció i sensibilització com d’atenció a les víctimes d’accidents de trànsit
i els seus familiars.
• Crearem, en el marc del currículum obligatori de l’educació primària el “carnet de
seguretat viaria”
• Redactarem una llei d’emergències que garanteixi una resposta integral, col·locant la
ciutadania en l’eix de l’atenció en l’emergència.
• Renovarem el model del cos de Bombers de la Generalitat per tal que s’adeqüi a les
necessitats actuals i doni un servei més ràpid i eficaç, garantint una eficient cobertura
territorial i la incorporació de les tecnologies en tots els seus processos.
• Incorporarem la promoció de la cultura de la protecció civil a l’educació obligatòria,
dissenyant un programa de sensibilització i formació en primers auxilis amb l’objectiu
d’anticipar-nos a les situacions de crisi i millorar la resposta col·lectiva.
• Treballarem la col·laboració públic-privada per a aconseguir una millor gestió de les
emergències: reducció dels danys i resolució en el menys temps possible.
• Incorporarem la perspectiva de gènere en el sistema de seguretat pública i
d’emergències. Treure el torn de nit en període de lactància o adequar les armilles
inapropiades i altres materials d’ús, en són alguns exemples.
• Desenvoluparem i millorarem el mapa de protecció civil de Catalunya com una eina per
identificar situacions de risc greu, gestionar-les de forma eficaç i informar la ciutadania.
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• Avançarem en el redimint de comptes i l’avaluació en tots els àmbits del sistema de la
seguretat pública i emergències.

Eix 6. Catalunya, un país que aposta per la igualtat efectiva dona-home i lluita
contra la violència masclista

La igualtat efectiva entre homes i dones és un repte que ve de lluny, però que el context
cultural, social i econòmic de la nostra societat ens hauria de permetre de resoldre per sempre
més. Una igualtat que no s’ha d’entendre com a una mimetització, sinó com una igualtat
efectiva en tots els ordres de la vida, a partir de la llibertat en la presa de decisions tant dels
homes com de les dones. Perquè aquesta llibertat sigui efectiva, cal un canvi cultural radical,
ascendent i transversal, però que no tindrà èxit si no va acompanyat de polítiques públiques
innovadores, disruptives i consensuades que permetin uns nous paradigmes de relacions
laborals, personals i familiars. Així mateix com a societat hem de mostrar tolerància 0 davant
qualsevol tipus de violència masclista, entesa com aquella que s'exerceix contra les dones com
a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc del sistema de
relacions de poder dels homes sobre les dones i que produïda per mitjans físics, econòmics o
psicològics puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la
dona, així com la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida
pública com privada.
Per tot això, des de Convergents:
• Desplegarem la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
• Crearem la plataforma digital "Dona talent CAT", amb un registre que doni visibilitat del
coneixement i les competències de les dones en tots els àmbits i faciliti el seu accés al
món del treball, alhora que representi una xarxa de sororitat entre dones.
• Potenciarem el paper de les dones en tots aquells sectors on encara no estiguin
suficientment visibilitzades: el món rural, el tecnològic... .
• Impulsarem mesures de conciliació i coresponsabilitat, que garanteixin els drets de les
dones treballadores, autònomes i empresàries, com la incentivació de la flexibilitat
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horària, els permisos laborals paritaris o les prestacions adequades en la cura de menors
i persones grans.
• Establirem incentius econòmics o bonificacions perquè totes les empreses disposin d'un
pla d’igualtat que faciliti la igualtat d’oportunitats, drets i sou entre homes i dones.
• Cercarem el compromís dels mitjans de comunicació en l'elaboració d'un codi ètic, que
promogui les polítiques d'igualtat efectiva entre homes i dones.
• Impulsarem programes de coeducació als centres educatius amb tallers per l’alumnat,
famílies i professorats orientats al reconeixement de les potencialitats i individualitats
de tots els infants i joves, independentment del seu sexe, reduint així les estereotips i
potenciant la igualtat real d’oportunitats.
• Impulsarem els plans urbanístics amb perspectiva de dona amb un paquet de mesures
per integrar la mirada de gènere en totes les polítiques urbanístiques i aconseguir ciutats
i pobles més igualitaris i segurs.
• Col·laborarem especialment amb les entitats de dones amb diversitat funcional, perquè
pateixen una doble discriminació en tots els àmbits.
• Impulsarem, tal com marca la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència

masclista, un pla interinstitucional per prevenir i eradicar la violència masclista, a fi de
crear sinèrgies i actuar coordinament entre entitats i administracions.
• Avançarem en una llei que ens centri en la prevenció de l’explotació sexual i el tràfic de
persones, i garanteixi l’acompanyament i seguretat de les víctimes que ho pateixen.
• Impulsarem, amb els diferents agents i entitats implicades, un nou Pacte Nacional de
lluita contra la violència sexual envers les dones que contempli l’assetjament sexual, la
violació, l’agressió sexual, l’explotació sexual, els matrimonis forçats i l’ablació genital
femenina.

Eix 7. Catalunya, un País que aposta per la cultura, el coneixement i la innovació

La cultura esdevé eix vertebrador dels valors cívics i socials de la nostra societat i un dels pilars
de l’estat del benestar. Facilitar-ne l’accés a tots els ciutadans i ciutadanes ha de ser un dels
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nostres reptes. Catalunya té la seva pròpia cultura, preservar-la i donar-la a conèixer és una
prioritat. El català -i l’occità a la Vall d’Ara- com a llengua pròpia de Catalunya, esdevé el
nostre bé cultural més preuat; donar suport a la producció en llengua catalana i ensenyar a
estimar-la és un deure que tenim com a país.
D’altra banda, no hem d’oblidar que avui el coneixement és la matèria primera de tota activitat
cultural i econòmica. Catalunya ha de ser un país de talent que atregui talent. Cal posar el
coneixement i la creativitat del país al servei del món empresarial i la resta d’activitats
productives.
En aquest marc, les universitats i els centres d’R+D+I són les principals fonts de nou
coneixement que cal impulsar per enfortir la nostra economia i coneixement. Catalunya s’ha
convertit en una potència europea en matèria de recerca i innovació. El gran repte pendent
avui és la transferència dels resultats de la recerca a l'economia productiva. Hem de facilitar
marcs de col·laboració d’aquestes entitats amb el teixit productiu per aconseguir una posició
de lideratge a Europa.
Així mateix, el món està immers en plena transició cap a l'era digital. Només una societat
digitalment qualificada pot ser precursora de coneixement i innovació. Hem d’aprofitar tota la
potencialitat de les tecnologies digitals però també hem de saber fixar-ne els límits amb les
regulacions pertinents per tal d’evitar noves formes d’abús i desigualtat.
Per tot això, des de Convergents:
• Impulsarem l’accés al nostre patrimoni cultural català i garantirem el creixement i la
qualitat de la seva producció.
• Promourem l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits com element de comunicació
i cohesió social en un marc de respecte i reconeixement a la diversitat lingüística existent
a Catalunya.
• Farem del català una llengua de dimensió internacional, promovent el seu ús i
reconeixement en tots els organismes internacionals i fomentant la seva presència a les
universitats de fora de Catalunya. Exigirem que el català sigui llengua oficial a la Unió
Europea.
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• Apostarem per un model universitari propi -exigint el desenvolupament ple de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya en matèria d’universitats- que permeti la captació de talent i
assolir objectius d’internacionalització, competitivitat, eficiència i excel·lència.
• Crearem una partida d’ajuts orientats a donar suport als joves universitària amb
necessitats especials.
• Promourem la col·laboració entre les Universitats i Centres de Recerca i el teixit
productiu per tal de garantir la transferència del coneixement i poder donar una resposta
satisfactòria i ràpida a les demandes i necessitats mútues.
• Elaborarem un Pla estratègic del sistema de recerca i innovació amb visió integral i de
país, que introdueixi millores que garanteixin la sostenibilitat del sistema, eliminin
obstacles burocràtics, afavoreixin la incorporació de nous recursos i impulsin incentius
fiscals per l’R+D+I en activitats de cooperació ciència-empresa.
• Facilitarem la retenció i captació de talent, assegurant la igualtat d’oportunitats i
fomentant l’estabilització contractual, basada en el mèrit professional i en les necessitats
reals del sistema.
• Invertirem en infraestructures digitals per millorar l’eficiència dels serveis i la
competitivitat mitjançant un bon desplegarem de banda ampla i xarxes mòbils arreu del
territori amb la implementació de tecnologia provadament segura i d’última generació
• Establirem un Pla de Formació de continguts digitals amb l’objectiu de dotar a la
ciutadania d'una bona competència no només en coneixements tecnològics bàsics, sinó
també de les oportunitats que aquestes tecnologies possibiliten i els riscos del seus
abusos.
• Potenciarem l’organització de congressos i esdeveniments internacionals, per fer de
Catalunya Referent de innovació en aplicacions i serveis de les TIC.
• Oferirem tot el suport a les empreses TIC per esdevenir referents en el sector.
• Liderarem un revisió del marc normatiu del comerç electrònic amb l’objectiu de guanyar
competitivitat i fer-la més atractiva per als consumidors d’altres països.
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• Promourem un gran debat de país per estudiar i regular tot allò relacionat amb les noves
tecnologies que incorporin intel·ligència artificial, amb l’objectiu que esdevingui un eina
al servei de la ciutadania i del País.
• A Convergents visualitzem una xarxa d’Internet segura i amb facilitat d’accés, en la que
la recopilació de dades per part de les grans empreses i el seu us estigui regulat amb
una nova legislació per garantir la llibertat dels ciutadans alhora de negociar i cedir les
seves dades de navegació, preferències i tota la informació relativa a el que s’anomena
BIG DATA i el seu tractament.

Eix 8. Catalunya, un País de drets i oportunitats per a tothom

Els valors socials, de convivència i cooperació, juntament amb una cultura i unes tradicions
compartides, en un marc de respecte i valor de la diferència, formen part del nostre concepte
de societat sòlida, inclusiva

i cohesionada que ens permet avançar i millorar vers una

consciència global que sigui compatible amb la pluralitat de diferents cultures, codis ètics i
valors individuals.
D’altra banda, hem de veure en la Justícia -com a pilar essencial de l’estat de dret i l’estat del
benestar- un instrument de servei públic que doni plena garantia als drets i les llibertats
individuals i col·lectives, i garanteixi l’accés en plena igualtat de tota la ciutadania en la seva
diversitat. Per això necessitem una justícia propera a les persones, que exerceixi des de la
separació de poders i es comprometi en la defensa dels drets humans, individuals i col·lectius.
Així mateix, des de la nostra visió de la persona i de la societat, veiem en el treball digne un
camí i un àmbit de realització i de creixement personal, així com una aportació a la creació de
valor en benefici del conjunt de la societat. Per tant, és un dret humà que cal preservar i
protegir. El nostre model és el d’una societat amb feines que es facin en condició de dignitat,
tant materialment com en l’aspecte retributiu.
Per tot això, des de Convergents:
•

Implementarem mesures per pal·liar l’exclusió social i evitar la cronicitat de les
desigualtats dotant al sistema assistencial d’eines per flexibilitzar-lo i adequar-lo, de
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manera ràpida i efectiva, a la realitat de les necessitats existents en cada moment i,
molt especialment, als nous reptes que ens depara el futur.
•

Vetllarem per garantir un poder judicial i ministeri fiscal independents amb el que es
garanteixi la plena separació de poders de l’estat de dret.

•

Impulsarem la modernització de la justícia dotant als òrgans judicials de mitjans
tecnològics i organitzatius per agilitzar tots els tràmits processals i de les mesures
necessàries per un efectiva connectivitat i cooperació entre els òrgans judicials i la resta
d’Administracions i entitats relacionades

•

Promourem la implantació de la mediació i de l’arbitratge com a sistemes alternatius de
resolució de conflictes en tots els ordres jurisdiccionals, i molt especialment en aquelles
qüestions en les que intervinguin treballadors per compte aliè, autònoms, petites i
mitjanes empreses i consumidors i usuaris.

•

Culminarem les estructures judicials dins el propi territori, convertint el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya com a darrera instància judicial, i crearem el Consell de Justícia
de Catalunya, inclòs ja en l’Estatut d’Autonomia vigent.

•

Defensarem un salari mínim referenciat en la mitjana dels països europeus, d’acord amb
el PIB per càpita català.

•

Promourem un Pacte de País per actualitzar el marc legislatiu de relacions laborals vigent
que afavoreixi, d’una banda, als treballadors l’estabilitat en el mercat laboral i d’altra
banda, als empresaris una flexibilitat que s’adapti a les seves necessitats de producció.

•

Promourem polítiques que contribueixin a la igualtat retributiva per a treballs d’igual
valor, per superar l’actual discriminació dels homes envers les dones.

•

Adequarem els sistema de pensions a les noves realitat i lluitarem per aconseguir
pensions dignes per a tothom. Igualarem la pensió mínima al sou mínim
interprofessional, a partir de determinats anys de cotització.

•

Perseguirem totes les actituds d’odi i discriminació i tindrem tolerància zero davant la
persecució de col·lectius, especialment aquells més vulnerables.

•

Promourem polítiques que afavoreixin la incorporació al mercat laboral de les persones
amb diversitat funcional vinculada a una discapacitat i implantarem mesures que
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contribueixin a aconseguir l’autonomia d’aquest col·lectiu en tots els àmbits de la seva
vida privada, social i laboral.
•

Supervisarem que tots els habitatges de nova creació siguin totalment accessibles per
a persones de qualsevol tipus de diversitat funcional.

•

Facilitarem l’accés dels joves a habitatges de lloguer social.

•

Activarem programes de col·laboració públic-privada perquè les persones en situació de
precarietat econòmica no visquin al carrer, i establirem mecanismes que permetin
agilitzar i flexibilitzar l’accés al parc d’habitatges públics davant de situacions
d’emergència social.

•

Treballarem per a que tota la ciutadania tingui accés al servei universal de
telecomunicacions i tothom tingui cobertes les seves necessitats bàsiques en aquest
àmbit.

•

Fomentarem l’ús de les noves tecnologies com a eina d’inclusió davant la diversitat
funcional i impulsarem programes de sensibilització ciutadana per fomentar l’actuació
responsable davant d’aquest col·lectiu.

•

Impulsarem una xarxa d col·laboració amb el teixit associatiu i empresarial per atendre
les necessitats dels damnificats per La COVID 19 i que no puguin ser atesos per les
vies ordinàries

Eix 9. Catalunya, un País sostenible i compromès amb el canvi climàtic

Des de la consciència que els recursos materials del planeta són limitats, l’exigència de fer
compatible el creixement i el benestar, de cada vegada més i més persones, implica adoptar
decisions conseqüents perquè el món no camini cap a l’exhauriment dels recursos. Una vegada
més, aquestes decisions comencen pel comportament quotidià de cadascun dels habitants del
planeta, en una lògica d’actuacions locals però pensant en clau global.
Hem de generar polítiques orientades a promoure la sostenibilitat, és a dir, la capacitat de
satisfer les necessitats de la població actual sense comprometre els recursos i possibilitats de
les generacions futures. En aquest sentit, considerem necessari incorporar la sostenibilitat com
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un dels eixos principals d’actuació del nostre model de creixement econòmic, amb polítiques
públiques pel que fa als àmbits de la gestió de residus, la contaminació ambiental, els espais
verds, els edificis sostenibles, l’aigua, les diverses fonts d’energia, el canvi climàtic, l’educació
ambiental, l’agricultura, i els parcs naturals.
Els últims anys la producció de residus a Catalunya no ha parat de créixer. Hem d’avançar en
polítiques que ens portin a abandonar els valors culturals dominants d’usar i llençar, i optarem
per productes reutilitzables o retornables. La contaminació ha arribat a nivells alarmants a tot
el planeta i també a Catalunya, provocant el deteriorament de la qualitat ambiental del nostre
país.
És en aquest context que cal situar el comportament responsable de les persones i institucions
vers el conjunt del planeta, tant els éssers vius amb qui compartim l’existència (tracte digne
vers els animals), com els recursos materials (mars, rius, boscos, atmosfera, …). En tots
aquests punts, les resolucions, decisions i recomanacions de les organitzacions internacionals
són el nostre marc de referència i de compromís. En aquest sentit, cal remarcar les
recomanacions de les Nacions Unides orientades a preservar i mantenir el medi ambient i que
aquesta activitat formi part de les activitats de desenvolupament econòmic i social.
Catalunya ha de ser capdavantera en aquesta àrea, els nostres ciutadans han de ser conscients
de la gran responsabilitat que tenen a les seves mans per deixar un llegat a les futures
generacions.
Per tot això, des de Convergents:
•

Millorarem el sistema actual de gestió de residus per fomentar la Reducció-Reutilització
i Reciclatge i avançar cap al residu zero.

•

Fomentarem l’Economia Circular, on cada residu es transforma en matèria primera, és
a dir, “recuperarem” els residus com a recurs biològic o industrial.

•

Establirem plans d’actuació i adaptació al canvi climàtic, creant recursos alternatius
substitutoris (construcció de desalinitzadores, autogeneració energètica, reducció
d’emissions contaminants, ...).

•

Fomentarem l’educació ambiental a les escoles, perquè els infants són el futur de la
nostra societat i hem de preservar el lloc on han de viure.
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•

Millorarem la qualitat de l’aire, fomentant l’ús del transport públic, reduint el nombre de
vehicles, incentivant l’ús dels cotxes elèctrics i bicicletes i incrementant dels punts de
càrrega.

•

Treballarem per a la reducció de la contaminació acústica, establint normatives més
estrictes, controlant el nivell a totes les zones d’ús residencial, amb especial atenció en
afectacions industrials i d’oci nocturn.

•

Incentivarem la responsabilitat empresarial pel que fa a la contaminació industrial i
conscienciarem a la ciutadania de la compra de productes que no contaminen.

•

Establirem una legislació innovadora respecte a la contaminació electromagnètica, en
general

la generada per emissions en xarxes de telecomunicacions tant a nivell

individual com de distribució de serveis, en aparells tant en l’àmbit domèstics com en
l’industrial que afecti o pugui afectar la població.
•

Intensificarem els controls dels abocaments urbans (clavegueram), els abocaments
descontrolats i els originats per embarcacions per evitar la contaminació marina.

•

Instal·lar energies renovables en els edificis públics amb la finalitat d’adaptar la creació
d’energia al consum real d’aquests, convertint-los en autosuficients.

•

Impulsarem l’autoconsum i les energies renovables en totes les seves expressions
respectant el paisatge, l’entorn i evitant massificació, substituint progressivament les
formes de producció d’energia mes contaminants per d’altres de netes.

•

Promourem la implantació progressiva de comunitats municipals autònomes d’energia
renovable, garantint la generació i auto abastiment local i de proximitat, esdevenint una
font de recursos propis pel territori.

•

Reduirem les emissions de gasos que produeixen l’efecte hivernacle i establirem plans
d’actuació.

•

Farem de Catalunya un referent quant a protecció dels animals i les seves condicions
de vida amb la col·laboració estreta de les entitats protectores d’animals.

•

Impulsarem mesures de prevenció davant els incendis forestals i potenciarem la gestió
eficaç de la massa forestal de Catalunya.
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•

Millorarem l'estat actual de rieres i torrents a Catalunya, per tal de de prevenir els
efectes de les grans riuades.

Eix 10. Catalunya, un País de primer nivell amb infraestructures de qualitat, ben
connectat i territorialment equilibrat
Catalunya necessita infraestructures que impulsin models econòmics més rendibles, al servei
d’una economia productiva, alhora que respectuosa amb el medi ambient. La competitivitat
del país depèn d’aconseguir unes infraestructures de primer ordre que ens permetin estar ben
connectats amb Europa i la resta de món i d’una gestió propera capaç d’adaptar-se amb rapides
i eficàcia als canvis continus propis de la nostra societat.
D’altra banda, la cohesió territorial necessita una política d’ordenació territorial que permeti
mantenir la població repartida de forma equilibrada. En aquest sentit, els instruments de
planejament urbanístic s’han d’adequar a la realitat dels municipis i les seves capacitats i a la
vegada han de permetre aprofitar millor les oportunitats i desenvolupar adequadament els
projectes estratègics pel país. I tot això, sense oblidar que han de ser les persones i les seves
necessitats les que han d’estar al centre de les polítiques urbanes.
Així mateix, Catalunya ha de fer una aposta per fomentar la lliure circulació de persones.
L’autonomia de l’individu és un dret que cal preservar. Amb l’aplicació de tecnologia hem de
ser capaços de compatibilitzar la mobilitat individual amb el respecte mediambiental i la gestió
eficient de la mobilitat.
Per tot això, des de Convergents:
•

Elaborarem un model territorial equilibrat i descentralitzat d’ infraestructures amb
criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental.

•

Elaborarem i executarem un Pla Estratègic del Corredor Mediterrani - consensuat amb
totes les formacions polítiques de Catalunya i amb la complicitat dels territoris que en
formen part- amb la finalitat d’incrementar les exportacions, atreure noves inversions,
millorar la connectivitat amb el centre i nord d’Europa i potenciar el sector turístic de
l'Arc Mediterrani.

•

Potenciarem les inversions en les infraestructures ferroviàries i unificarem la gestió de
tota la xarxa ferroviària de Catalunya, mitjançant un model propi.
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•

Dissenyarem un model de gestió aeroportuària que permeti establir polítiques tarifàries
pròpies i que afavoreixin una millor gestió comercial dels aeroports, posant a disposició
de la ciutadania i els visitants l’accés directe i sense escales a la resta del món.

•

Garantirem que el Port de Barcelona continuï sent el primer port europeu de creuers, i
es consolidi com el primer hub logístic i de transport euro-mediterrani. Potenciarem el
port de Tarragona en el mateix sentit. Crearem una xarxa de connectivitat que sigui un
referent en la gestió sostenible de la mobilitat i la reducció d’emissions.

•

Finalitzarem el desplegament d’una infraestructura pública basada en una xarxa neutra
de fibra òptica que connecti inicialment totes les capitals de comarca i posteriorment
tots els municipis de Catalunya.

•

Impulsarem un Pla sectorial per posicionar la nostra indústria de l’automòbil en puntera
en l’àmbit de la mobilitat elèctrica.

•

Avançarem en la reducció del pagament o en la gratuïtat dels principals eixos del país
(AP-7, AP-2....) i garantirem que els sistemes de pagament de les xarxes viàries d’alta
capacitat estiguin equilibrats respecte el conjunt del territori, la tipologia d’ús i la gestió
de la mobilitat.

•

Desenvoluparem polítiques per aconseguir un planejament urbanístic adequat a la
realitat dels municipis i les seves capacitats amb entorn inclusius i saludables i que a la
vegada permetin aprofitar millor les oportunitats i desenvolupar adequadament els
projectes estratègics per la prosperitat del país.

•

Impulsarem un Pla Nacional per l’Habitatge amb la participació de les administracions
públiques, col·legis professionals, i agents econòmics socials, per establir les directrius
i objectius de les polítiques d’habitatge al nostre país.

•

Apostarem per la promoció d’habitatge públic de lloguer, finançant les noves
promocions públiques i privades d’habitatge de lloguer a preus raonables i a disposició
dels ciutadans segons la seva capacitat econòmica.

•

Avançarem en el desplegament de la llei de vegueries com divisió territorial adoptada
per la Generalitat de Catalunya per a l’organització territorial dels seus serveis,
substituint a l’actual i caduc sistema provincial.
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