PROPOSTA DE CONVERGENTS PELS PACTES PER LA RECONSTRUCCIÓ

Des de Convergents volem fer la nostra aportació al que fins ara s’anomena
“Pactes per la Reconstrucció”.
Com tothom sap, Convergents és un partit polític que es defineix com a
sobiranista i de centre ampli, a la vegada que som defensors de les polítiques
humanistes, aquelles que posen la persona al centre de tota acció política, de
govern o administrativa.
En aquest sentit, creiem urgent i necessari que es dugui a terme un debat públic
obert, transparent, plural i amb pocs apriorismes. Només així podrem trobar una
solució satisfactòria per la majoria de les societats catalana i espanyola.
A Convergents tenim molt clares les nostres conviccions. Creiem fermament
que Catalunya és una nació històrica i, per aquest motiu, té tot el dret a decidir
lliurement el seu futur.
La nostra aportació la fem des de l’empatia i des del pragmatisme. Però també,
perquè no dir-ho, des de la humilitat i amb la consciència de saber que, en el
fons, totes les opcions polítiques democràtiques són defensables. No volem que
la nostra postura s’interpreti com un dogma, ans al contrari, volem contribuir al
debat obert que ara tenim damunt la taula, amb l’objectiu de la Reconstrucció
econòmica i social; una reconstrucció que també haurà de ser política.
No hi ha cap mena de dubte que la relació de Catalunya-Espanya és molt antiga.
En molts moments de la història, aquesta relació ha estat fructífera i la societat
catalana ha pogut avançar amb l’objectiu de garantir el benestar i la qualitat de
vida dels catalans i les catalanes. Però també és cert que, en d’altres moments
de la història, la relació entre ambdues no ha estat positiva.
Des del 27 d’octubre de 2017, moment de la declaració unilateral de la
independència, estem vivint el moment de major tensió política des la mort del
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general Franco, una situació que perjudica el benestar de les famílies i el potencial
de les empreses, tant a Catalunya com a l’estat espanyol.
Els partits polítics, la política en general i les institucions públiques, sempre han
d’estar al servei de la ciutadania. Mai han d’anar-hi en contra. I sembla que, en
els darrers temps, no ha estat així. Cal fer anàlisi, autocrítica i buscar solucions.
Ara ha arribat el moment de seure, dialogar i arribar a acords. Els nostres ideals
són clars. Volem que l’Estat espanyol i Catalunya acordin un referèndum per tal
que les catalanes i els catalans puguin decidir lliurement el seu futur.
A l’Estat espanyol hi ha diferents sensibilitats, no hi ha cap mena de dubte. La
diferència i la pluralitat mai poden ser el problema. Sempre han de ser la solució.
Perquè només des del respecte a la diferència podrem construir societats
cohesionades i unides. A ningú no se li pot demanar que abdiqui de la seva
ideologia, de la seva manera d’entendre el món i, molt menys, dels seus drets
individuals i/o col·lectius, ja siguin de caràcter social o nacional.
Però sí que es pot demanar, i en el cas de la classe política exigir, que flexibilitzin
les seves reivindicacions en benefici del país i de les persones.
Només des de fortes conviccions, i des d’una actitud d’escolta activa, de diàleg
sincer, i de reconstruir ponts, ho podem aconseguir. Ara és el moment de recosir
les societats catalana i espanyola. Sense rancor. Només amb la ferma voluntat
de construir una societat més lliure, més cohesionada i més forta.
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Quins són els punts que creiem imprescindibles de cara a una futur
Pacte de reconstrucció?
Des de Convergents, volem posar sobre la taula els següents eixos:
1. Encaix territorial. Reformulació de l’Estat espanyol
2. Economia i Hisenda, indústria i treball
3. Benestar social i igualtat
4. Infraestructures (carreteres, tren, transport marítim, transport aeri, fibra
òptica i 5G)
5. Educació, coneixement i innovació
6. Cultura i esport
7. Territori i medi ambient
8. Sanitat
9. Justícia
10. Defensa
11. Unió Europea
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1.- Reformulació de l’Estat espanyol

“La Nació Catalana ha de ser una solució i no un problema”

L’Estat espanyol és un Estat plurinacional perquè així ho diu la història, perquè
així ho diu la realitat i perquè així ho volen els ciutadans de, com a mínim, les
nacions catalana i basca. I sols és possible la integració de bascos i catalans en
el si de l’Estat si se’ls reconeix com el que són: nacions per història, per llengua,
per cultura i per voluntat.
I això ha de tenir conseqüències legals, competencials, etc. En aquest sentit,
reclamem que les nacions que composen l’Estat espanyol puguin assumir, si així
ho desitgen, totes les competències, excepte les que fan referència a Defensa,
Política Monetària, Afers Exteriors, les competències d’aigües de conques
hidrogràfiques que englobin més d’un territori, i les de l’espai aeri (aquestes tres
darreres podran ser compartides).
S’ha de reformular el model territorial de l’estat espanyol en benefici de les
Nacions i regions que el configuren, però també en benefici de l’estabilitat de
l’estat, dels territoris, de l’economia, del benestar de les persones.
Les deficiències del model territorial actual indiquen que és urgent una millora
que faci possible el desenvolupament del model territorial. Els catalans i les
catalanes, i les altres nacions de l’estat, han de poder gaudir de un major
autogovern que repercuteixi positivament en el seu benestar i en la seva voluntat
de ser.
Apostem pel rendiment de comptes en tots els nivells de l’administració i per la
transparència en la gestió, així com pels mecanismes de participació dels
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ciutadans en el control dels serveis públics. També apostem pel principi de
subsidiarietat entre administracions i entre les administracions i la societat civil.
En aquest sentit, també apostem sense fissures per una diferenciació clara i nítida
entre el poder legislatiu, executiu i judicial.
Som partidaris dels sistemes electorals amb circumscripcions de caràcter
unipersonal i majoritari, a fi d’apropar els polítics electes als seus electors.
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2.- Economia i Hisenda, Industria i treball
“Les administracions han de ser facilitadores de la creació de riquesa”

Convergents no és un partit ultraliberal, ans el contrari, creiem que les
administracions han d’intervenir perquè no es produeixin bosses de pobresa o de
marginació; però res serà possible sense una economia forta i sense la creació
de riquesa. Cal que les administracions treballin al costat dels autònoms, petites
i mitjanes empreses. Cal apostar per institucions àgils, eficaces i adaptades
totalment a la digitalització que demanden les empreses.
Volem una economia competitiva, amb capacitat de ser present en els 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 pel que fa als tres sectors productius i amb una forta capacitat
tecnològica i d’innovació.
Defensem l’empresa com a eix essencial de l’economia. No és possible distribuir
riquesa, no és possible l’Estat del Benestar, sense la creació de riquesa. En aquest
sentit, hem de protegir empresaris i autònoms, hem de rebaixar l’IRPF i l’IS.
També apostem per eliminar els impostos de successions, donacions i patrimoni.
Creiem que penalitzar l’esforç, el treball i l’estalvi és un greu error que ens
empobreix com a societat.
També cal que lluitem amb totes les energies per eliminar el frau fiscal. La
responsabilitat amb i per la societat de les empreses no s’ha de convertir en un
fet excepcional, sinó ordinari.
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Defensem que el col·lectiu dels treballadors autònoms rebin una protecció social
i un tracte fiscal i legal just i adequat a la seva situació específica i a la importància
que tenen en el conjunt de l’entramat productiu del país.
Apostem per una fiscalitat justa que no aturi el creixement econòmic i l’estat del
benestar.
Des de Convergents, apostem per:
•

Ajuda a la reactivació de la indústria del país. Recuperació d’indústria
perduda on érem referents. (incentius fiscals).

•

Ajuda a la petita i mitjana empresa amb ajudes fiscals durant el temps
necessari perquè es puguin recuperar i mantenir obertes.

•

Reducció de l’IVA en 3 punts durant un període de 2 anys o fins a la
recuperació del PIB al nivell anterior a la pandèmia.

•

Eliminació dels impostos de successions, donacions i patrimoni.
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3.- Benestar social i Igualtat

“La família és el nucli de qualsevol acció política”

Si volem una societat estable, cohesionada i forta, hem de defensar el seu nucli
bàsic: la família. Ha de tenir tot el recolzament de les administracions i de la
legislació de l’Estat i de les diverses nacions i regions que el composen.
Convergents defensa les famílies i les considera un eix vertebrador de la
societat. Per això, ens comprometem a proposar la gratuïtat o subvenció de les
llars d’infants, amb la finalitat de facilitar que les famílies no hagin d’acudir a la
gent gran o que el pare o la mare es vegin obligats a renunciar o alterar la carrera
professional o la seva feina per la manca de serveis. Els recursos per atendre les
prestacions socials poden procedir tant de mecanismes contributius com de
recursos pressupostaris generals, i també poden consistir en desgravacions,
avantatges o compensacions fiscals. En aquest sentit proposem:

•

Ingrés Mínim Vital per a totes aquelles persones i famílies en risc d’exclusió
social.

•

Potenciació dels àmbits de benestar social per a la ràpida detecció dels
casos d’exclusió social.
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•

Lluitar per la igualtat efectiva entre homes i dones. Cal un canvi cultural,
estructural i transversal.

•

És necessari promoure polítiques que contribueixin a la igualtat retributiva
per a treballs d’igual valor, per superar l’actual discriminació dels homes
envers les dones. Volem ser capdavanters en impulsar propostes i arribar
a acords entre tots els actors socials i polítics per afrontar una reforma
horària, afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, i que
millori el rendiment productiu de les empreses, modernitzi la nostra
societat i ens acosti al model europeu.

•

Defensem la visibilitat de la gent gran, especialment de les dones. Exigim
una jubilació mínima igual al Salari Mínim Interprofessional, sempre que
s’hagin cotitzar un mínim d’anys.

•

Defensarem una política de foment de la natalitat, en les quals les famílies
rebin 300€ pel primer fill, 200 pel segon i 100€ pel tercer.

•

Defensem la visibilitat de les persones amb discapacitat, així com pensions
dignes que arribin a l’IPREM.

•

La nostra prioritat són les persones. Volem reduir les desigualtats i arribar
a una cohesió social del mateix nivell que les societats més
desenvolupades, tot defensant els valors socials de la cooperació, la
cohesió social i la prosperitat.
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4.- Infraestructures (carreteres, ferrocarril, transport marítim, transport aeri,
fibra òptica i 5G)

“Catalunya, i l’estat espanyol, necessiten unes infraestructures de
primer ordre que ens permetin esdevenir una societat competitiva en
ple segle XXI”

Les infraestructures faciliten models econòmics més rendibles, al servei d’una
economia productiva, alhora que respectuosa amb el medi ambient.

S’han

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’adaptarse amb rapidesa i eficàcia als canvis continus propis de la nostra societat.
Cal elaborar una planificació d’infraestructures amb criteris de sostenibilitat
econòmica i ambiental, un model equilibrat i descentralitzat. És necessari
connectar àrees d’activitat econòmica amb la resta de la península i Europa, que
ens permeti garantir la competència econòmica.
D’altra banda, la cohesió territorial necessita una política de planejament
urbanístic adequat a la realitat dels municipis i les seves capacitats i que, a la
vegada, han de permetre aprofitar millor les oportunitats i desenvolupar
adequadament els projectes estratègics pel país.
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Des de Convergents, considerem que són les persones i les seves necessitats
les que han d’estar al centre de les polítiques urbanes. 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.
Es per això que proposem:
•

Desenvolupar un sistema integral de transports en xarxa, i acabar amb la
discriminació soferta pels territoris de llengua catalana, en aquest sentit
és bàsica per a l’arc mediterrani, i també per al conjunt de l’estat, el
Corredor Mediterrani, que ha de connectar els ports, els aeroports, les
terminals ferroviàries i les àrees d’activitat econòmica de Catalunya i el
País Valencià. S’han d’executar les obres pendents perquè el tram del
Corredor del Mediterrani Alacant-Frontera estat francès pugui ser operatiu
el 2021.

•

Proposem unificar la gestió de tota la xarxa ferroviària de Catalunya,
mitjançant un model propi que ha de ser assumit per l’ens públic
d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya . Es necessita el traspàs
complet de Rodalies a la Generalitat i millorar la xarxa per garantir un
sistema de Rodalies i Mitja distància de qualitat que permeti reduir el
temps de viatge i incrementar les freqüències.

•

Establir un model de gestió individualitzada dels aeroports de Catalunya
(Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus, Lleida-Alguaire i Sabadell),
però també de la resta de l’estat espanyol, de manera compartida amb
les administracions locals i amb autonomia econòmica i de gestió. I cal
que el Prat esdevingui un Hub intercontinental amb línies directes cap a
Sudamèrica, Oceania i Àsia.

•

Cal una nova llei de Ports que transfereixi a la Generalitat, i a les CCAA que
ho desitgin totes les competències portuàries. Amb això, Catalunya podrà
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garantir que el Port de Barcelona continuï sent el primer port europeu de
creuers, i es consolidi com el primer ”HUB” logístic i de transport euromediterrani. Per fer-ho, cal crear una xarxa de connectivitat a l’alçada de
les seves necessitats.
•

La Generalitat de Catalunya, haurà de fer del Port de Barcelona un referent
en la gestió sostenible de la mobilitat i la reducció d’emissions. Cal
compaginar el benefici econòmic amb el mínim impacte mediambiental.

•

S’ha de fer arribar la fibra òptica i el 5G a tots els municipis de l’estat
espanyol; sense les noves tecnologies digitals no es possible desenvolupar
totes les potencialitats econòmiques del nostre país.

5.- Sostenibilitat , territori i medi ambient

“Catalunya i l’Estat Espanyol, uns territoris nets i endreçats en favor de
la gent”

Catalunya, i l’estat espanyol, han de ser uns territoris moderns pel que fa al seu
urbanisme i pel que fa a les seves polítiques mediambientals. Volem un país
endreçat urbanísticament i net mediambientalment, en què es protegeixi el món
rural, l’espai agrícola i els boscos; però ens allunyarem de polítiques ecologistes
que des una ideologia d’esquerra extrema vagi contra els habitants del medi rural,
contra els pagesos i contra els creadors de riquesa.
Cal que treballem per garantir que la Catalunya rural i l’Espanya rural no quedin
despoblades. Per això, apostem per fomentar la creació d’empreses i polítiques
econòmiques que preservin el patrimoni natural i paisatgístic. També cal apostar
contundentment per millorar les comunicacions i la mobilitat d’aquest territori.
Es per això que Convergents proposa:
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•

Fomentar la Reducció-Reutilització i Reciclatge i establir una estratègia cap
al residu zero. Per aconseguir-ho millorarem el sistema actual de gestió de
residus.

•

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

•

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

•

La contaminació acústica és elevada especialment a les grans ciutats. Per
això, apostem per establir normatives molt més estrictes.

•

Pel que fa a la contaminació industrial implantarem polítiques de
responsabilitat a l’empresa i conscienciarem la ciutadania de la compra de
productes que no contaminen.

•

Establir una legislació bàsica però coherent respecte a la contaminació
electromagnètica, la generada per emissions de ràdio i televisió, radars,
forns microones, xarxes wifi i telèfons mòbils entre altres.

•

Per evitar la contaminació marina, farem més exhaustius els controls dels
abocaments urbans (clavegueram), els abocaments descontrolats i els
originats per embarcacions.

•

Cal avançar en la confecció d’un Pla específic que garanteixi que el 2030 el
70% de l’energia elèctrica sigui d’origen renovable.
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6.- Educació , coneixement, innovació

“Defensem un model educatiu estructurat sobre centres públics,
concertats , privats i sobre el dret a elegir”

Tothom té dret a un ensenyament de qualitat, però tothom té dret a la iniciativa
privada també en aquest sector. Els pares i les mares tenen dret a escollir
l’educació que volen per als seus fills.
Des de Convergents apostem per:
•

Defensarem el model educatiu català com una voluntat col·lectiva
reflectida en la llei d’educació (LEC). En aquest sentit, impulsarem la
derogació de la LOMCE com una norma negativa per al nostre model
educatiu i consolidarem la Llei d’Educació de Catalunya com a llei
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educativa a Catalunya, modificable, en tot cas, des del Parlament de
Catalunya.
•

Defensarem la immersió lingüística i el català com a eina d’igualtat
d’oportunitats i de cohesió social. Volen un model inclusiu de l’educació i
no permetrem dividir la societat en comunitats lingüístiques diferenciades.

•

Preservarem el dret de les famílies a triar escola, i alhora, exigirem que es
garanteixen els criteris d’equitat necessaris per avançar cap a una societat
cohesionada i un sistema educatiu de qualitat per a tothom.

•

Avançarem cap a una professionalització de la docència i la direcció de
centres que, en el marc de l’autonomia de centres, garanteixi un sistema
educatiu de qualitat.

•

Defensarem una educació inclusiva de tota la ciutadania.

7.- Cultura i esport

“La cultura ha d’esdevenir un pilar bàsic de la Catalunya i de l’Estat
espanyol del futur. Destinar diners en cultura és invertir no gastar”

La cultura i l’esport han de ser competència exclusiva de les nacions i regions.
Per això, apostem perquè el Ministeri de Cultura desaparegui.
No pot haver-hi cap llengua per sobre d’una altra, l’aranès-occità no és inferior
al català, com el català no ho és al castellà o el castellà a l’anglès; per tant, totes
les llengües han de ser oficials a nivell de l’Estat, com ho són al Canadà o a
Suïssa, una altra cosa és que el castellà sigui la llengua vehicular de les
administracions estatals. Com el català (i cada llengua en el seu territori) ho ha
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de ser de les administracions catalanes, i l’aranès de les administracions
araneses.
Així mateix, totes les seleccions esportives han de ser nacionals quan així ho
vulguin aquestes mateixes nacions, com passa al Regne Unit. Catalunya ha de
poder competir a les competicions internacionals esportives si així ho desitja. Com
ha de ser possible tenir seleccions esportives conjuntes, si així ho decideixen els
afectats. Igualment pel que fa a les competicions esportives internes.
Fomentarem la pràctica esportiva en la mateixa categoria; així mateix
incentivarem que es celebrin les olimpíades de manera inclusiva, en la qual també
participin els esportistes amb discapacitat.

8.- Sanitat

“La competència en sanitat ha de ser exclusiva der les nacions i regions
que així ho vulguin. Cal que les competències i les transferències
quedin totalment blindades per llei”

Catalunya sempre ha estat puntera en matèria de sanitat. La sanitat pública, així
com la concertada o la privada, han estat sectors de referència mundial que han
situat Catalunya en una posició capdavantera, i l’estat espanyol en una molt bona
situació.
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Amb tot, i vistos els reptes futurs que tindrem com a societat, cal que la sanitat
i els professionals del sector tinguin el reconeixement públic que es mereixen.
Per això, des de Convergents apostem per garantir una sanitat pública de
qualitat, amb les inversions pertinents que permetin que es pugui oferir un servei
de qualitat, amb una transferències a nacions i regions que estiguin blindades
per llei, una llei que no qüestioni, en cap moment, la titularitat del servei.
A més, també apostem clarament per una estreta col·laboració públic-privat, que
ajudi a garantir el sistema de sanitat i que treballi conjuntament amb l’objectiu
d’assolir un sistema eficaç i eficient.
Des de Convergents, proposem:
•

Augment del personal sanitari.

•

Millora de les condicions laborals (sous, material de protecció i polítiques
de riscos laborals).

•

Doblar els llits d’UCI, no només com a mesura provisional per la pandèmica
de la COVID-19, sinó de forma estable.

•

Major i millor coordinació amb la sanitat privada.

9.- Justícia

“Volem que el TSJC sigui l’últim òrgan de l’administració de Justícia a
Catalunya, restant al TS les competències d’homogeneïtzació en alguns
àmbits i, al TC, les constitucionals”

Volem una Justícia més independent i més descentralitzada. En aquest sentit,
creiem que els partits polítics han de defensar un Poder Judicial realment
independent, allunyat de les polítiques partidistes.
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I, així mateix, creiem que totes les nacions i regions han de tenir culminades
totes les estructures judicials dins el seu propi territori; dit d’una altra manera,
els TSJ han de ser la darrera instància judicial en cada nació o regió. El Tribunal
Suprem sols ha de quedar com a instancia d’unificació de doctrina, i el Tribunal
Constitucional com a instància judicial que vetlli per la constitucionalitat de
normes i sentències.

10.- Defensa

“Volem seguir formant part de l’OTAN i desitgem la creació d’una Unitat
de Defensa Europea forta i àmplia”

Convergents és un partit pacifista, però convençut de la necessitat de tenir un
exèrcit reduït en nombre però amb recursos suficients per a les tasques que li
pertoquen; unes tasques que han de ser defensives i d’intervenció en aquells
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països on calgui defensar els drets individuals o nacionals de persones o pobles
oprimits.
Així mateix, defensem la integració de l’exèrcit a l’OTAN, una OTAN que volem
més forta i més àmplia, i la creació d’un exèrcit europeu amb la suficient potencia
per no dependre d’exèrcits tercers.
Integració a l’OTAN i creació d’un exèrcit europeu.

11.- Unió Europea

“Les institucions europees han de ser un referent i model a seguir en el
reconeixement dels drets i llibertats individuals i col·lectives de les
nacions i dels estats que la composen”

El blindatge dels tractats de la UE, i el seu sistema de presa de decisions, està
basat en el consens entre els 27 països per a qüestions estratègiques; s’han de
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posar d’acord sobre tots els detalls, com ara amb la situació econòmica i social
del Covid-19.
Un Fons per a la reconstrucció econòmica, social i sanitària és indispensable per
als països membres, però també per al projecte mateix de la UE.
Convergents vol una Unió Europea en la qual les nacions, com Catalunya, també
tinguin el seu paper a l’hora de dibuixar aquests projectes i les seves execucions,
al costat dels estats membres. Volem una Europa en la qual, les nacions com la
catalana, siguin respectades pel que fa als seus drets, a la seva llengua, a la seva
història, a la seva voluntat de construir Europa.
Convergents proposa:
•

Formalitzar acords comercials i polítics que contribueixin a la recuperació
i el progrés econòmic global de la UE, però sense perjudicar els interessos
dels estats i nacions que la composen.

•

Adoptar una política energètica comuna per assolir el lideratge al que la
UE aspira en la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, proposem
la construcció d’un mercat energètic únic que permeti millorar les
interconnexions.

•

Crear un Tresor europeu per tal que el Banc Central Europeu pugui emetre
bons sense que el deute superi el 5% del PIB europeu. Així mateix, exigim
la participació unitària de la UE en les institucions financeres internacionals
(FMI i Banc Mundial) i en el G-8 i G-20.

•

Harmonitzar el sistema fiscal de l’UE, per tal d’eradicar desigualtats que
afavoreixin a uns estats o nacions en detriment d’altres que la integren, i
per tal d’enfortir-la davant la resta del món. Així mateix, demanem
implementar mesures efectives contra la corrupció.
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•

Optimitzar les despeses destinades al manteniment de les institucions i
organismes

de

la

UE,

reajustant

les

corresponents

partides

pressupostàries, d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, eficiència
i responsabilitat.
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