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Un gran projecte de futur
per a tots els catalans
El proper 25 de novembre els catalans estem davant d’una oportunitat històrica. Tenim 
la possibilitat de dir alt i clar, amb el nostre vot, que volem seguir convivint amb la resta 
d’Espanya, que apostem clarament per seguir sent part de la Unió Europea i que el més 
important és, avui, treballar i dedicar tots els nostres esforços a sortir de la crisi. 

Estem patint una de les pitjors crisis econòmiques de la història, la qual exigeix que 
tots, però molt especialment els responsables polítics, donem el millor de nosaltres ma-
teixos per retornar a la societat catalana al camí de la prosperitat, la llibertat i el desen-
volupament que mai hauria d’haver abandonat. 

Aquest esforç compartit, però, tindrà majors probabilitats d’èxit si estem units i 
junts treballem per donar solució als problemes, perquè units som més forts. Al 
llarg de la història hem demostrat que quan anem plegats som capaços d’arribar més 
lluny, de fer les coses millor i d’aconseguir fites que actuant per separat haurien estat 
inassolibles. 

Per això és una gran irresponsabilitat intentar dividir la societat, impulsant des de les 
institucions una ruptura del nostre marc de convivència. És un greu error voler trencar 
amb la resta d’Espanya, perquè aquesta ruptura comportaria trencar amb la Unió Eu-
ropea i, alhora, una fractura social a Catalunya. No volem que ens facin escollir entre 
ser catalans o ser espanyols, volem poder viure lliurement amb aquest doble senti-
ment de pertinença que no és contradictori entre si sinó complementari.  

Enfront del projecte rupturista d’alguns, des del Partit Popular Català volem una Ca-
talunya de tots i per a tots. Volem que les nostres institucions es posin al servei dels 
catalans, resolent els seus problemes i no creant-ne de nous. Volem una Catalunya cen-
trada en sortir de la crisi. Endinsar-se ara en altres camins que no sabem on ens porten, 
perjudicaria greument la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball.
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Des del Partit Popular Català treballarem per aconseguir un nou model de finança-
ment singular per a Catalunya, basat en el principi d’ordinalitat i una solidaritat finalis-
ta. Més recursos però també més responsabilitat en la gestió. Volem que es presenti als 
catalans un projecte transparent en la despesa i en la gestió dels recursos públics.

La Generalitat gestiona un pressupost de 40.000 milions d’euros i ha estat una opció de 
CiU no destinar més diners a polítiques socials mentre es continuen gastant diners en 
ambaixades, en subvencions identitàries o en canals de televisió pública. Un quarta part 
d’aquest pressupost el gasten empreses de titularitat pública. Som la Comunitat Au-
tònoma amb més administracions públiques i també amb més fundacions i empreses 
públiques ineficients. 

Alguns, de manera irresponsable, diuen que hem d’avançar per un camí desconegut, 
plantejant preguntes sense resposta. Nosaltres, des del Partit Popular Català, propo-
sem a tots els catalans i catalanes un camí segur, de llibertat i progrés. És el camí de 
la creació de llocs de treball i de garantia del nostre Estat del Benestar. El nostre projecte 
és comú i compartit.

És per això que, a Catalunya, hem d’obrir un nou cicle polític amb un Govern que doni 
garanteixi l’estabilitat institucional, canviï les seves prioritats i se centri en sortir de la 
crisi i en respondre amb eficàcia a les necessitats i problemes dels catalans. A Catalunya 
hem de guanyar el futur i utilitzar la capacitat d’autogovern per estar presents i 
amb força en el context econòmic internacional, amb propostes capaces de ge-
nerar llocs de treball i riquesa. Hem de centrar-nos en les nostres capacitats, sense 
complexos. Fer-ho només depèn de nosaltres.

Alicia Sánchez-Camacho

Candidata a la Presidència de la Generalitat de Catalunya
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Sortir de la crisi, la nostra prioritat

1. Impulsarem una política econòmica que combini austeritat i equilibri amb re-
formes que afavoreixin el creixement econòmic, la creació i manteniment de 
llocs de treball i el suport als treballadors autònoms, a les petites i mitjanes em-
preses i als comerços.

2. Treballarem per aconseguir un nou sistema de finançament singular per a 
Catalunya, que respongui a l’objectiu de resoldre el problema sistèmic d’insufi-
ciència financera de la Generalitat per atendre les seves competències. Això ho 
farem mitjançant l’increment dels impostos cedits i de la participació en la ciste-
lla d’impostos, en el marc d’un model propi, amb capacitat normativa, dins 
del règim comú de la LOFCA. Aquest model permetrà, mitjançant l’establiment 
de fórmules de  col·laboració  entre  l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària, la gestió, la recaptació, la liquidació i la 
inspecció de la totalitat dels impostos propis, cedits i transferits.

3. Assegurarem que el nou model de finançament respecta el principi d’ordi-
nalitat, el qual garanteix el manteniment de la posició catalana respecte la seva 
pròpia renda per càpita, per tal que no s’alteri la posició relativa de Catalunya 
respecte la resta de Comunitats Autònomes després d’aplicar els mecanismes 
d’anivellament. I també el principi de solidaritat, entenent que aquesta ha de 
ser finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i competir de l’eco-
nomia catalana.

4. Destinarem els nous recursos que generi el nou model de finançament, a su-
fragar les polítiques bàsiques de l’estat del benestar per garantir drets bàsics 
i complir amb l’Estatut, a polítiques de foment del creixement econòmic o de 
creació d’ocupació, així com al compliment de la legislació catalana en matèria 
de limitació de dèficit i reducció d’endeutament.  Atenent a la lleialtat institu-
cional entre l’administració autonòmica i les corporacions locals, farem partícips 
als ens locals catalans d’una part substancial d’aquests nous recursos. 
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5. Endegarem polítiques d’equilibri, estabilitat i austeritat en els comptes de la 
Generalitat de Catalunya, exigint responsabilitats als gestors de les desviacions 
pressupostàries i facilitant una major transparència i informació de la gestió del 
Pressupost.

6. Impulsarem mesures per reduir la morositat del sector públic català, agilit-
zant el pagament dels deutes amb empreses i autònoms.

7. Elaborarem la Llei d’emprenedors, del treball autònom i de l’autoocupació 
per aconseguir agilitzar els processos de creació d’empreses i noves activitats 
de negoci, amb menys burocràcia, més suport tècnic i més i millor finançament.

8. Elaborarem un Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses 
per estimular l’emprenedoria.

9. Realitzarem accions concertades amb l’Institut Català de Finances, el Banc Euro-
peu d’Inversions i les entitats creditícies privades, per tal de posar a disposició 
de les PIMES noves línies de finançament. 

10. Potenciarem a escoles i instituts programes de simulació d’empreses i d’em-
prenedoria.

11. Reformarem, de forma substancial, el Servei d’Ocupació de Catalunya per tal 
convertir-lo en una eina més eficaç i eficient.

12. Desplegarem el Pla Director d’Indústria a Catalunya per tal d’actuar en favor 
de la reindustrialització i la transformació del nostre teixit productiu per guanyar 
competitivitat.

13. Establirem un mapa de polígons i zones industrials de Catalunya garantint 
l’harmonització dels seus serveis en relació a les empreses.

14. Promourem els clústers d’innovació basats en iniciatives conjuntes de les em-
preses, que aprofitin la relació client-proveïdor per potenciar els avantatges 
competitius, i promourem plataformes tecnològiques de col·laboració publi-
co-privada.

15. Reformarem l’Institut Català de Finances per tal que sigui una eina al servei de 
la productivitat i la competitivitat de les empreses catalanes. 
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16. Potenciarem la cultura científica, enfocada a la generació de coneixement, i alho-
ra fomentarem la innovació, tot garantint que el resultat científic esdevingui PIB.

17. Incrementarem, de manera substancial, els recursos destinats a estimular la 
recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) en les empreses, facilitant 
l’accés de les PIMES a aquests estímuls. 

18. Aplicarem polítiques actives de captació de talent, agilitzant els tràmits per 
fomentar la seva incorporació i donar facilitats per al moviment d’entrada i sorti-
da de les persones que, amb capacitat en l’àmbit del coneixement, reforçarien la 
competitivitat del sistema educatiu. 

19. Elaborarem un Pla de suport a la internacionalització de les PIMES que inclo-
gui, entre altres, l’impuls de la cooperació entre empreses, sistemes d’informació 
de mercats, empreses potencials i àrees d’aterratge a l’exterior.

20. Revisarem els programes i el finançament d’ACC1Ó per tal de rebaixar els costos 
a les nostres empreses per accions d’internacionalització dels seus productes. 

21. Arribarem a acords amb el Govern de l’Estat per col·laborar estretament en les 
accions d’internacionalització de les nostres empreses, cercant la reducció 
dels costos d’aquestes accions i un major marc d’actuació fruit de la suma d’es-
forços.

22. Millorarem les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i energèti-
ques, com a factor essencial per al desenvolupament econòmic i la millora de la 
competitivitat de les empreses catalanes. 

23. Impulsarem la construcció de la B-500 entre Mollet i Badalona; la Ronda Nord 
de Figueres i la prolongació de la C-31; l’adopció de les mesures de seguretat 
necessàries per tal de garantir que l’ús de la C-55, entre Abrera i Manresa, no su-
posi posar en perill les persones que l’utilitzen i mantindrem el calendari previst 
per a l’execució del desdoblament de l’eix transversal C-25, entre d’altres.

24. Prioritzarem la inversió de l’Estat en les obres necessàries de la N-II al seu pas per 
a les comarques de Girona, de la N-340 i la variant de Vallirana i de l’A-27 entre 
Tarragona i Montblanc.
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25. Replantejarem el sistema de bonificacions dels peatges de la Generalitat, per 
tal de reduir l’afectació als usuaris per mobilitat obligada. Entre aquests, els peat-
ges de Les Fonts a Terrassa, de Mollet, d’Alella i dels túnels del Garraf.

26. Impulsarem l’execució pendent del metro del Vallès, tant a Sabadell com a 
Terrassa; periodificarem d’acord amb les circumstàncies actuals l’execució de la 
línia 9 del metro, implantarem el servei de Rodalies ferroviàries a Tarragona i 
preveure’m el de Girona i Lleida, i garantirem i potenciarem la connexió de les 
Rodalies a les terminals aeroportuàries. 

27. Ens refermem en l’aposta pel desenvolupament prioritari del corredor me-
diterrani de mercaderies i per continuar incidint sobre el Govern d’Espanya en 
les inversions en aquesta infraestructura; potenciarem nous equipaments lo-
gístics, com ara el Logis Penedès; prioritzarem, conjuntament amb el Govern 
de l’Estat, l’execució dels accessos viaris als Ports de Barcelona i Tarragona i 
impulsarem la sortida ferroviària d’ample  internacional de les mercaderies del 
Port de Tarragona.

28. Promourem l’accés de la població a les xarxes de banda ampla amb criteris 
de velocitat i qualitat. Continuarem impulsant la implantació de xarxes de fibra 
òptica arreu del territori, cercant les aliances necessàries amb agents privats per 
possibilitar l’accés a banda ampla ràpida i ultraràpida en compliment dels objec-
tius 2020 de l’Agenda Digital Europea.

29. Apostem per la rehabilitació com a mesura per a promoure la reincorporació en 
el  mercat d’habitatges en desús i de dinamització del sector de la construcció. 

30. Tornarem a convocar els ajuts de la llei de barris, que fomenten la rehabilitació 
urbana d’espais degradats, i de les d’urbanitzacions. 

31. Elaborarem una nova llei del dret a l’habitatge i un nou pla català d’habitatge, 
adaptat als temps de crisi, que faciliti l’accés i detecti les autèntiques necessitats 
d’accedir a l’habitatge que té la població -a curt, mitjà i llarg termini- per imple-
mentar una política ordenada que doni respostes als reptes del futur. La promo-
ció d’habitatges de protecció oficial la  destinarem, principalment, a habitatges 
de lloguer a un preu assequible. També agilitzarem els tràmits administratius per 
al seu accés.
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32. Fomentarem l’ocupació parcial per part dels estudiants universitaris a través de 
la creació de la “Beca Universitària Compatible” (BUC), per la qual s’establiran 
convenis entre la Generalitat i empreses privades amb l’objectiu d’afavorir la in-
serció laboral dels estudiants en la seva etapa acadèmica.

33. Desenvoluparem un model turístic propi familiar i cultural que ofereixi pro-
ductes de qualitat, desplegats de forma ordenada i sostenible per tal de comple-
mentar el turisme de  “sol i platja”. I potenciarem el turisme de  congressos, fires 
i trobades professionals.

34. Suprimirem la taxa turística i simplificarem i reduirem la normativa catalana 
que afecta els diferents sectors vinculats a l’activitat turística i que frena i dificul-
ta la seva activitat.

35. Establirem deduccions fiscals en el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques adreçats als emprenedors que iniciïn un projecte em-
presarial.

36. En els impostos cedits al 100% i propis de la Generalitat de Catalunya, establirem 
el mecanisme de compte tributari entre el subjecte passiu i l’administració de 
la Generalitat de Catalunya.

37. Potenciarem el comerç de proximitat per consolidar i millorar l’oferta comercial 
de la ciutat i reforçarem el comerç urbà, tot afavorint la instal·lació de comerços 
a la trama urbana, mitjançant l’establiment d’una línia específica d’incentius eco-
nòmics.

38. Elaborarem plans específics de seguretat contra els robatoris a comerços i re-
forçarem el suport a les administracions locals per tal d’evitar la venda no auto-
ritzada a la via pública, així com la venda de productes falsificats.

39. Modificarem la Llei de Consum per suprimir les imposicions i sancions lin-
güístiques i per protegir els consumidors quan contracten productes financers. 
En l’àmbit dels préstecs hipotecaris, exigirem a les empreses que donin tota la 
informació dels productes que ofereixen. 
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40. Treballarem per millorar la protecció dels propietaris i l’actual regulació dels 
deutes hipotecaris per adquisició de l’habitatge habitual.

41. Donarem compliment a les resolucions adoptades en el Ple Monogràfic sobre el 
sector agrari que va tenir lloc el passat 14 d’abril de 2010 al Parlament de Cata-
lunya. Revisarem la gestió i el plantejament del Canal Segarra-Garrigues.

42. Revisarem el Pla d’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

Regeneració democràtica

43. Reduirem el cost de l’estructura política a Catalunya reduint en un 20% el 
nombre de diputats al Parlament de Catalunya i suprimint 782 consellers comar-
cals.

44. Suprimirem el 20% dels càrrecs de confiança existents actualment al Govern 
de la Generalitat i reduirem, de manera substancial, la despesa destinada a les 
oficines dels expresidents de la Generalitat.

45. Redactarem i aprovarem, amb el màxim consens possible, una Llei Electoral Ca-
talana.

46. Aprovarem una llei de transparència i de bon govern de la Generalitat, del sec-
tor públic català i d’entitats privades que rebin fons públics que permeti conèi-
xer clarament com es gestionen els diners de tots.

47. Elaborarem una nova Llei de Publicitat Institucional perquè les campanyes de 
comunicació del Govern català estiguin subjectes a més control i a una autorit-
zació parlamentària.

Una administració més eficaç i menys costosa

48. Col·laborarem amb totes les administracions per impulsar un procés de revisió 
de les competències que tenen assignades cada una d’elles i, si s’escau, a una 
reassignació d’aquestes amb l’objectiu d’evitar duplicitats i garantir-ne el fi-
nançament necessari per al seu exercici.
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49. Impulsarem un procés de descentralització de competències de la Generalitat 
cap als ajuntaments en aquells casos que comporti una major eficàcia i un millor 
servei als catalans.

50. Suprimirem aquelles empreses, entitats públiques, consorcis o fundacions 
que no justifiquen la rendibilitat social dels serveis que presten als catalans, i 
unificarem ens per aconseguir un estalvi en la prestació dels seus serveis.

51. Aplicarem la finestreta única empresarial per tal de facilitar als emprenedors i 
els empresaris la seva relació amb la Generalitat i les administracions locals.

52. Ajustarem les retribucions dels directius de les empreses públiques i elimina-
rem les clàusules indemnitzatòries dels seus contractes.

53. Presentarem una nova estructura territorial de la Generalitat on s’integrin les 
delegacions territorials del Govern i els serveis territorials de tots els Departa-
ments en una única estructura més eficaç, reduint així la seva dimensió i el seu 
cost. 

54. Reduirem la dimensió dels mitjans de comunicació públics, exigirem que ga-
ranteixin la pluralitat i ens oposarem a l’establiment de cap nou impost o taxa 
per al seu finançament.

55. Eliminarem les delegacions de la Generalitat a l’exterior de Londres, París, 
Berlin i Nova York i acordarem amb el Ministeri d’Afers Exteriors que es puguin 
prestar aquests serveis des de les ambaixades i els consolats espanyols.  Suprimi-
rem la Casa de la Generalitat a Perpinyà i avaluarem la continuïtat de les Oficines 
a l’exterior de l’Institut Ramon Llull.

56. Aprovarem la Llei de Governs Locals de Catalunya i la Llei de Finançament 
Local de Catalunya, però no plantejant-les com una contrareforma a la legisla-
ció bàsica de l’Estat, sinó com a un instrument per dotar a les administracions lo-
cals del finançament necessari per exercir les competències que se li atribueixin.

57. Potenciarem el reconeixement dels municipis de poca població, aprovarem la 
Llei de l’Aran i la Llei de simplificació administrativa de l’àmbit local.

58. Impulsarem un nou marc normatiu de la funció pública a Catalunya mitjançant 
l’aprovació d’una Llei de la Funció Pública.
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59. Impulsarem el desenvolupament de l’administració oberta com a eina fona-
mental per a la difusió de les possibilitats que ofereixen les tecnologies actuals, 
no només per a la interrelació amb les administracions, sinó també per a la in-
terrelació social.

Una societat oberta i amb dues llengües

60. Garantirem a tots els catalans el seu dret a ser atesos per les administraci-
ons públiques en la llengua oficial que prefereixin.

61. Aprovarem una nova llei de política lingüística que reculli la realitat bilingüe 
de Catalunya, promocioni l’ús del català en positiu i fomenti un bilingüisme in-
tegrador.

62. Suprimirem les quotes lingüístiques i les sancions que preveu la legislació 
vigent sobre l’exhibició de pel·lícules als cinemes i en l’àmbit dels mitjans de 
comunicació. Així com les sancions lingüístiques previstes en l’àmbit de consum.

63. No donarem subvencions que tinguin per finalitat l’anomenada “construcció 
nacional” o per a activitats de foment del nacionalisme fora de Catalunya i 
revisarem que el nivell lingüístic  que s’ha acreditar per l’accés a la funció pública es 
determini en funció de les necessitats d’atenció al ciutadà de cada lloc de treball.

64. Adequarem les lleis del Parlament de Catalunya a les sentències judicials i en 
garantirem el seu compliment. 

Un model de seguretat més eficaç i eficient

65. Impulsarem i potenciarem la coordinació dels diferents cossos policials 
-Mossos d’Esquadra, Cos Nacional de Policia, Guardia Civil i Policies Locals-, per 
garantir la seguretat dels catalans. Rebutgem qualsevol intent de politització en 
aquest àmbit, i acceptarem els mitjans humans i materials que l’Administració 
General de l’Estat o altres administracions posin a disposició de la Generalitat en 
qualsevol cas d’emergència o necessitat sobrevinguda. 
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66. Aprovarem una llei de civisme i seguretat de Catalunya que reguli la utilitza-
ció de l’espai públic, donant així més instruments a la policia i als ajuntaments 
per poder actuar de forma contundent contra les persones incíviques. 

67. Iniciarem un procés de diàleg institucional que permeti aprovar una llei del sis-
tema de policia de Catalunya que garanteixi una coordinació òptima entre els 
diferents cossos policials.

68. Completarem, quan la situació econòmica ho permeti, la dotació de la plantilla 
del Cos de Mossos d’Esquadra fins arribar els 18.300 efectius, convocant de 
forma progressiva les promocions que resten per incorporar 1.400 agents nous. 
I completarem la dotació de la plantilla del Cos de Bombers i de l’estructura de 
comandament, essent la primera prioritat en aquest sentit la incorporació de 
100 nous bombers.

69. Aprovarem una llei de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incen-
dis i de salvament i una llei sobre Protecció Civil.

Una societat més justa

70. Impulsarem, a les escoles catalanes, l’ensenyament trilingüe, introduint pro-
gressivament l’anglès com a llengua vehicular conjuntament amb el català i el 
castellà.  

71. Apostem per la Formació Professional Dual que asseguri una formació integral 
entre el centre de formació i l’empresa. 

72. Establirem per llei el reconeixement dels professors com a autoritat pública, 
per reforçar la seva autoritat a l’aula i per augmentar el reconeixement social de 
la seva tasca educativa. Elaborarem un nou Estatut de la Funció Pública Docent 
en la qual s’estableixi un pla de carrera i incentius coherents amb l’esforç que es 
demana als professors.

73. Incrementarem els centres d’educació especial per a alumnes amb necessitats 
educatives específiques que, per les seves característiques, necessiten una aten-
ció especialitzada.
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74. Lluitarem contra el fracàs escolar avançant les actuacions en aquest àmbit a  
l’educació primària, establint uns majors controls en el procés d’aprenentatge de 
l’alumne amb especial èmfasi en les assignatures instrumentals bàsiques.

75. Promourem al Parlament de Catalunya la constitució d’una nova comissió d’in-
vestigació per esclarir les irregularitats en la contractació i en la  gestió de 
determinats consorcis sanitaris i de l’Institut Català de la Salut amb empreses 
del sector privat, ja que les eleccions anticipades han dissolt totes les comissions 
d’investigació.

76. Derogarem la taxa coneguda com a “euro per recepta” que paguen els cata-
lans en els seus medicaments, donat que amb aquesta taxa els medicaments a 
Catalunya tenen una doble tributació.

77. Treballarem per evitar la utilització abusiva i fraudulenta del nostre sistema 
de salut per part de persones estrangeres que practiquen el “turisme sanitari” 
i altres abusos.

78. Introduirem, en el marc del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, noves mesures 
que millorin la vinculació dels equips d’atenció primària amb els especia-
listes i professionals de la salut i l’atenció social amb l’objectiu d’assegurar una 
atenció sanitària eficaç.

79. Posarem en marxa una plataforma de compres i de distribució dels medica-
ments finançats a càrrec de l’Institut Català de la Salut en l’àmbit hospitalari.

80. Revisarem la reordenació dels serveis d’atenció urgent portada a terme per 
cada àmbit territorial de salut com a conseqüència de la contenció de la despesa 
i reduirem l’impacte de l’ajust pressupostari que afecta els centres d’atenció pri-
mària i els consultoris locals.

81. Modificarem el decret de garantia de llistes d’espera d’acord amb criteris 
mèdics, tot prioritzant els procediments quirúrgics en espera al sistema sanitari 
públic segons l’impacte en la qualitat de vida del pacient, el risc de complicació 
durant l’espera, el temps d’espera dels pacients a la llista i l’efectivitat mèdica de 
la intervenció.
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82. Revisarem i modificarem, si s’escau, els horaris dels centres d’atenció primà-
ria, els centres d’urgències i la utilització de determinades zones dels centres 
hospitalaris, per tal d’oferir la millor atenció als usuaris del sistema sanitari pú-
blic, en funció de l’avaluació dels resultats i de les necessitats de servei.

83. Elaborarem un nou pla integral de salut mental aconseguint la plena equipa-
ració dels serveis sanitaris i socials de salut mental segons un model integral i 
transversal que desenvolupi la coordinació efectiva de tots els serveis i depar-
taments en aquest àmbit i que promogui la millora professional i la continuïtat 
assistencial en el territori.

84. Establirem un nou model de concertació de serveis d’atenció a les persones 
que s’adapti a les necessitats del tercer sector i que no les penalitzi mitjançant el 
canvi del sistema de contractació per comprar les ofertes amb l’IVA inclòs i la in-
troducció d’un sistema de clàusules socials en tots els processos de contractació 
pública de serveis d’atenció a les persones.

85. Crearem un pla per a la millora de la tresoreria del tercer sector que estengui 
el sistema d’avançaments i de confirming, la generalització del model plurianual 
i de la concertació de serveis, i el compromís de pagament amb interessos de 
demora si l’administració no compleix.

86. Posarem en marxa un pla de suport al voluntariat que se centri en els volun-
taris, mitjançant un reconeixement de la seva feina, el treball en xarxa, el desen-
volupament de plans de formació específics i la creació del carnet solidari per 
avoluntaris i entitats de voluntariat. En les associacions, ajudant-les a cobrir les 
despeses de lloguer de locals, de transport, les assegurances dels voluntaris i les 
despeses d’organització.

87. Elaborarem un Pla Integral de Suport a les Famílies, d’acord amb les entitats 
familiars, que haurà de tenir caràcter interdepartamental i establirà l’obligatori-
etat que tota normativa de la Generalitat estableixi un estudi d’impacte familiar.

88. Crearem centres de suport familiar amb equips professionals multidisciplinaris 
per a l’assessorament, orientació i suport de tots els conflictes que es puguin 
produir en una família, convertint-se en un lloc de trobada familiar –espai neu-
tral- per possibilitar la relació dels membres de la unitat familiar en situacions 
de crisi especialment, l’intercanvi en el règim de visites dels pares i avis als fills 
menors, sense cap risc.
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89. Tornarem a presentar una Llei de protecció de les famílies nombroses que 
completi la legislació estatal, tot concretant els beneficis i les mesures de suport 
en els àmbits competencials del Govern de la Generalitat.

90. Realitzarem una política d’igualtat transversal, que coordini, des de Presidèn-
cia, les polítiques d’igualtat de cada departament de la Generalitat i elaborarem 
un nou Pla de polítiques de Dones que integri totes les accions  adreçades a 
posar en valor el paper de la dona dins la nostra societat.

91. Impulsarem -conjuntament amb els agents socials, educatius, sanitaris i de l’ad-
ministració local- un pla integral de lluita contra la pobresa infantil.

92. Impulsarem les bases d’un nou model de Renda Mínima d’Inserció (RMI) per 
tal d’obtenir un model sostenible que doni resposta a l’actual situació de crisi 
econòmica de moltes famílies catalanes amb infants a càrrec.

93. Elaborarem un Programa per a les persones grans 2013-2017, que contempli 
models d’atenció integral amb polítiques d’actuació i carteres de serveis adap-
tats a les seves necessitats i característiques amb la participació de les entitats 
de persones grans.

94. Impulsarem el programa “talonari de serveis”, perquè les persones grans i les 
seves famílies puguin escollir, amb total llibertat, la residència o servei social que 
millor s’adapti a les seves necessitats i per ajudar les famílies a cobrir les despeses 
de contractació d’assistència personal per col·laborar en la cura de les persones 
grans. I prioritzarem el pagament dels concerts de l’àmbit social per a que no es 
produeixin retards com passa actualment amb el govern de CiU.

95. Universalitzarem la cobertura assistencial d’atenció domiciliària per a perso-
nes majors de 65 anys, per arribar a tota la població que ho necessiti.

96. Elaborarem una cartera integral de Serveis socials, sanitaris i educatius per a 
les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials adaptada a les 
seves necessitats canviants al llarg de la vida a través d’una sectorització territo-
rial i introduirem la concertació amb els proveïdors de serveis.

97. Prioritzarem, en la definició i delimitació dels contingents, la immigració que 
prové de països hispanoamericans.
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98. Impulsarem la integració de les persones immigrants a Catalunya fomentant 
el coneixement del català i del castellà, de les nostres institucions i  dels principis 
i valors de la Constitució i de l’Estatut, i crearem un doble compromís d’integra-
ció i convivència perquè els catalans tinguin la garantia que una major immi-
gració no perjudicarà, en cap cas, la seva qualitat de vida. 

99. Incrementarem els controls per detectar i prevenir els guetos i els amuntega-
ments en els pisos pastera i prioritzarem les expulsions d’aquelles persones 
immigrants que hagin comès delictes o tinguin acumulació de faltes. 

100. Establirem com a requisit per accedir a determinats ajuts socials, a excepció 
dels serveis bàsics, la residència de llarga duració.
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