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UNIÓ és un partit polític que ofereix a totes les catalanes i els catalans, a tot el poble
català, una alternativa política que, davant els grans reptes a què s’enfronta el país,
reivindica la cohesió social i la plenitud dels drets nacionals de Catalunya des de
l’exercici del seny i la moderació.
UNIÓ és un partit fundat l’any 1931. De llavors ençà, en totes les circumstàncies, hem
defensat sempre la centralitat de la persona en la nostra acció política, la plena
sobirania de Catalunya, concretada en l’exercici del dret a l’autodeterminació, i el
diàleg, les persones, la família, la llibertat, la justícia social i la cohesió del nostre
poble.
Per a nosaltres, les persones són la nostra prioritat i, molt especialment, aquelles més
desfavorides. En aquest sentit, UNIÓ defensa la fraternitat, la solidaritat i la igualtat
entre totes les persones, sense cap discriminació.
En aquest programa hi trobareu les nostres propostes per defensar la llibertat, la
responsabilitat i els drets i obligacions de les persones i de les famílies.
Hi trobareu també la nostra defensa d’una economia social de mercat al servei de les
persones i del bé comú, un model econòmic que es basa en la cerca d’un equilibri per
garantir una societat del benestar millor en què tots els ciutadans tinguin garantida
l’equitat i la igualtat d’oportunitats, mitjançant progressivitat fiscal i altres mecanismes,
amb la coresponsabilitat de totes les persones, les empreses i organitzacions, i les
administracions i institucions públiques.
També hi trobareu la defensa de l’economia productiva, ja que la nostra principal
prioritat és la creació de llocs de treball, la reducció de l'atur -posant especial èmfasi en
l'atur juvenil i els col·lectius en risc d'exclusió-, i la retenció i atracció de talent, per tal
d'esdevenir una societat encara més competitiva. Una economia productiva liderada
sobretot per la petita i mitjana empresa, els autònoms i els emprenedors, que juguen
un rol imprescindible en la creació d'ocupació. És per això, que al llarg del programa
trobareu resposta al model de gestió pública al que des d'UNIÓ aspirem, una
administració facilitadora, que treballa pel creixement i ho fa des de la col·laboració
públicoprivada i amb la implicació dels d'agents econòmics i socials del conjunt del
país.
UNIÓ és un partit que defensa l’esforç, els valors del civisme, el treball i la sostenibilitat
del medi ambient. Creiem també en la igualtat d’oportunitats per a tothom, en
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l’educació com a clau per al desenvolupament de la persona i com a factor de cohesió.
Defensem una Catalunya plena i territorialment equilibrada, i reclamem una divisió
territorial pròpia per Catalunya per tal que tots els catalans, visquin on visquin,
gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats. Considerem fonamentals la defensa de la
nostra llengua i de la nostra cultura.
Creiem en Europa i treballarem per l’enfortiment de la seva identitat com a subjecte
polític. Actors com hem estat del procés de construcció europea des de les beceroles,
no participarem ni durem a terme cap iniciativa que pogués tenir per conseqüència la
sortida de Catalunya o de l’Estat espanyol de la Unió Europea.
La nostra forma d’actuar es concreta en el respecte als altres, el refús de
dogmatismes, la transparència i, sobretot, en la centralitat i el diàleg.
A UNIÓ defensem una manera de fer política des de l'ètica, el consens, el respecte i la
professionalitat, i una gestió pública eficient, eficaç i optimitzant els recursos per
assegurar una millor qualitat de vida als ciutadans. Som i serem contundents amb la
corrupció i aplicarem els mecanismes de fiscalització necessaris per garantir una millor
qualitat democràtica, així com mecanismes per enfortir la participació dels ciutadans.
Som conscients que la societat demana ser escoltada per poder tornar a confiar en la
política i els polítics. Per això, des d’UNIÓ creiem en la regeneració política com un
requisit necessari per poder avançar amb més garanties cap a l'excel·lència d'un país,
Catalunya, motor de creixement econòmic i social.
Catalunya viu uns moments de gran transcendència. Entenem que algunes coses es
podrien haver fet millor, però el que importa, més que mai, és fer-les bé de cara al
futur. Si volem que Catalunya i totes les persones que hi vivim puguem exercir d’una
manera efectiva el dret a decidir, el que cal és enfortir el país, engruixir la cohesió de
tota la societat i emprendre cada pas d’una manera democràtica i amb el suport
majoritari i inqüestionable de tots els ciutadans i ciutadanes. El que Catalunya
decideixi, ho decidirà democràticament, des del diàleg, la legalitat i la perseverança,
sense posar mai en perill els drets de les persones i el seu benestar. També ho farem
garantint sempre la nostra pertinença a Europa i el suport i reconeixement de tothom a
allò que decidim democràticament en ús dels nostres drets.
Aquesta és la proposta que oferim a la societat catalana. El futur del país, la cohesió
social i territorial, la recuperació econòmica i el benestar de tothom no es poden deixar
en mans de la improvisació, ni de l’extremisme, ni de promeses impossibles de
complir. Estem segurs que fer les coses bé és l’única garantia per progressar i assolir
la plenitud nacional de Catalunya.
UNIÓ dóna aquest pas endavant en el moment en què Catalunya més ho necessita.
Posem al servei del país i les persones el nostre seny, la nostra voluntat de generar
treball i riquesa per fer créixer Catalunya; oferim també el nostre compromís
irrenunciable de treballar per enfortir la cohesió social i la democràcia, per assolir la
plena sobirania i, més que mai, per generar confiança al país i per oferir a Catalunya
una alternativa política valenta, dialogant, democràtica i assenyada.

!3

1. PERSONES

#catalunya #ocupació #joves #família #justiciasocial #pimes #europa
#compromís #diàleg #cohesió #transparència #ètica #solidaritat @Unio_cat

UNIÓ ha defensat sempre la persona com a centre de la seva acció política, en
tant que és un dels fonaments ideològics des de la seva fundació. L’humanisme
d’UNIÓ es basa en una determinada concepció de l’ésser humà, de la família,
de la comunitat i de les relacions entre tots ells. Per això, el primer eix del
programa és l’eix de les PERSONES.
UNIÓ creu en la persona, sobre la que basa el seu pensament, la seva acció
política, sempre en defensa de la seva dignitat, de la igualtat i la justícia. La
persona és el centre, començament i final de tota la nostra acció política.
L’humanisme d’UNIÓ està basat en els valors cristians amb una irrenunciable
vocació social. Per això les persones han de ser el centre del debat sobre
qualsevol opció de futur. La dignitat de la persona i la seva defensa són la raó
de ser d’UNIÓ. I per la seva vocació social i humanista, considera les persones
com la seva prioritat i treballa especialment a favor de les més desfavorides, de
les que pateixen exclusió social, de les que estan en risc de caure-hi i de totes
aquelles que, d’una manera o altra, veuen menystinguda o anihilada la seva
dignitat humana.
UNIÓ defensa la fraternitat, la solidaritat i la igualtat entre totes les persones, i
lluita contra qualsevol discriminació per raons de raça, edat, origen, religió,
creences, gènere, orientació sexual, diferents capacitats o per qualsevol altre
motiu. Reivindica el bé comú per damunt de l’interès públic, la llibertat de les
persones i la responsabilitat primera de cadascuna d’elles per aconseguir el
seu benestar.
UNIÓ manté que correspon al conjunt de la comunitat i a les administracions el
paper subsidiari de garantir la igualtat d’oportunitats per a totes les persones i
el benestar indispensable per la seva dignitat i els vincles afectius entre elles
com a font de cohesió social i de transmissió de valors, en defensa els drets i
fomenta el seu suport per part dels poders públics.
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UNIÓ promou l’educació com a factor de desenvolupament de la persona, com
a valor de cohesió i d’integració i com a instrument de mobilitat, justícia social i
progrés.
I en aquesta aposta decidida per les persones, UNIÓ manté que cal anar
transitant de l’Estat del benestar cap a la societat del benestar. Les
administracions han de ser promotores de benestar, no productores. I això ho
entén en tant és possible una nova concepció per a la implementació de les
polítiques socials, situant el principi de subsidiarietat com a centre de la societat
de benestar, la qual cosa facilita el treball en xarxa per part dels diferents
agents que intervenen en la comunitat, definint un marc institucional per a
l’actuació diferenciada del sector públic, el sector privat i l’economia social i les
entitats del tercer sector social. És des d’aquest plantejament que UNIÓ fa una
aposta determinant per l’atenció a les persones, i de manera molt particular a
les més vulnerables.
Per UNIÓ la nació comença en les seves persones. És per això, que no
entenem el país si no és pensant amb i per les persones que en formen part.

@Unio_cat ha defensat sempre la persona com a centre de la seva
acció política, en tant que és un dels principis ideològics
#principisfundacionals

▪ Lluita contra la pobresa i la inclusió social
Davant les desigualtats socials que la crisi econòmica ha accentuat i davant del
risc d’exclusió social i pobresa greu de les persones més vulnerables de la
nostra comunitat, UNIÓ considera indispensable crear oportunitats, lluitar per la
defensa d’una protecció social més justa i pel millor repartiment de la riquesa.
Per això, UNIÓ vol respondre a les necessitats que es manifesten a la nostra
societat sent conscient de la complexitat del fenomen de la pobresa, entès com
un problema multifactorial que cal abordar amb mesures que cerquin l’equilibri
entre les estratègies de caràcter pal·liatiu i les estructurals, amb intervencions
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transversals, i sobretot, amb actuacions coordinades amb la resta d’agents
implicats, especialment el món local i les entitats del tercer sector social.
La crisi econòmica ha aguditzat la situació agreujant l’empobriment de moltes
famílies i en especial de molts infants i adolescents que comparteixen una
privació severa. El problema més greu és el d’aquells que ja viuen en el límit de
la precarietat i que arran de la crisi, pateixen una situació difícilment sostenible.
Hi ha moltes famílies que no poden fer front a les despeses bàsiques
d’habitatge, alimentació, i vestuari i que viuen en una situació de precarietat
que hipoteca el seu futur i especialment el dels seus fills.
UNIÓ ha lluitat, lluita i lluitarà perquè s’arbitrin totes aquelles mesures que
possibilitin que les persones es puguin desenvolupar en dignitat. Difícilment
aconseguirem una societat desenvolupada i equitativa si no tenim cura dels qui
passen per més dificultats. I per aquest motiu defensem actuacions immediates
que ajudin a fer front a situacions d’urgència social, però també aquelles de
caràcter estructural, preventiu i transversal. Per això, creiem que cal reorientar
les polítiques públiques cap a un enfocament molt més transversal que pot
afectar a diferents àmbits d’actuació com els serveis socials, l’ocupació,
l’ensenyament, l’habitatge, la salut o la justícia i que posa la persona en el
centre d’atenció.

@Unio_cat defensa la creació d'oportunitats, un millor repartiment
de la riquesa i la defensa de la dignitat de la persona

▪ Habitatge
La crisi econòmica ha generat grans dificultats per accedir a un habitatge digne
i aquest juntament amb l'atur, han esdevingut un dels principals factors de
desigualtat de la nostra societat, sobretot per aquells ciutadans i ciutadanes
que no poden fer front a les despeses que comporta un habitatge. A UNIÓ
volem garantir el dret de l'habitatge per a tothom, un dret que es troba
reconegut al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals
(PIDESC), i per això proposem un conjunt de mesures i accions per millorar
l'accés a l'habitatge.
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El dret a l’habitatge és un dret que mai pot representar un luxe, ja que és i
sempre serà un dret essencial dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. En
aquest sentit, les administracions han de legislar i posar a disposició els
recursos necessaris per tal de garantir que aquest dret bàsic no sigui alienat.

Una de les principals prioritats d'@Unio_cat és garantir que tothom
tingui accés a un habitatge digne

▪ Salut
Per una bona cohesió i un adequat benestar ens cal mantenir i sobretot
potenciar la salut i l’atenció sanitària. Si bé es cert que l’esperança de vida ha
augmentat considerablement els últims anys, ens cal seguir millorant la salut i
la qualitat de vida dels ciutadans.
El sistema de salut ha de ser universal, equitatiu, solidari i de qualitat, per això
UNIÓ vol potenciar un sistema de salut basat en la prevenció i promoció de la
salut i dels hàbits saludables, tractament, rehabilitació, assistència i no menys
important, la recerca. I ho volem fer mitjançant un sistema sanitari sostenible.
Certament, la crisi econòmica ha impedit incrementar els recursos actuals
disponibles i ha calgut prioritzar en moltes ocasions per intentar no disminuir la
qualitat dels serveis oferts. No obstant, des d'Unió creiem necessari i
imprescindible buscar les fórmules de gestió adients que possibilitin garantir un
adient servei sanitari als ciutadans des de l’excel·lència que sempre ha
caracteritzat el sistema sanitari català, un sistema reconegut per l'alta qualitat i
vocació dels seus professionals, pels qui caldrà dur a terme accions de millora
de la seva professió.

@Unio_cat defensem un sistema de salut universal, equitatiu,
solidari i de qualitat, caracteritzat per uns professionals de gran
talent i prestigi
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▪ Esports
Catalunya és una nació amb una àmplia tradició esportiva, la qual ha vist néixer
clubs i associacions esportives pioneres a la península i a Europa, reflex de la
gran inquietud i iniciativa existent a la nostra societat. Amb el pas dels anys
l’esport ha esdevingut un sector econòmic molt potent a Catalunya. A més a
més, a UNIÓ creiem que l’esport és una eina d’integració, inclusió i cohesió
social que forma part del nostre dia a dia.
UNIÓ vol potenciar l'esport tant pel conjunt de beneficis que aporta a la salut,
com pel conjunt de valors que permet adquirir com el treball en equip, el
respecte en els altres o l’esperit de superació davant les adversitats. Volem
posar les coses fàcils a les entitats esportives i als clubs, els autèntics motors
de generació d'activitat esportiva a Catalunya, oferint-los formació, suport tècnic
i també econòmic per tal que puguin seguir realitzant aquesta tasca.
També cal seguir mantenint relacions amb universitats, món empresarial i
esportiu per tal de seguir buscant estratègies i formes noves de mecenatge per
garantir la continuïtat dels esportistes d’elit i dels clubs d’alt nivell.
El nostre lema, Competim pels valors, és un reflex del nostre ideari, recordant
que el respecte i dignitat per a la persona són part del nostre desenvolupament.

@Unio_cat volem potenciar l'esport pels beneficis que aporta a la
salut i pel conjunt de valors que permet adquirir
#cohesio #treballenequip

▪ Tercer sector i voluntariat
Catalunya té una llarga tradició en l’associacionisme, en la implicació de la
societat civil en totes aquelles qüestions a les que es mereix donar una
resposta des de la perspectiva de les necessitats socials. Són moltes les
entitats socials que al llarg del temps han vingut desplegant una gran activitat
per mitigar, en la mesura possible aquelles necessitats de les persones, de les
famílies i de la comunitat en general. Les entitats del Tercer Sector Social
aporten uns valors i representen un capital social del que la societat no pot ni
vol prescindir.
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Per això, UNIÓ, conscient del paper que han desenvolupat, desenvolupen i
poden desenvolupar aquestes entitats, vol reconèixer el seu protagonisme en
les polítiques socials i les considera aliades de les administracions públiques
en la gestió i en la prestació de serveis socials. I en aquest sentit considera
necessari que com a sector ha de ser objecte de consulta en les decisions
socioeconòmiques que els afectin.
UNIÓ vol posar de relleu l’esforç que les entitats han fet per impulsar la qualitat
i la millora de la seva gestió i per posicionar-se adequadament per a la
prestació de serveis en concertació i cooperació amb les administracions.
Les entitats tenen igualment un paper determinant a l’hora d’afavorir la cohesió
territorial del nostre país. I és en aquest sentit que com a generadores de
valors, com la igualtat, la solidaritat i la justícia amb els més vulnerables, les
considerem imprescindibles en la nostra societat. La seva acció va més enllà
de la prestació de serveis socials. És un instrument pel foment dels valors
cívics i comunitaris amb els altres i la solidaritat, entre d’altres valors que
consoliden, dia rere dia, el sentiment de pertinença i de compromís amb la
societat.
UNIÓ creu que les organitzacions del Tercer Sector Social fomenten, la cohesió
i la integració social, en tant que actuen com a creadores de xarxes socials,
impulsant el voluntariat i la participació de la ciutadania. Totes aquestes accions
estem segurs que atenuen el risc d’exclusió social dels col·lectius més
desfavorits i que transformen la nostra societat en una societat més
cohesionada i integradora.
Per això, conscients de la importància i el pes que tenen socialment, i al paper
que juguen en l’establiment de la fortalesa i eficàcia de les polítiques socials,
han de poder desplegar la seva activitat en una situació d’igualtat a qualsevol
altra estructura.

@Unio_cat vol reconèixer la necessària tasca de les entitats del
tercer sector i seguir anant de la mà per fer una societat més justa.
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▪ Seguretat
La seguretat és un àmbit essencial en la vida dels ciutadans de Catalunya. Un
país segur és el que garanteix que les persones puguin exercir lliurement els
seus drets i llibertats com a expressió primera de la dignitat humana. És per
això que cal definir un conjunt de polítiques que facin especial èmfasi en la
prevenció de delictes o accidents o emergències, en la millora dels cossos
policials i de la resta de professionals de la seguretat i les emergències, així
com en polítiques destinades als col·lectius més vulnerables.
La política de seguretat és, per sobre de tot, un servei públic a les persones
que contemplarà que es respectin els drets i els deures de tots els ciutadans
promovent la seva informació i participació.

@Unio_cat definirem polítiques de prevenció de delictes, accidents
i emergències, de millora dels cossos policials i professionals de la
seguretat

▪ Immigració
El fenomen migratori ha facilitat l’arribada constant i descontrolada de persones
que fugen del seu país en busca de millors condicions de vida. Per UNIÓ, la
immigració ha de ser una nova oportunitat per avançar col·lectivament en els
àmbits humà, econòmic i cultural.
S’han d’impulsar polítiques per oferir als nouvinguts el suport necessari per
conèixer els seus drets i els seus deures, per aconseguir un bon arrelament i
una bona integració en la nostra societat. Alhora però, cal emprendre polítiques
que permetin dur a terme una bona gestió del fenomen migratori, atenent la
realitat i les opcions laborals entre d'altres, de cada territori. Calen projectes per
aconseguir que sigui un procés d’integració de les persones el més òptim
possible per tal de garantir la cohesió social en tots els pobles del nostre país.

Per @unio_cat la immigració ha de ser una nova oportunitat per
avançar col·lectivament en els àmbits humà, econòmic i cultural.
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▪ Igualtat i pluralitat
Malgrat que és innegable que a les societats occidentals el concepte d’igualtat
entre home i dona ha avançat en els últims anys, encara queda molta feina per
a fer. Des d’UNIÓ, sempre hem estat i estarem al costat del fet que homes i
dones tinguin els mateixos drets i oportunitats.
Com és ben sabut no només amb paraules i bones intencions es genera la
verdadera igualtat sinó que calen accions i polítiques integrals que promoguin
aquesta igualtat real. Polítiques de família, polítiques de maternitat i paternitat i
també, com no, una educació basada en el fet que homes i dones han de
gaudir dels mateixos drets i oportunitats són elements clau per assolir aquesta
fita.
És un fet objectivament contrastat que les retribucions percebudes, en alguns
casos, per dones en algunes posicions laborals són menors que les dels
homes. En conseqüència això genera una desigualtat des de la nostra
perspectiva inacceptable i que cal subsanar.
Des d’un altre punt de vista, des d’UNIÓ, fem palès que en molts casos s’ha
volgut confondre la defensa de la igualtat de gènere amb altres debats que res
tenen a veure.
Per tant, volem manifestar que UNIÓ sempre estarà al costat de fomentar
polítiques d’igualtat però no al costat de polítiques d’aparador que volen
traslladar el debat de la igualtat en debats estèrils que res tenen a veure amb
això.
Per altre banda, des d'UNIÓ lluitarem sempre contra qualsevol tipus de
discriminació per raons d'orientació sexual i respectarem les minories i
comunitats culturals sempre que no contravinguin els drets humans, i
treballarem per una millor comprensió de la realitat d’aquestes minories i
comunitats culturals per tal d’eradicar qualsevol tipus de xenofòbia.

@unio_cat lluitarem sempre contra qualsevol tipus de discriminació
i vetllarem pel respectare a les minories i comunitats culturals
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▪ Afers religiosos
El fet religiós és un eix fonamental de la vida de les societats al llarg de la
història de la humanitat. Des d’UNIÓ, si bé compartim sense matisos el principi
de que els afers religiosos i els afers d’Estat han de quedar ben separats i
delimitats, creiem fonamental prendre consciència que quan el fet religiós ha
volgut ésser circumscrit a l’esfera privada de les persones, s’han comès errors
que han dificultat la vida de les societats i de les persones.
El fet religiós forma part intrínseca del nostre dia a dia, ja siguem creients o no,
i formem part d’un país amb una presència majoritària de la religió cristiana en
la seva confessió catòlica que hem heretat i de la que destaquem la
importància que la seva presència té en la vida sociocultural i espiritual del
nostre país.
Alhora, cal tenir present, que la immigració i les transferències demogràfiques
han instal·lat a casa nostra altres confessions i minories religioses. D'aquesta
manera, UNIÓ, creu fonamental instar i promoure el diàleg amb aquestes
confessions i minories religioses per tal de facilitar la integració de la diversitat
religiosa de la que gaudeix la nostra societat.
La societat és plural i oberta també a nivell espiritual. Garantint el lliure
desenvolupament espiritual de les persones i les bones relacions estarem
alhora combatent de la millor de les maneres possibles tot tipus de
fonamentalisme i treballant per a la seva eradicació.

La societat és plural i oberta també a nivell espiritual. Des
d'@unio_cat garantirem el lliure desenvolupament espiritual de les
persones.

▪ Consum
La societat del benestar actual se sustenta principalment a través del consum.
En una societat globalitzada ens cal una bona relació entre els agents
econòmics que mouen el consum, i els ciutadans i ciutadanes de Catalunya,
per això cal que aquesta relació sigui idònia i apropiada.
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A UNIÓ entenem el consum com una part important de la societat del benestar
i que ha d’ajudar a la millora de la qualitat de vida. En una societat moderna i
avançada hi ha d’haver una relació de just equilibri, segura, eficient, confortable
i autoregulada entre la ciutadania i l’agent econòmic que presta un servei o
proporciona un producte, fonamentada en la bona fe. Volem convertir les
relacions de consum en l’eina més efectiva, d’harmonització i d’equilibri del
mercat, entre els agents econòmics i els ciutadans i les ciutadanes, amb
l’objectiu d’assolir l’excel·lència. Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya
tenen dret a una feina ben feta, a tenir una informació veraç, i una formació
adequada pel coneixement dels seus drets i deures, a la reparació de danys, al
respecte a la voluntat individual, a l’equitat, a l’equilibri entre les parts, a uns
mecanismes de reclamació entenedors, àgils i efectius, a la representació, a la
consulta i a la participació. En definitiva, tenen dret a dur a terme l’acte de
consumir sota els principis de la confiança i la lliure elecció.
UNIÓ vetllarà pel compliment efectiu dels drets continguts en la normativa de
consum i donarà resposta a les noves incidències que puguin presentar-se per
l’aparició al mercat de nous hàbits, tecnologies, nous sistemes de venda i
contractació a distancia i comerç electrònic.
Cal recordar que les persones consumidores i usuàries tenen dret a la
protecció de la salut i a la seguretat, a la protecció dels interessos econòmics i
socials, a la indemnització i reparació de danys, a la protecció jurídica,
administrativa i tècnica, a la informació, l'educació i la formació, a la
representació, la consulta i la participació i als drets lingüístics.

@unio_cat potenciarem el concepte de consum responsable i
sostenible com un valor essencial pel desenvolupament
econòmic, social i mediambiental.
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2. FAMÍLIA
Per UNIÓ la FAMÍLIA és el pilar fonamental sobre el que se sustenta la nostra
societat, generadora de solidaritat i sobretot transmissora de valors.
La família és l’espai natural d’aprenentatge de valors, de presa de decisions i
d’aprenentatge de gestió de les emocions. La família és una font
d’empoderament dels seus membres on aprenen de l’intercanvi d’experiències i
és també font d’ajuda en cada moment i etapes de canvi al llarg de la vida.
És essencial per UNIÓ el reconeixement del rol vertebrador de la família com a
eina bàsica i clau per a la reconstrucció de la societat i de la solidaritat entre les
persones que en formen part. Creiem que és necessari posar més èmfasi en el
capital humà i el capital social, que són cabdals per al bon desenvolupament
del país.
UNIÓ creu que si som capaços de lligar el destí de cada persona i de cada
família al destí del conjunt del nostre poble, serem capaços de superar amb èxit
els reptes que tenim plantejats.
Davant la crisi que ha patit el nostre país ha estat cabdal poder comptar amb
un gran nombre de famílies ben estructurades que han fet de coixí social, tot
ajudant a seguir endavant malgrat les dificultats. La crisi ha agreujat la
inestabilitat de les relacions familiars i les situacions de desestructuració, que
no només afecten a la precarietat econòmica sinó en altres àmbits de la vida de
les persones, pel que es fan més necessàries que mai les polítiques de
protecció de la família, de conciliació familiar i de suport al rol educatiu de les
famílies.

@Unio_cat exigeix es reconegui paper primordial i vertebrador de
la família com eina bàsica per la reconstrucció de la societat i de la
solidaritat.

▪ Polítiques de suport a la família
UNIÓ entén la família com a nucli de convivència de les persones que la
composen i que tenen un projecte comú, que mantenen una relació de xarxa i
ajuda entre tots els seus membres, és per tant un sistema que genera vincles i
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on cada membre desenvolupa la seva personalitat, materialitza els seus
desitjos i on comparteix els diversos cicles vitals de cada etapa de la seva vida.
Gaudir de temps per a la família és fonamental perquè els pares i mares puguin
dedicar-s’hi amb calma, tranquil·litat i gaudi. La gestió del temps és un dels
principals reptes de la societat del segle XXI. S’han de promocionar les
polítiques d’usos del temps i racionalització dels horaris, així com
d’harmonització del temps de les famílies.

@Unio_cat promourem la família com a centre de totes les
polítiques públiques

▪ Infància
UNIÓ preveu la cura i criança dels infants, el fet que els pares i mares puguin
gaudir del procés educatiu i de formació de la persona mitjançant la parentalitat
positiva, exercida amb afecte i amor, que reconegui les potencialitats de cada
infant com a ser únic i excepcional, perquè siguin educats en un llenguatge noviolent i que afavoreixi l’aprenentatge de la gestió dels conflictes des de l’inici
de la infantesa, perquè l’infant generi vincles afectius segurs i aprengui a viure i
gaudir d’un entorn estructurat.
És fonamental lluitar contra la pobresa infantil amb la màxima celeritat possible,
per tal d’eradicar-la del món dels infants, així com l’aplicació eficaç i eficient de
mesures de protecció en els casos que fos necessari, sempre d’acord amb
l’interès superior de l’infant.

Per @Unio_cat és fonamental lluitar contra la pobresa infantil amb
la màxima celeritat per tal d’eradicar-la del món dels infants
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▪ Joventut
Els joves són un dels motius més importants pels quals UNIÓ porta més de 80
anys treballant intensament. Ser jove representa la voluntat d’avançar i afrontar
el futur des de l’esforç, el treball i els valors heretats de l’experiència dels més
grans. El futur de Catalunya porta el nom dels joves i no s’entén sense la seva
empenta. Cal que en siguem conscients entre tots i caminem de la mà, joves i
grans, més enllà de les diferències polítiques, ideològiques o de procedència,
per fer front als greus problemes que hem d’afrontar avui en dia, sense deixar
de vetllar per la cohesió social, element que per a nosaltres és indispensable i
que volem tenir sempre present en tots els àmbits del nostre projecte per
Catalunya. Necessitem que els joves, més enllà dels debats polítics, identitaris
o culturals, es trobin en un ambient i un marc de convivència pacífica i amb
voluntat de treballar plegats pel bé comú.
Malgrat els nostres esforços per revertir la situació de crisi econòmica, les
famílies encara pateixen la cruesa dels seus efectes, quelcom que suposa un
greuge especialment per les famílies amb fills adolescents, famílies joves, i tots
aquells que es troben en situació d’atur o de precarietat laboral. Hem de
treballar per garantir la igualtat d’oportunitats de tots els joves en tots els àmbits
i evitar així, que per culpa de la crisi econòmica molts joves quedin en
situacions de vulnerabilitat.
Una de les principals barreres dels joves, que s’ha imposat en els darrers anys,
és l’atur i les dificultats per incorporar-se al món laboral. Per tant, cal treballar
per combatre aquest fet i evitar que molts joves passin a formar part del que
col·loquialment coneixem com els “NI-NI”, joves que no estudien i que tampoc
treballen, convertint-se així en un col·lectiu molt vulnerable, en risc d’exclusió
social, quelcom que no ens podem permetre. Sovint se’ns diu que els joves del
segle XXI estan extraordinàriament formats, però és molt cert que encara
resten molts joves amb dificultats per finalitzar estudis superiors o bé per
aprendre alguna professió.
Des d’UNIÓ en moltes ocasions hem reclamat que ens cal recuperar una figura
que ajudi als joves a aprendre una professió, que els permeti ser autònoms i no
dependre dels seus familiars. Desitgem una joventut lliure, que pugui ser feliç i
que prengui consciència de la importància i la gran responsabilitat que mica en
mica van adquirint, com a part activa i necessària de la societat catalana que
de forma solidaria construeix i manté un estat del benestar sòlid, pròsper i amb
garanties d’èxit. Aquest estat del benestar pel qual apostem també necessita
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les aportacions dels joves, que han de tenir un paper visible i fonamental en les
institucions democràtiques, en tots els sectors i parts actives de la societat.
Catalunya és terra d’emprenedors, de petits empresaris que l’han ajudat a
créixer, que l’han obert al món i han fet que ressoni el seu talent. Cal que els
joves continuïn amb aquesta gran tasca, que aprofitin totes les possibilitats i el
talent que hi ha a Catalunya i vegin materialitzats els seus projectes, les seves
idees, a través d’eines com per exemple, els vivers d'empreses per a projectes
de joves emprenedors i els programes de suport i assessorament per a joves
propietaris de petits comerços.
Cal que des de les institucions, inspirem en els nostres joves un sentiment
d’optimisme, que els ajudi a mirar amb il·lusió i esperança cap al futur, com a
societat i com a nació. Hem de tenir clar que els joves són una peça clau, són
present i són futur, i per tant convé fer-los partícips dels èxits del país. Cal que
els impliquem al màxim, que els tinguem en consideració i ens fem nostres les
seves demandes, de manera que aconseguim interrelacionar-nos en els
diversos àmbits de la seva realitat. Volem joves compromesos, que puguin
decidir en el sí d’unes institucions, que fruit de la regeneració siguin més
properes, obertes i a l’abast, per escollir i implementar polítiques públiques més
eficients i al servei de les persones des de la corresponsabilitat.

@Unio_cat crearem un Pla de Xoc contra l’atur juvenil per
impulsar polítiques actives i efectives d'ocupació i formació

▪ Gent gran
La gent gran és un gran potencial de la societat catalana i suposa una font de
riquesa i aprenentatge.
UNIÓ vol generar espais per a la cura i vivència compartida amb les persones
grans, afavorint l’enriquiment de les noves generacions, fent intercanvi
experiencial, aprenent de la saviesa de les generacions anteriors alhora que
aquestes s’enriqueixen de la vida de les posteriors.
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Les persones grans són ciutadans de ple dret, per tant subjectes polítics,
mereixedors de tota la seva dimensió holística en l’àmbit de la família i de la
societat com un tot.
Considerem que cal establir sinèrgies entre la generació experimentada i les
altres generacions per tal d'establir mecanismes de participació i col·laboració
de manera que la suma de l’experiència dels nostres grans i l’empenta dels
joves es pugui traduir en millors polítiques socials al servei del nostre país.

@Unio_cat impulsarem polítiques de col·laboració
intergeneracional pensant en la gent gran com un actiu

▪ Autonomia personal i discapacitat
Tal com estableix la Convenció dels drets de les Persones amb Discapacitat,
avui la ciutadania i també UNIÓ, tenim clar que les persones amb discapacitat
o diversitat funcional són autèntics subjectes de ple dret.
Així doncs als nostres dies, al segle XXI, és fonamental assolir i interioritzar el
canvi de paradigma del món de la discapacitat. Avui ja és parla del llenguatge
de les capacitats i alhora, esdevé fonamental respectar la lliure elecció del
projecte de vida de les persones amb diversitat funcional, mitjançant la
potenciació de la seva màxima vida autònoma i independent que li sigui
possible, fent reals el dret a la llibertat, la dignitat i el lliure desenvolupament de
la personalitat.
Per altra banda, cal tenir cura de les persones amb dependència o diversitat
funcional, tot afavorint la seva igualtat, respecte, dignitat, i bon tracte,
esdevenint element bàsic. És per aquest motiu que hem de vetllar com a
agents socials en les seves dues vessants: tant per a la persona que necessita
la cura, com pel cuidador; ambdós són persones que necessiten del
reconeixement social i per tant del suport de les polítiques públiques.
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Des d'@Unio_cat recolzarem els programes de suport a les
famílies cuidadores i sensibilitzarem per desestigmatitzar la
discapacitat
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3. ENSENYAMENT
L’educació i la formació són condicions importants per a la configuració integral
de la persona, per a l’exercici dels nostres drets de llibertat i per al compliment
dels nostres deures cívics. Cal que l'ENSENYAMENT contribueixi al
desenvolupament de la personalitat, transmeti la cultura, proporcioni
coneixements especialitzats i aptituds socials, i correspongui a les exigències
del desenvolupament social i econòmic de Catalunya tot formant per al món
laboral i professional. I cal que ho faci amb tota la complicitat de les famílies i
amb les famílies.
La família constitueix el primer hàbitat de l’aprenentatge comunitari. Els pares
són els primers i principals educadors de llurs fills, i en aquest camp tenen fins i
tot una competència fonamental: són educadors perquè són pares.
Els pares, com a transmissors de valors, són els principals i primers
responsables de l’educació dels seus fills i filles. Com a contrapartida a aquesta
responsabilitat els correspon doncs, el dret d’educar-los, el de triar la formació
ètica, moral i religiosa que desitgen per als seus fills, el model pedagògic, el
tipus d’educació, l’ideari i l’escola que desitgen.
L’objectiu de l’educació és formar i desenvolupar íntegrament persones lliures.
Però només es pot educar per a la llibertat des de la llibertat. Des de la llibertat
de l’elecció de centre docent, des de la llibertat de la creació de centres
docents, des de la llibertat de configurar i triar l’ideari. La llibertat d’elecció de
centre no constitueix un element més de la qualitat del sistema educatiu, sinó
un dret fonamental emparat en la legislació i pressupòsit del sistema.
Davant de l’aplicació i desenvolupament de la LOMCE -l’anomenada Llei Wert-,
així com el reiterat atac al sistema català d’ensenyament des de tots els mitjans
a l’abast, UNIÓ defensa el model català d’immersió lingüística com a model
pedagògic i de cohesió, fent les següents consideracions:
-

En aplicació de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei d’educació de
Catalunya, s’ha desenvolupat un model pedagògic i de convivència
eficaç i respectuós amb tots els alumnes, sigui quin siguin els seus
bagatges, necessitats o procedències. L’esperit que mou i mourà
aquesta manera de pensar i de fer, no és altre que la històrica
voluntat integradora de Catalunya, que en termes educatius es
tradueix en la no-separació dels alumnes per raó de la llengua.
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-

El sistema d’immersió lingüística, que d’acord amb aquesta voluntat
integradora s’aplica a Catalunya des de fa més de tres dècades, ha
estat reconegut internacionalment com un model d’èxit. Aquest
sistema contribueix de manera decisiva a la convivència escolar i al
bon funcionament de la institució educativa, evitant la segregació i
possibilitant la compensació o desigualtats socials.

Al llarg de tots aquests anys s’ha demostrat que la utilització del català com a
llengua vehicular és del tot compatible amb el respecte als drets lingüístics
personals dels alumnes, al mateix temps que evita la segregació per raons del
idioma. En aquest sentit, és important destacar que al llarg de tots els anys
d’aplicació del sistema s’ha garantit, i així ho demostren totes les proves de
nivell fetes, que el castellà és una llengua que a Catalunya té garantit el seu
aprenentatge i el seu ús en plena normalitat, perquè Catalunya no només se
sent orgullosa de tenir el català com a llengua pròpia, sinó que sap valorar la
oportunitat que suposa disposar d’una segona llengua com és el castellà,
d’abast global, alhora que ens reclamem superar el repte de la llengua anglesa,
encara no prou ben integrada al nostre sistema d’ensenyament
Davant la malaurada realitat de l’atac a aquest sistema, mitjançant la LOMCE,
UNIÓ no pot restar aliena i afirma que el model de l’escola catalana està
totalment consolidat, que la immersió lingüística i la consideració del català com
a llengua vehicular ha donat solidesa a aquest model, que la immersió
lingüística ha de continuar essent un dels principals actius per aconseguir una
societat cohesionada, i que davant de qualsevol agressió que pugui posar en
perill el model d’escola catalana d'actuar amb tots els mitjans democràtics per
millorar la seva eficàcia i per continuar essent un autèntic instrument de
construcció del nostre país.

El nostre sistema educatiu
El nostre sistema educatiu ha estat el més canviant des dels inicis de la
democràcia. Des de l’any 1980 fins a l’actualitat, hem tingut diferents lleis de
caràcter ideològic-educatiu. Per tots es conegut allò que cada govern ha fet la
seva pròpia Llei d’educació: LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE i
finalment LOMCE; una nova llei orgànica d’educació cada cinc anys i mig.
En contraposició, els principals partits polítics catalans van ser capaços ja fa
uns anys d’aprovar amb un ampli consens la Llei d’Educació de Catalunya i
dotar-nos en el nostre àmbit d’aquesta estabilitat que tant reclamem.
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Tanmateix, el fet és que la manca de consens a l’Estat fa que el sistema català
no pugui donar els fruits que podria donar i pel que tant hem treballat.
L’estabilitat, eina fonamental pel bon funcionament de les polítiques educatives
d’un país, no ha existit mai pel costat de l’Estat espanyol. La confusió i perquè
no, el desengany moltes vegades, ha viscut entre tota la comunitat eductiva.
Les conseqüències de tot això són sobradament conegudes: taxes altes de
fracàs i abandonament escolar, índex d'avaluació i de resultats poc satisfactoris
del nostre nivell de qualitat educativa, cansament docent, entre d'altres.
Aquest desencís ha esclatat en l’aprovació de la Llei orgànica de millora de la
qualitat educativa. El rebuig polític i social amb la qual ha estat aprovada se’ns
revela absolutament desencertat.
Una llei que considerem un greu error pedagògic i social el tractament que s’hi
dóna a les llengües. Una llei que ataca frontalment a l’autonomia educativa de
les comunitats autònomes –i als propis centres educatius- pel que fa a
l’elaboració del currículum i els mecanismes d’avaluació.
Una llei que conté una forta càrrega política/ideològica en el seu articulat
perjudica en l'assoliment dels consensos necessaris alhora de fer front al seu
desplegament, provocant un element d’inestabilitat per al sistema educatiu,
quelcom que cal sempre rebutjar.
En conseqüència rebutgem de manera unànime l’actual llei d’educació estatal,
la LOMCE, demanant la seva retirada, o si s’escau la seva substitució en tot
aquell articulat que afecta a allò que disposa el nostre Estatut d’autonomia i la
Llei d’educació de Catalunya, a on es reconeix el nostre model educatiu propi,
reeixit pedagògicament i socialment.
Una llei que UNIÓ, amb tots les instruments que tingui a l’abast, intentarà
derogar buscant el consens que aquesta, en la seva tramitació parlamentària
així com amb el seu desplegament, no ha assolit dins la comunitat educativa.

@Unio_cat rebutgem de manera unànime la llei d’educació
estatal, la LOMCE, demanant la seva retirada i respecte pel
nostre model educatiu
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A Catalunya la Llei d’educació
UNIÓ defensarà l’esperit de consens que va portar a l’aprovació de la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC). Trencar aquest consens amb lleis o bé
reformes aniria en contra de l’estabilitat que se'ns demana per part de tota la
comunitat educativa i alhora cauríem en l’error de les inèrcies negatives de
successius canvis que han fet lleis estatals – cada cinc anys i mig una llei nova
d’educació-. Ara més que mai ens cal consens i estabilitat. Aquest dos
elements ens portaran a la qualitat i excel·lència educativa, revisant i
complementant allò necessari, però amb uns eixos bàsics intocables pel que fa
al nostre model educatiu propi. Ens cal doncs, facilitar el marc institucional
estable i adequat per a la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu
català. No hem de pretendre canviar novament l’ordenació educativa, sinó
possibilitar que l’acció educativa es desenvolupi en un marc que estimuli la
innovació i consolidi les bones pràctiques educatives.
Iniciatives com la Iniciativa Legislativa Popular -ILP- demanant el canvi en la
LEC per tal d’acabar amb els concerts educatius i que totes les escoles passin
a ser públiques és totalment contrària al dret dels pares i mares a triar l’escola
que prefereixen per als seus fills. El dret a l’elecció de centre és inherent als
valors de personalisme i humanisme socialscristià que inspiren al nostre partit.
El pluralisme educatiu es fonamenta en el lliure dret a escollir escola. Atemptar
contra aquest fet és coartar la llibertat dels pares i les mares. UNIÓ defensa i
defensarà sempre aquest principi bàsic. Elecció de centre amb total llibertat:
públic, privat-concertat i privat, com a element clau. L’educació és un dret de
totes les persones, garantint el seu exercici al llarg de tota la vida i atenent
totes les facetes del desenvolupament personal i professional. UNIÓ bloqueja i
bloquejarà qualsevol iniciativa que vulgui reobrir el debat de la reforma la LEC.

Per @Unio_cat el dret a l’elecció de centre és inherent als
valors de personalisme i humanisme socialscristià que
inspiren al nostre partit

▪ Formació Professional
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La implementació i el desenvolupament de la formació professional és un dels
grans reptes per tal d’estimular el desenvolupament econòmic i social de
Catalunya.
L’increment de la taxa de graduació en l’ESO i l’augment de l’alumnat disposat
a seguir estudis postobligatoris són les claus per a l’expansió de la formació
professional. No cal dir, que l’ofensiva de país en favor de l’èxit escolar és
també l’ofensiva en favor de l’expansió dels estudis de formació professional.
La formació professional no té únicament un repte quantitatiu, també el té
qualitatiu. Cal seguir avançant cap a una formació professional moderna,
permeable, flexible i actualitzada a les necessitats econòmiques. Cal fer més
atractiva la formació professional tant pels joves com per a les empreses dels
nostre país. Cal descobrir el seu valor afegit. Cal progressar alhora amb la
percepció social de la utilitat d’aquets estudis. Els cicles formatius s’han revelat
com a útils per qualificar-se i trobar feina.
En definitiva, cal impulsar les relacions col·laboratives entre centre i empreses
i, d’aquesta manera, es podrà contribuir al progrés econòmic i social de
Catalunya.
Reptes de la nova Formació Professional en relació amb el mercat de
treball i el sistema educatiu:
Davant de la nova realitat econòmica, el nostre país haurà de fer front a un
seguit de reptes. D’una banda, el mercat de treball presenta com ja ho ha fet en
els darrers anys, una dinàmica regressiva caracteritzada per un augment de
l’atur que afecta transversalment a tots els nivells formatius, també als graduats
en formació professional, però especialment a aquelles persones amb menys
especialització i qualificació. En segon lloc, els baixos nivells de creació de llocs
de treball i la baixa contractació que genera un increment notable de la
competitivitat entre aquells que cerquen incorporar-se al món laboral. Ambdues
realitats, relacionades estretament, marquen un full de ruta clar pel que fa a la
necessitat de formar-se i qualificar-se i de fer-ho continuadament i al llarg de la
vida. La formació professional s’erigeix en aquest context com una opció
òptima.

@Unio_cat possibilitarem la formació continuada en la
pròpia empresa, seguint el model alemany de FP
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▪ Universitat
Les universitats exerceixen un paper central en qualsevol sistema de R+D+I
per a la seva triple missió: docència, recerca i transferència. El sistema
universitari català està format per 12 universitats públiques i privades:
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull,
Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili,
Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic, Universitat Internacional de
Catalunya i Universitat Abat Oliba CEU.

@Unio_cat potenciarem una oferta acadèmica més flexible,
més internacional i de més qualitat, que s’adapti als canvis
ocupacionals

@Unio_cat potenciarem la creació d'empreses de
base tecnològica, spin-offs, des de les universitats i
fomentarem la cultura emprenedora
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4. OCUPACIÓ I EMPRESA

UNIÓ volem aconseguir una Catalunya on hi predomini el progrés social i
econòmic, capaç de lluitar contra les desigualtats socials i generar oportunitats
per a tothom, i per això és imprescindible generar entorns de confiança. El
nostre principal repte és la lluita contra l'atur, perquè no hi ha millor política
social que la CREACIÓ D'OCUPACIÓ.
Les administracions públiques tenen la gran responsabilitat de gestionar
correctament els recursos públics, ja que l’activitat que generen significa
gairebé la meitat del producte interior brut. És per això que cal seguir apostant
per un model de gestió economicofinancer rigorós, creïble, solvent i amb unes
finances públiques sostenibles i equilibrades. I tot això s’ha de fer mitjançant un
model d’administració pública capaç de definir i establir prèviament uns
objectius estratègics i de gestió avaluables per mitjà d’indicadors. Cal passar de
la cultura de la despesa a la cultura del cost, ja que no és millor gestor públic
qui més gasta, sinó el que sap prioritzar, optimitzar i gestionar de manera
adequada i racional els recursos públics. Els conceptes de competitivitat, ètica,
productivitat i transparència han de seguir en el llenguatge habitual de la
política i la gestió pública, per tal de recuperar la credibilitat i confiança perduda
i esdevenir les autèntiques organitzacions públiques que reclamen els
ciutadans.
És des de les administracions públiques, des d’on s’ha d’afavorir el
desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor, estimulant la
responsabilitat social de l’empresa. Des d'UNIÓ pensem que cal protegir
especialment l’economia productiva, l’activitat dels emprenedors, dels
autònoms i la de les petites i mitjanes empreses, tot invertint en innovació per
esdevenir més competitius, i alhora redistribuint la riquesa generada.

No hi ha millor política social que la creació de llocs de treball. Des
d'@Unio_cat impulsarem l'esperit emprenedor i activitat
empresarial

▪ Ocupació
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UNIÓ creu que el Govern de la Generalitat ha de treballar per generar entorns
de confiança per impulsar el creixement econòmic i social, per incrementar la
inversió, i sobretot per afavorir la creació de llocs de treball. Si Catalunya vol
jugar a la lliga de les grans regions globals competitives, no es pot permetre
seguir amb el llast de l'atur ni amb la pèrdua de talent jove. Els joves són la
base i el motor del nostre creixement, per això cal dur a terme polítiques que
afavoreixin la seva incorporació al mercat laboral i al seu desenvolupament
personal.
La nostra prioritat és la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació, una ocupació
estable i de qualitat. Això sabem que no ho podem fer sols, sinó de la mà dels
agents públics i privats del país, i sobretot amb el compromís de l’empresa com
a principal motor de generació d’ocupació.
Estem i estarem al costat de les persones desocupades, oferint un servei
d'ocupació efectiu, analitzant les necessitats reals dels ciutadans i del mercat
de treball, i oferint-los eines de capacitació a mida. Però sobretot posarem les
coses fàcils als petits i mitjans empresaris i als autònoms, perquè l'empresa és
la veritable generadora d'ocupació.

La prioritat d'@unio_cat és la lluita contra l’atur i la creació
d’ocupació, una ocupació estable i de qualitat.

▪ Fiscalitat
Per una banda, UNIÓ defensa la necessitat d'implementar una política fiscal
equilibrada, justa, equitativa i redistributiva, que no vagi en detriment del
creixement econòmic i la creació de llocs de treball. No pot ser que les classes
mitjanes i les pimes de Catalunya hagin de patir una càrrega fiscal exagerada
que impossibilita major inversió, més capacitat productiva i major creixement.
És per això, que des d'UNIÓ considerem essencial que les empreses i els
autònoms puguin, en primer lloc tenir negocis viables, i alhora poder destinar
part dels seus beneficis a aspectes prioritaris com la inversió en innovació per
esdevenir més competitives.
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Només podrem aplicar una política fiscal més justa, si resolem l'actual asfíxia.
És important recordar que des de Catalunya s’estan duent a terme importants
mesures de reducció de la despesa i priorització de la inversió pública. Entre
els catalans s'ha generat el sentiment d'impotència i d'injustícia davant la
situació d'un clar excés dels límits naturals de solidaritat, ja que veuen que
altres comunitats autònomes estan endegant polítiques d'increment de la
despesa, unes comunitats que semblen exemptes de la crisi econòmica,
mentre, en canvi, Catalunya, té greus problemes fins i tot per invertir en
polítiques de benestar bàsiques per als ciutadans. Arran d’aquesta situació,
s’ha anat engendrant en el si de la societat catalana un sentiment d’injustícia i
de frustració generalitzat pel que fa als recursos econòmics que rep Catalunya,
uns recursos generats incansablement amb l'esforç i el treball permanent de
tots.
Des d’UNIÓ Democràtica de Catalunya entenem que els territoris més rics han
de ser solidaris amb els menys rics i que la funció redistributiva de l’Estat és
bàsica per garantir la igualtat entre territoris. No obstant, entenem també que,
quan la solidaritat entre territoris arriba a xifres asfixiants, com les que pateix
actualment Catalunya, la solidaritat es converteix en injustícia.
El dèficit fiscal de Catalunya amb Espanya està limitant dia rere dia la nostra
capacitat de creixement econòmic i la nostra autonomia i capacitat de decisió
en matèria fiscal catalana, i això significa una pèrdua de competitivitat respecte
d’altres territoris, amb tot un conjunt de despeses socioeconòmiques que
suscita aquesta situació d’injustícia social i econòmica.
És inviable l'aplaçament d'un nou model de finançament per a Catalunya, un
model garant de les necessitats dels catalans i les catalanes.
És només la societat catalana la que ha de poder decidir lliurement i
democràticament el seu futur com a país, decidir sobre els seus impostos i la
seva capacitat fiscal. Catalunya té les bases sòlides que necessita per situar-se
al capdavant com l’economia més pròspera de l’ Estat i com una de les més
influents del conjunt de la Unió Europea i de la Mediterrània.

@unio_cat implementarem una fiscalitat equilibrada,equitativa i
redistributiva, en favor de les classes mitjanes i de crear llocs de
treball
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▪ Les pimes, els emprenedors i els autònoms
Les petites i mitjanes empreses, incloses les microempreses, els emprenedors i
els autònoms són els principals actius dels que disposa Catalunya per crear
ocupació. És per això que des d'UNIÓ, volem estar al costat de les empreses i
els empresaris, possibilitant que desenvolupin la seva activitat de manera àgil i
eficient, i no creant barreres administratives provocant elevats costos de temps
i recursos. El pilar bàsic de la recuperació econòmica ha de ser l'emprenedoria.
Catalunya ha de seguir posicionat-se com un dels millors entorns al món on
crear ocupació, per això cal que des de la Generalitat de Catalunya s'afavoreixi
el creixement econòmic, vinculat a la sostenibilitat i al compromís de les
empreses, i no posar-hi barreres. El suport a les pimes, els emprenedors i els
autònoms és un element imprescindible com a principal motor de creixement
d'una societat, per això hem d'emprendre mesures per incrementar la
competitivitat de les empreses catalanes, la capacitat internacionalitzadora, i
adoptar les mesures necessàries per ajudar a fiançar l'activitat productiva.

Les pimes, els emprenedors i els autònoms són els principals
actius dels que disposa Catalunya per crear ocupació @unio_cat
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5. SECTORS PRODUCTIUS

Catalunya és i ha de seguir sent, amb més ambició encara, un territori
reconegut al món com un dels millors llocs on desenvolupar activitat econòmica
i empresarial, un país socialment innovador, on a més d'atraure per l'excel·lent
qualitat de vida siguem capaços d'atraure pel nostre talent i oportunitats.
Des d'UNIÓ no entenem el progrés econòmic sense progrés social, ni el
progrés social sense el progrés econòmic. És per això que només amb una
economia de creixement responsable i sostenible, competitiva i capaç de
generar ocupació, que aposti per la creativitat i la innovació, podrem garantir el
benestar de les persones.
La combinació entre els sectors tradicionals i els nous sectors productius,
conformen el teixit econòmic de Catalunya. La transformació dels sectors
tradicionals ha de ser entesa com una oportunitat de generació de nous
negocis i la reinvenció d'aquests. Alhora, caldrà impulsar el creixement dels
nous sector productius, tot contribuint en el seu posicionament internacional i
tot donant suport a la col·laboració públicoprivada i a la política de clústers.

@Unio_cat vol fer de #Catalunya un territori reconegut al món per
la seva capacitat de crear activitat econòmica i social #oportunitats

▪ Indústria
La indústria és un sector cabdal per a Catalunya, ja que és un motor de
creixement econòmic i de creació d'ocupació de qualitat, un pilar de la nostra
economia que genera valor en un entorn global, que tot i representar el 20,2%
del PIB, des d'UNIÓ ens marquem l'objectiu d'aconseguir incrementar-ho fins el
25%.
Catalunya ha estat tradicionalment una economia industrial i aquesta llarga
tradició ha deixat una clara empremta en la cultura d’aquest país, que va més
enllà dels valors estrictament econòmics. La indústria té associats un conjunt
de valors fonamentals per a la construcció d’una societat, el treball, l'esforç, la
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constància, la innovació, la globalitat i el treball en equip. Uns trets d’identitat
que UNIÓ vol posar en valor, ara més que mai.
Des d'UNIÓ apostem per un model econòmic on la reindustrialització de
Catalunya tingui un paper fonamental. Cal desenvolupar estratègies efectives
per recolzar aquest sector econòmic, ja que volem un sector industrial
competitiu capaç de competir amb igualtat de condicions amb les economies
emergents però sense renunciar als nostres valors, qualitat o condicions de
treball, i per això entenem que cal treballar per millorar tots aquells factors
imprescindibles com la regulació, el finançament, les infraestructures, el talent i
la formació especialitzada. Cal impulsar polítiques que vagin a favor de la
indústria i no en contra d'ella. Alhora, cal vincular aquest procés reindustrialitzar
amb un sector com és el de la recerca, en la que Catalunya és líder europeu i
global, per tal de caminar cap a una reindustrialització pròpia del segle XXI.
I tot plegat no ho ha de fer l’administració de manera unilateral sinó
conjuntament amb el teixit industrial i les entitats i associacions del sector, els
veritables coneixedors de les necessitats de la indústria, amb l'objectiu comú
de ser més competitius, més globals, de fomentar la innovació, el coneixement
de l’enginyeria aplicada, i les noves tecnologies aplicades al sector industrial.

@Unio_cat apostem per un model econòmic on la
reindustrialització de Catalunya tingui un paper fonamental.

▪ Turisme
El turisme és un dels sectors econòmics més dinàmics i generadors d'ocupació
del nostre país, un sector que té un impacte directe sobre altres sectors
econòmics, i que per tant, no li podem girar l'esquena sinó dotar-nos de les
eines de gestió corresponents, per trobar l'equilibri entre el benestar del ciutadà
i els turistes, i fer-ho des de la màxima coordinació entre les institucions
públiques i els agents del sector.
Des d’UNIÓ defensem un turisme responsable i sostenible des del punt de vista
social, econòmic i mediambiental, un turisme que ha de seguir sent motor
econòmic des de l'excel·lència i la professionalitat, i alhora, ha de generar
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beneficis transversals i compartits.
Defensem també un sistema de governança del turisme basat en un model que
permeti la participació de tots els agents públics i privats, on predomini el
diàleg, el consens, l’eficiència i la innovació, fomentant l'ús de les noves
tecnologies.

El model turístic d'@Unio_cat UNIÓ vetlla per un turisme
responsable i sostenible des del punt de vista social, econòmic i

▪ Comerç
UNIÓ sempre ha estat i estarà sempre al costat del comerç i, sobretot, dels
comerciants. El comerç, a banda de ser una de les activitats econòmiques més
importants de la nostra economia, desenvolupa una funció de vertebració social
i comunitària de gran valor, fomenta la cohesió social, la integració de
col·lectius, les relacions humanes i culturals i territorials.
De cara a la propera legislatura, UNIÓ proposa donar continuïtat a les
polítiques ja endegades i, al mateix temps adaptar-les a l’evolució de l’entorn
actual per tal que les petites i mitjanes empreses millorin els seus nivells de
competitivitat.
El comerç de proximitat viu una època de canvis i necessita posar-se al dia en
molts aspectes, per tal de poder competir de nou amb totes les garanties i amb
igualtat de condicions. En aquest sentit, cal dotar de recursos i eines als
comerciants perquè es reinventin, continuïn adaptant-se a les noves demandes
dels consumidors, esdevenint capaços d'adaptar-se a les noves tecnologies i
millorant la gestió i les formes de comunicació.
Per una altra banda, cal reforçar el paper dels mercats municipals com un espai
de trobada, un element cohesionador i fins avui, encara la millor opció quant a
qualitat i varietat d’oferta d’aliments frescos. Cal seguir millorant els serveis dels
mercats municipals i cercar sinèrgies entre els mercats i els comerços dels
entorns.
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En resum, cal, des del Govern de Catalunya, s’intensifiqui la defensa del model
català de comerç davant l’intent de l’administració de l’Estat espanyol de
destruir-lo o aigualir-lo. El model català de comerç és un element més de la
nostra identitat, com ho són les tradicions, el dret i la llengua, però també es
demostra més sostenible des de les perspectives econòmica, social,
mediambiental i àdhuc urbanística.

@unio_cat dotarem d'eines als comerciants perquè es reinventin,
s'adaptin a les noves demandes dels consumidors i a les TIC

▪ Agroindústria, Agricultura i Ramaderia
La FAO preveu per l’any 2050 que la població mundial assoleixi els 9.500
milions de persones i mentre els recursos per llur alimentació, terra i aigua
difícilment podran créixer, les necessitats d’increment d’aliments es situarà en
torn al 70% respecte al nivell actual, ja que a banda de ser més, anirem
millorant globalment les pautes nutricionals de la població amb una dieta fins
ara molt empobrida, i fins i tot per sota del llindar de mínims.
Contribuir en satisfer aquestes necessitats no es pot plantejar només com una
oportunitat de negoci, sinó com un deure moral al que s'hi ha de contribuir
solidàriament.
També des de diversos organismes internacionals ens fan una crida perquè es
revisin conductes i maneres de fer, per a garantir que deixem un món més
habitable de cara el futur pel que fa al respecte a la natura i la conservació de
les espècies.
Així mateix es manifesta un creixent desequilibri entre els diferents països del
món i dins dels propis països en la distribució dels aliments i els seus efectes
sobre el benestar de les persones. Ens trobem un creixent desequilibri
nutricional en una gran part de la població de tots els països, amb situacions
alarmants de sobrepès i obesitat contraposades amb dificultats
importantíssimes de moltes persones d'alimentar-se suficientment.
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Des d' UNIÓ volem afrontar aquest triple repte fent compatibles tres objectius, i
per això creiem que cal dissenyar noves polítiques i estratègies per superar
antagonismes com el de la producció per una alimentació equilibrada, segura i
justa versus conservació de l'entorn.
Perquè això sigui possible creiem que cal una coordinació d’aquesta estratègia
pel que proposarem un sol departament responsable de la producció,
transformació, comercialització d'aliments i de les polítiques relatives al medi
natural de manera que pugui introduir les variables abans esmentades.
El nostre país, en aquest aspecte, presenta unes característiques pròpies: per
una banda és un dels principals clústers agroalimentaris d'Europa gràcies a
una producció interna d’alta qualitat i seguretat alimentària, i d'una xarxa
important d'indústries exportadores, i alhora té també una agricultura de
proximitat cada vegada més valorada i apreciada que contribueix decisivament
al ressò internacional que té la cuina catalana. Per altra banda, tenim una gran
riquesa paisatgística i ecològica, més del 30% del territori protegit, 1 parc
nacional, 9 parcs naturals i 2 paratges naturals d'interès nacional, proporcionat
una quantitat important de béns intangibles que cal valorar. A aquesta riquesa
d'espais naturals protegits cal afegir-hi la riquesa dels espais naturals conreats
o pasturats, els quals configuren conjuntament el nostre paisatge, el nostre
ideari de país i en definitiva, la nostra identitat.
També cal tenir present algunes de les variables que es produiran al llarg
d’aquests anys, com són: les tendències europees de l'envelliment de la
població, les necessitats de donar resposta a les conseqüències del canvi
climàtic, i atendre les noves necessitats i la demanda tant a nivell de mercats
locals, com en mercats internacionals.

@unio_cat defensem una desburocratització progressiva del sector,
fomentant les polítiques de desenvolupament integral de territoris
rurals

▪ Pesca
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El sector pesquer català es caracteritza per tenir unes particularitats i
dinàmiques de funcionament diferenciades de la UE, un model de pesca
caracteritzat per la petita empresa, un sector amb excés de regulació i amb un
elevat grau de competitivitat.
Els nostres pescadors són els primers interessat en realitzar la seva tasca de la
manera més sostenible possible, amb la finalitat de no esgotar el recurs que els
hi dóna vida, la pesca, però es troben en un medi, la mar Mediterrània que
conte un entorn densament poblat i amb una alt índex d’activitats de la mes
diversa naturalesa. Són elements que afecten directa o indirectament a ala
qualitat del medi marí i en conseqüència en el nombre i quantitat de les
especies.

Des d'@unio_cat desenvoluparem programes efectius amb la UE
atenent les especificitats i dificultats del sector pesquer català

▪ Medi natural
Catalunya és un dels territoris d’Europa amb més extensió sota alguna figura
de protecció, més del 30%, i és un territori fortament humanitzat i on
precisament l’absència de activitat humana en alguns indrets esta portant a un
increment incontrolat del bosc, creant continus arbrats no gestionats que en
cas de incendi serien difícilment controlables.
Per això, és indestriable la gestió dels espais que necessiten conservació, al
igual que per la plena acceptació dels actuals o nous espais protegits es bàsica
la participació real de la població local.
Actualment, i més en els escenaris d’aquets darrers anys com a conseqüència
de la forta crisis viscuda, s’ha posat de manifest que un model basat
exclusivament de la dependència del diner públic, no és un model sostenible
econòmicament.
Des d’UNIÓ proposem canviar la visió excessivament proteccionista actualment
imperant, per un nou model.
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Sense una gestió basada en criteris científics i tècnics a la llarga es malmet
precisament allò que es vol preservar. És imprescindible la participació real de
la població local en la designació inicial i la gestió posterior d’aquets espai.
Proposem que de la mateixa manera que la legislació europea contempla pels
grups d’acció local que promouen polítiques de desenvolupament, la junta de
govern dels parcs, la quota del sector públic sigui com a màxim del 49%.
S’han de dissenyar polítiques que compatibilitzin el rendiment econòmic amb el
rendiment ambiental i social. Els boscos més ben cuidats es donaven en
l’època en que la fusta tenia un preu, actualment la majoria de masses forestals
estan patint una notable degradació al haver-se convertit nomes en una font de
despesa pel seu propietari.
És doncs imprescindible la col·laboració públicoprivada per traslladar també als
espais naturals el màxim potencial de coneixement en I+D. No té sentit que
tenint unes importants masses forestals i en període de creixement, estiguem
important fusta i energia de l’exterior. Potenciarem les indústries de proximitat
de caire energètic, però també les aplicacions més tecnològiques en el sector
forestal dins del concepte de bioeconomia.

@unio_cat impulsarem el desenvolupament de polítiques que
compatibilitzin el rendiment econòmic amb el rendiment ambiental i
social

▪ Biodiversitat
Des d’UNIÓ tenim ben clar que disposem d’una gran riquesa en biodiversitat en
especies vegetals i animals que cal preservar, i la millor manera de fer-ho és
gestionant correctament els seus hàbitats naturals.

@unio_cat gestionarem els hàbitats naturals per preservar la gran
riquesa en biodiversitat, en especies vegetals i animals
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▪ Tecnologies de la informació i la comunicació
El món està immers en una ràpida transició cap a l'era digital. El mercat de
treball també i no hi ha volta enrere.
Tots els sectors de la nostra economia funcionen gràcies a unes eines digitals
adequades així com a les persones que les desenvolupen. De la mateixa
manera, totes les professions estan travessant una profunda transformació
digital.
En aquest sentit, es constata que gairebé la meitat de la població no està
digitalment qualificada. El nombre de graduats en Tecnologies de la Informació i
de la Comunicació (TIC) es manté fixe tot i que la seva demanda puja
exponencialment. No hi ha suficients catalans ni europeus que estiguin
adquirint els coneixements adequats.
Una societat digitalment qualificada és precursora d'una societat basada en el
coneixement. En absència d'habilitats digitals suficients, Catalunya veu
limitades les seves capacitats per competir a nivell mundial. Aquestes
mancances també constitueixen una amenaça per a la consecució, a nivell
europeu, d'un mercat digital únic.
Cal que els joves puguin desenvolupar les seves habilitats digitals amb una
capacitació i educació específiques. No n'hi ha prou en haver nascut en l'era
digital. Aquest és el punt principal en l'últim document del gener de 2015 de la
Fundació ECDL .
Actualment, a Europa hi ha més de 300.000 llocs de treball vacants perquè no
hi ha candidats amb prou habilitats i competències en matèria de TIC. Aquesta
és una situació similar a la que ens trobem a Catalunya.
Molt aviat, arribarem a un milió de llocs de treball vacants a nivell europeu, i
tant sols estem a l'inici de la tercera revolució industrial. És per això que cal que
impulsem un conjunt de mesures en l’àmbit de les TIC corresponents a les
necessitats reals de la nostra economia i la nostra societat.

@unio_cat posarem a l'abast les eines necessàries per poder
desenvolupar habilitats digitals específiques atenent la demanda
del mercat laboral
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▪ Recerca i innovació
Si volem una Catalunya amb uns sectors econòmics competitius i de referència
internacional, cal que fem una clara aposta per la recerca i la innovació així
com per la internacionalització, tot facilitant els ajuts necessaris a les empreses
catalanes perquè puguin invertir en R+D+I. És important seguir impulsant la
col·laboració entre les empreses, les universitats i els centres de recerca, per
anar alineats, compartir sinèrgies i coneixements.
Actualment, s'ha fet un gran salt pel que fa a la recerca, essent Catalunya una
potència europea en la matèria. El gran repte pendent avui és la transferència
dels resultats de la recerca a l'economia productiva.

@unio_cat impulsarem ajuts a les empreses catalanes perquè
puguin invertir en R+D+I

▪ Economia Social
Un dels reptes que des d'UNIÓ ens plantegem és l'impuls de l’economia i
emprenedoria social, és a dir, aquelles empreses que desenvolupen una
activitat que a més de generar beneficis econòmics, generen beneficis socials i
vetllen per atendre unes necessitats socials i/o mediambientals. Parlem
d'empreses compromeses activament amb la societat i que aporten uns
beneficis molt importants.

@unio_cat impulsarem l’economia i emprenedoria social per
generar beneficis econòmics, socials i mediambientals.
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6. NACIÓ

Catalunya és la nostra nació. Reivindiquem per a Catalunya tots i cadascun
dels drets que ens pertanyen com a nació i, especialment, el dret a decidir, de
manera lliure i democràtica el nostre futur.
Compromesos amb el país i totes les persones que hi vivim, el nostre primer
objectiu és garantir la dignitat i els drets de les persones i la cohesió social.
Com a nació, sabem que la nostra primera obligació és garantir una societat de
la que ningú no se’n senti exclòs. La primera forma d’aconseguir-ho és la
generació de benestar i riquesa, el seu repartiment equitatiu i la solidaritat entre
totes les persones.
Així mateix, com a nació, és prioritari aprofundir en la justícia social, la llibertat i
la igualtat d’oportunitats. Volem una nació de persones lliures, amb treball,
educació, justícia i sanitat per a tothom, en què l’economia i les institucions
estiguin sempre al servei de les persones.
Defensem la plenitud nacional de Catalunya. Això significa que tots els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya s’han de poder sentir orgullosos de
pertànyer a un país que ens inclou a tots. De la mateixa manera, la nostra
plenitud nacional exigeix defensar tot allò que ens caracteritza com a nació, és
a dir, la nostra cultura, la nostra llengua i el nostre dret a governar-nos per
nosaltres mateixos fent ús dels recursos que nosaltres mateixos som capaços
de generar.

@unio_cat reivindiquem per a Catalunya tots i cadascun dels drets
que ens pertanyen com a nació. Defensem la plenitud nacional de

▪ CATALUNYA
Davant el futur de Catalunya i els fets que han portat a les presents eleccions,
UNIÓ defensa amb total convicció l'exercici del dret a decidir de Catalunya i
l'assoliment de la plena sobirania de Catalunya. Això significa que Catalunya té
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dret a poder escollir de manera democràtica i lliure la forma de govern que
volem per al nostre país, sense imposicions ni restriccions.
Així mateix, UNIÓ considera que l’actual situació és insostenible i lesiva per als
legítims interessos del nostre país, tant des del punt de vista d’allò que ens
defineix com a nació (llengua, cultura, dret i model educatiu, entre d'altres), com
també des del punt de vista del sosteniment d’uns serveis bàsics de qualitat i
que han de ser garantia de cohesió. Cal, doncs, destinar tots els esforços
possibles a posar fi a aquesta situació.
Perquè sigui factible i real, l’exercici del dret a decidir ha de fer-se de manera
que cada pas vingui avalat per la voluntat ciutadana, sense dividir la societat ni
posar en risc la cohesió ciutadana. El resultat final d’aquest procés ha de ser
que Catalunya pugui assolir la plena sobirania, i que aquesta decisió estigui en
condicions de ser portada a la pràctica, a través de la forma jurídica que es
decideixi. Per això, entenem legítimes totes les vies i tots els instruments
democràtics per a aconseguir-ho.
Conscients, però, que cap generació no té el monopoli de fixar per sempre més
l’horitzó de sobirania que es vol per a Catalunya, Unió no limita a la defensa
d'un model confederal les legítimes aspiracions d’un Estat propi i independent
que pugui assumir democràticament una majoria dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya. Per a Unió, ni la confederació ni l’Estat propi i independent són
finalitats per ells mateixos, sinó simples instruments al servei d’allò que sí que
considerem veritablement important en tot moment: el reconeixement de
Catalunya com a subjecte polític, el respecte a la seva realitat nacional i la
conseqüent dotació d'instruments adequats d’autogovern
La nostra proposta garanteix que l'exercici del dret a decidir se subjectarà a les
següents premisses irrenunciables:
•

SOBIRANIA: en tot moment treballarem per aconseguir la plena
sobirania per a Catalunya, i mai no acceptarem que s’imposin límits ni
restriccions a la nostra sobirania com a nació.

•

DEMOCRÀCIA: totes i cadascuna de les decisions d’aquest procés
s’han d’adoptar de forma netament democràtica, de manera que
cadascuna d’elles gaudeixi de la majoria de vots de la ciutadania.

•

DIÀLEG: tot el procés es gestionarà des del diàleg entre el govern de
Catalunya i el de l'Estat. Malgrat les dificultats i les incomprensions que
puguem trobar a l’altre costat, aquest diàleg l’exercirem sempre sense
renúncies prèvies i amb una total voluntat de persistència. Sabem que el
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diàleg no serà immediat ni senzill, però sabem també que la nostra
persistència i el suport ciutadà el faran inevitables i que aquesta
perseverança democràtica serà la millor garantia de guanyar complicitats
al si de la Unió Europea.
•

SEGURETAT JURÍDICA: el procés ha de garantir en tot moment la
seguretat jurídica. Això significa el doble compromís de treballar tant com
calgui per fer possible unes vies de legalitat interior i exterior que facin
possible l’exercici del nostre dret a decidir i, alhora, excloure mesures
unilaterals i incertes que posin en perill la consecució dels nostres
objectius, és a dir, excloure tant una eventual Declaració Unilateral
d'Independència o l'obertura d'un procés constituent al marge de la
legalitat.

•

EUROPA: Catalunya és una nació d’Europa, i la Unió Europea és l’espai
on Catalunya vol actuar amb plenitud. Així mateix, el suport d’Europa
davant les nostres reivindicacions democràtiques ha de ser un element
essencial del procés. Per això descartem qualsevol actuació que pugui
situar Catalunya fora de la Unió Europea.

•

COHESIÓ: cadascuna de les passes que es donin cap a l’exercici del
dret a decidir i per a la seva efectivitat ha de garantir sempre la cohesió
social i territorial de la nostra nació.

Catalunya té dret a poder escollir de manera democràtica i lliure la
forma de govern que vol, sense imposicions ni restriccions
@unio_cat

•

LLENGUA

El català, la nostra llengua pròpia com a nació que som, ens ha permès
preservar i promoure els signes de la nostra identitat col·lectiva. El
nacionalisme d’UNIÓ, nascut del personalisme comunitari, entén la nació i llur
llengua, com l’àmbit de desenvolupament de la persona, el qual com a tal és
dotat de sobirania, per bé que com és el cas, malauradament no pot ser
sobirania plena en el pla polític.
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És precisament per aquesta raó que la llengua esdevé font de cohesió per
excel·lència. La nostra llengua, com a expressió de la nostra identitat, és un
element que ens vertebra com a nació i com a país. I, precisament perquè
reconeixem en la llengua aquest valor integrador, en reclamem la seva
preservació, convençuts de qui confia plenament en la pròpia identitat i en la
pròpia comunitat està millor capacitat per a l’intercanvi amb l’altre i per
construir, des del respecte als que són diferents, una convivència pacífica i
fecunda. És a partir d’aquesta manera d’entendre i comprendre la nostra
llengua, que aquesta es converteix en font de cohesió i sentit del deure.
Llengua com a font de cohesió, i cohesió com a exigència de deures de la
persona envers la comunitat i viceversa. Un deure, el de la persona envers la
comunitat, que comença pel reconeixement i coneixement de la llengua pròpia,
el català.
Així la nostra llengua ha contribuït a crear l’imaginari col·lectiu que tenen els
pobles i ha sigut un element bàsic d’identitat, d’exercici de la diversitat i de
cohesió social. Fomentar el coneixement de la llengua catalana ha estat al llarg
de la història l’eix principal de la política, no només cultural, sinó de l’acció de
govern en el seu conjunt.

@unio_cat protegirem i defensarem la llengua catalana
desenvolupant polítiques de foment del català en tots els àmbits de
la societat

▪ CULTURA
El nostre país deu en bona part la seva existència a la seva pròpia manera de
ser, i aquest cas, a la seva cultura. Entendre allò que som és conèixer la nostra
cultura. l podem dir que la cultura catalana ha forjat la nostra nació.
Conèixer la nostra cultura, estimar-la, viure-la, transmetre-la és important com a
persones i ciutadans que volen mantenir la nació catalana, arrelada a la seva
pròpia cultura. UNIÓ, partit d’inspiració humanista i de projecció comunitària, fa
seu aquest desig, recollit amb tots els seus documents i ponències des de ja de
la seva fundació.
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La nova cultura que fa front al segle XXI ha d’incloure i tenir en consideració
tots aquest elements, (gastronomia, arquitectura, música, cinema, videojoc,
disseny industrial, turisme, audiovisual, patrimoni, moda, publicitat, xarxes, arts
escèniques, premsa, llibre, artesania i urbanisme, entre d'altres) que entre ells
formen la cultura com element de ser i estar un poble, una nació, és a dir el
nostre país. Catalunya, rica en cultura i generador de cultura.
Catalunya no pot deixar de ser un punt de referència en el món. Són moltes les
persones que al llarg del temps han treballat activament des de diversos
àmbits, per fer de la cultura catalana un referent de país. Ens cal seguir
col·laborant de manera conjunta, institucions, artistes, professionals del sector,
entitats, empreses culturals, per tenir una major presència de la cultura
catalana al món i per dur a terme una veritable diplomàcia cultural que faci
visible Catalunya, la seva llengua, la seva personalitat i la seva cultura en
l’àmbit internacional. La nostra internacionalització cultural no treu que cal
mantenir i aprofundir els llaços culturals ja creats amb la resta de territoris de
parla catalana.
Ara bé, en el marc d’una definició postnacional i alhora ultra local de la cultura
que moltes institucions públiques estan realitzant, es fa necessari advertir la
necessitat de sumar a la cultura, de la concepció clàssica, la creativitat. Això
implica dotar de la cultura de més actors per construir un projecte culturalista
obert i dinàmic reflex de les noves formes culturals d’expressió creatives.
Actualment les indústries creatives són les indústries que utilitzen la cultura
com a punt de partida i que posseeix una dimensió cultural malgrat que les
seves produccions siguin essencialment funcionals, inclouen l’arquitectura i el
disseny, que integren elements creatius en processos més amplis, així com
subsectors, com la concepció gràfica, la creació de moda o la publicitat.

@unio_cat impulsarem la col·laboració entre institucions, professionals
del sector, entitats, per tenir més presència de la cultura catalana al món
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7. REGENERACIÓ POLÍTICA
La societat catalana ens exigeix com a país recuperar la dignitat i el prestigi de
les nostres institucions, unes institucions sòlides al servei de les persones i no
al servei d'interessos particulars.
Regeneració política i lideratge, enfortint la credibilitat de les nostres
institucions, renovant tot allò que les faci més eficients, eficaces i transparents
al servei de tots.
Tots som corresponsables d'aques t exercici de recuperació del prestigi i la
confiança en la política i les institucions públiques, els governs i els partits al
capdavant, però també els mitjans de comunicació, i els ciutadans.
Des d'UNIÓ proposem “governar amb les persones”, implicant els ciutadans i
ciutadanes en les tasques de governabilitat. Una nova manera de governar que
porta al terreny de la relació administració-ciutadans el concepte de drets i
deures, però també els deures de responsabilitzar-se d’una societat que és de
tothom i que entre tots hem de construir. Apostem pel model de Govern Obert,
basat en la transparència, la participació i implicació dels ciutadans, que d’una
manera transversal i inspirada pel principi de col·laboració garanteixi aquest
canvi en la manera de fer política.
Els valors que ens identifiquen com a país i que ens han fet prosperar, l’esforç,
el compromís, la feina ben feta, el sentit de comunitat, la igualtat d'oportunitats,
la dignitat de la persona, han de ser el motor que ha d’impulsar la renovació.
La Generalitat de Catalunya, com a principal institució de la nostra nació, motor
de creixement social, econòmic i representatiu del nostre país, ha de seguir
liderant la societat catalana, donant resposta als anhels dels catalans i
impulsant les iniciatives econòmiques i socials per assolir un futur millor.
Per poder fer possible aquests objectius, és necessari establir polítiques de
reforç del lideratge polític, millorar l’eficàcia i organització de l’administració, ferla més propera, accessible i humana, establir mecanismes per incrementar la
transparència i la bona gestió, i d’oferir un servei públic adequat de Justícia.

@unio_cat aposta per la regeneració política i el lideratge, la lluita
contra la corrupció i l'ètica
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▪ Regeneració política i qualitat democràtica

Des d'UNIÓ defensem la necessitat de recuperar la credibilitat en la gestió
pública i sobretot en la política i els polítics, augmentant la qualitat democràtica
i actuant amb contundència davant dels casos de corrupció.
Volem millorar el nostre sistema polític i dotar-lo de mitjans per afrontar els
nous reptes que la societat planteja, des de la proximitat i l'escolta continua als
ciutadans, i així millorar la qualitat dels serveis i la qualitat de la política.
L'ètica representa un conjunt de valors que inspiren i determinen l'actuació de
les persones, i contribueixen a mantenir alts estàndards d'integritat i de
confiança de la ciutadania envers l'Administració, les institucions públiques i la
política.
Volem fer del diàleg premissa bàsica, i del servei als altres i del be comú,
l’objectiu més important de la nostra actuació.
Per tot això, tot i proclamant la vigència de la democràcia parlamentària, cal
aprofundir en mecanismes que acostin a l’elector a la representació política
escollida. Perquè els destinataris últims del sistema de govern són les
ciutadanes i els ciutadans i han de veure clarament identificada la seva opció
en la configuració d’aquells que els representen i han estat escollits per a dirigir
públicament allò que els afectarà.
El compromís d'UNIÓ és liderar la regeneració política, recuperar la confiança
de la ciutadania a les nostres institucions dotant-nos d’instruments que
afavoreixen la transparència i la participació, prestigiant les nostres institucions
a Catalunya i arreu del món, apropant-les als ciutadans i apropant també els
ciutadans a les seves institucions i als seus representants polítics.
Per la regeneració política cal enfortir i promoure la transparència, potenciar
l’accés a la informació, facilitant i fent efectiu el coneixement de l’activitat
pública a la ciutadania, i dotar-nos dels instruments que permetin consultar i
saber la voluntat de la ciutadania.

•

Participació i transparència

La transparència és un pilar fonamental d'UNIÓ, per això volem seguir
fomentant i promovent la transparència en totes les actuacions de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del seu sector públic i el Govern,
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impulsant l’avaluació de les polítiques públiques i esdevenint un element clau
que ha d’inspirar i orientar la seva reforma.
La governança pública i el bon govern s'han de fonamentar en el principi de
transparència. Cal establir les regles que han de regir la relació dels poders
públics amb els ciutadans, avançar cap a un contracte de tota la societat per a
la transparència, basat en la confiança, l'ètica, la legitimitat, l'avaluació i el
rendiment de comptes.
Aquest darrer any s'ha aprovat la Llei de transparència, una llei pionera i
innovadora, tot així, seguirem avançat en aquest sentit per generar confiança
en la gestió pública per part dels ciutadans i comprometre la seva participació
activa. La informació facilita construir opinió sobre l'activitat pública, generar
debat i permet exigir el rendiment de comptes.

@unio_cat avançarem en el desenvolupament de mecanismes
de transparència per generar confiança en la gestió pública i els

•

Administració propera i eficient

Els ciutadans i ciutadanes reclamen un canvi en les formes de fer política i de
governar, basades en nous valors com la proximitat, l’eficàcia i la rendició de
comptes, i una gestió oberta i col·laborativa, que permeti la implicació i
participació ciutadana.
Apostem per una administració al servei de les persones, que eviti duplicitats,
eficaç, és a dir capaç d’aconseguir objectius, i eficient, és a dir d’assolir-ho amb
els mínims recursos possibles. Aquests són els dos principis que han de marcar
una administració que funciona, que incorpora la innovació entre els seus
principis permanents, i la rendició de comptes i la pedagogia, per tal d'explicarse davant dels ciutadans.
Volem una administració facilitadora per als ciutadans, que les gestions siguin
cada vegada més fàcils, que els tràmits siguin àgils, que els problemes i
demandes de la gent es puguin resoldre de manera eficaç i ràpida.
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Una altra manera de fer política implica també una administració que doni
resposta als nous paràmetres i demandes socials, és a dir amb transparència,
visió pedagògica, que s’expliqui, que obri les seves dades i que sigui oberta i
col·laborativa, que permeti la implicació i participació ciutadana en els
assumptes que generen interès o inquietud.

@unio_cat crearem un model d'administració eficient i eficaç,
facilitadora i capaç de donar respostes a l'instant

•

Organització territorial

UNIÓ té en la defensa de l’equilibri territorial i el principi de subsidiarietat una
de les seves raons d’ésser. Per això, els poders públics i les administracions i
institucions han de vetllar per la distribució equilibrada a nivell territorial dels
recursos públics i vetllar per a que la generació de riquesa sigui distribuïda
arreu.
UNIÓ defensa l’equilibri territorial i el necessari desenvolupament integral i
sostenible de tot el territori català. Catalunya necessita la riquesa de les seves
comarques per tenir un país viu. Des dels Pirineus fins les terres de l’Ebre,
passant per la costa i la Catalunya Central, cal aconseguir posar de manifest
les potencialitats econòmiques i socioculturals de cada territori, perquè amb la
suma de tots i cada un d’ells puguem tornar a ser un dels països més
competitius de la Unió Europea. UNIÓ considera necessària la incorporació de
la veu de cada territori, així com la cohesió territorial, perquè només amb la
col·laboració i el suport de tots s’aconseguirà sortir abans de la crisi i seguir
creant riquesa com a país.
Partint del principi que a Catalunya no sobra ni un sol poble, hem de dotar-nos
d’una organització territorial pròpia, amb la màxima participació i consens
territorial i polític possible, reduint els costos per al ciutadà i millorant l'eficiència
i eficàcia en la prestació dels serveis als ciutadans.

@unio_cat UNIÓ té en la defensa de l’equilibri territorial i el
principi de subsidiarietat una de les seves raons d’ésser
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▪ Administració de justícia
Una administració de justícia moderna i eficaç. Amb els mitjans materials i
personals necessaris per donar un servei públic adequat als ciutadans de
Catalunya.
Aconseguint més estabilitat al personal de la administració de justícia, estenen
la implantació de les oficines judicial a tots els jutjats i tribunals de Catalunya,
reduint els terminis de tramitació i aconseguint una millora en els processos,
especialment en les execucions, amb el diàleg i la implicació de tots els actors
involucrats en la tramitació dels procediments.
Cal l’establiment d’un Poder Judicial eficaç i independent. Catalunya ha de tenir
el seu propi Consell Superior del Poder Judicial, que ens denega el Tribunal
Constitucional, degut a que els jutges i òrgans que controlen el nostre sistema i
les nostres lleis han de conèixer perfectament les característiques i costums de
la societat catalana i per tant, haver crescut en el seu context. Tanmateix s’ha
de lluitar, per dotar a la Justícia de recursos que potenciïn la seva efectivitat;
sobretot s’ha d’informatitzar el sistema per tal d’agilitzar-lo, a igual com han fet
altres Administracions, com per exemple, la Hisenda Pública.
Finalment, UNIÓ, hauria de posar en dubte la presència de la Figura del Jurat
Popular, pels seus alts costos, i la dubtosa eficiència real de les seves
decisions, fet que provoca que judicis s’hagin de repetir dues i tres vegades.

@unio_cat treballarem perquè el Tribunal Superior de Justícia sigui
l’òrgan jurisdiccional superior del sistema judicial de Catalunya
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8. MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
▪ Medi Ambient
Per UNIÓ, l’home i la natura són dos conceptes indestriables: naixem, vivim i
ens desenvolupem en un entorn determinat que forma part de la nostra manera
de ser i de la nostra cultura, i que per tant l’estimem i l’hem de cuidar, i la natura
a la vegada ens dóna la possibilitat de desenvolupar-nos tant econòmicament
com espiritualment. Així doncs, es tracta de buscar l'equilibri entre el
desenvolupament humà màxim però en concordança amb la màxima protecció
del medi natural.
Creiem que caldria fer una revisió a fons de normatives i organismes per anar
cap a una administració molt més eficient, ja que la complexitat administrativa
també es pot considerar una mala praxis ambiental pels costos immaterials o
materials que comporta.
Així mateix, des d’UNIÓ, per tal de minimitzar els efectes del canvi climàtic i
afrontar els impactes ambientals que suposarà l’augment de la població i el
major consum de recursos apostem per models de gestió que tinguin en
compte el desenvolupament sostenible. És a dir, un concepte ampli que
inclogui la producció sostenible i el consum sostenible.
El principal desafiament en què ens trobem actualment és el canvi climàtic. La
comunitat científica mundial ha assolit un alt consens en que estem en una
fase de canvi climàtic provocat bàsicament per les accions de l'home. Així
doncs, si nosaltres som la causa, també podem ser-ne la solució.
Les emissions de CO2 o gas equivalent van íntimament lligades amb el model
energètic i els patrons de producció i consum. En definitiva hem de preguntarnos quin ha de ser el model econòmic i social que permeti a les generacions
actuals gaudir de major confort però que alhora posi les bases perquè això pugi
continuar sent així per les generacions futures.
I això partint de la realitat de Catalunya, un país petit, geogràficament divers i
accidentat, sense recursos naturals propis i que ha de competir en un món
globalitzat en base al que té, unes poques grans empreses i un ampli teixit de
pimes però amb un gran coneixement i amb aplicació significativa de la
innovació i un esperit cada cop més obert al món.
Així doncs, el gran repte de present i futur, el canvi climàtic, cal contemplar-lo
d’una forma transversal, com un eix comú a totes les empreses, a tots els
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sectors, a totes les activitats tenint, però, sempre en compte la seva pròpia
realitat.
No és per tant, un problema de més legislació, sinó d’interioritzar aquesta
variable en tots el comportaments i activitats especialment, en aquells sectors
més sensibles.

@unio_cat proposarem una revisió i simplificació de les lleis i
procediments administratius ambientals

• Energia
Resulta indiscutible la rellevància de l'energia i en especial de l'energia
elèctrica, en el desenvolupament econòmic i com a factor clau per a garantir el
confort humà. Per tant, més enllà de la necessària coordinació dins l’àmbit de
la UE, la energia elèctrica exigeix una regulació a nivell català que garanteixi la
suficiència i seguretat del subministrament energètic, tot assegurant les millors
condicions econòmiques i de qualitat que impulsin la competitivitat i el
desenvolupament de la industria catalana preservant, al mateix temps, el medi
ambient català i el benestar social. Això conforma aquest sector com a sector
clau i estratègic.
La política energètica ha de tenir “el consumidor” com a centre. Els temps del
consumidor passiu ja s’han superat i tenim a l’abast la tecnologia necessària
per dur a terme una revolució energètica que permeti als consumidors
participar activament en el mercat energètic i convertir les seves llars de punts
de consum passius en “llars intel·ligents”, fent possible el control del seu propi
consum així com l’accés a nous serveis i noves tecnologies. El
desenvolupament i regulació de l’autoconsum és també clau, garantint d’una
banda la contribució dels autoconsumidors als costos del sistema i la xarxa
però sense imposar càrrecs desproporcionats o injustificats de tal forma que
limitin el seu desenvolupament.
Aquestes activitats estan sotmeses a les regles del lliure mercat i al sistema
d’autoritzacions. El parc de generació català és excedentari i equilibrat en
quant a la presència de diferents tecnologies. La quota de les energies
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renovables és baixa i requereix l’establiment d’una regulació que afavoreixi el
desenvolupament de la producció basada en energies renovables, d’acord
amb els criteris i la normativa al respecte de la UE.
En quant a la activitat de comercialització des de la Generalitat es promouran
les polítiques que incentivin la lliure competència, recolzant les polítiques
comunitàries encaminades a la creació del mercat únic europeu de l’energia.
Es tracta de que a Catalunya operin un nombre suficient d’empreses
comercialitzadores capaces de crear les condicions necessàries d’un mercat
elèctric eficient i competitiu.
Pel que fa al transport de l’energia, aquesta és una activitat totalment regulada.
RED ELECTRICA DE ESPAÑA S.A. ha de reconèixer la necessitat d’un
Operador del Sistema català que dugui a terme les funcions associades al
transport d’electricitat a Catalunya, i que es coordini amb perfecta sintonia amb
el Sistema Espanyol i amb la resta d’Operadors de la UE.
La coexistència de més d’un Operador del Sistema a l’Estat Espanyol no
constitueix una excepció, sinó que a altres països europeus, com és el cas
d’Alemanya, tenen varis Operadors del Sistema actuant en diferents àmbits
territorials i en perfecte coordinació entre ells.
En quant a la distribució, a Catalunya coexisteix una distribuïdora que ocupa un
gran espai (92% del territori) que coexisteix amb empreses locals que
cobreixen el 8% del territori restant. Cal suposar una potenciació de la posició
dels distribuïdors independents, doncs la activitat de distribució exigeix
arrelament al lloc.
La cadena de subministrament en l’actual sistema espanyol és centralitzada,
basada en la tarifa única i caixa única a tot el territori espanyol, subjecte a una
posterior liquidació i redistribució entre totes les empreses distribuïdores, sense
cap transparència i sense cap intervenció de les autoritats catalanes.
Constitueix un sistema altament lesiu per a les empreses distribuïdores
catalanes i que implica que, de la totalitat de la factura pagada pels
consumidors d’electricitat de Catalunya, es pot estimar que un 30% no torna a
Catalunya. Aquesta quantitat, que avui no torna a Catalunya, redueix, en forma
molt rellevant, la capacitat d’inversió de les empreses distribuïdores catalanes i,
en definitiva, perjudica a la competitivitat de la nostra indústria catalana, tant
per l’efecte preu, com per l’efecte qualitat.
Catalunya necessita disposar d'un mix energètic que ens permeti fer front als
reptes econòmics, socials i mediambientals als que haurem de donar resposta
durant els propers anys. Des de Catalunya hem de continuar recolzant el
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desenvolupament tecnològic i la implantació de les energies renovables al
nostre territori per tal d'aconseguir disminuir la factura i la dependència
energètica de l'exterior, així com disminuir els gasos contaminants que
perjudiquen el medi ambient i la salut dels ciutadans i ciutadanes. En aquest
sentit, Catalunya ha de continuar treballant per tal d'aconseguir els objectius
específics fixats per la UE en l'objectiu vinculant de reduir, d'aquí a 2030, les
emissions de gasos d'efecte hivernacle de la UE en almenys un 40% respecte
als nivells de 1990. Les energies renovables són essencials per a la transició a
un sistema energètic competitiu, segur i sostenible. La UE ha acordat l'objectiu
per al 2030 d'augmentar la quota d'energies renovables fins a almenys un 27%
del consum d'energia de la UE. Finalment, l'eficiència energètica és un
component clau del marc per 2030. La Unió Europea ha aprovat un objectiu
indicatiu d'estalvi d'energia del 27% per al 2030.
Catalunya es troba situada en una privilegiada posició geogràfica per poder
convertir-se en un soci clau que permeti enllaçar, en electricitat i gas, la
península ibèrica amb la resta d'Europa. Manifestem la nostra convicció de que
Catalunya, amb les infraestructures adequades, pot convertir-se en un actor
important en el context europeu i ajudar a millorar l'aprovisionament energètic
de la Unió Europea.
Catalunya és una societat fortament depenent energèticament de l’exterior i
difícilment es podrà plantejar a curt i mig termini l’autoabastament energètic.
Com en altres aspectes no podem considerar el país com una illa dins de un
món global, sinó que hem d’assegurar-nos i assegurar també als demés un
recurs tant vital com aquest; això sí, de la manera més útil econòmica i
mediambientalment possible. També cal considerar la energia com un dret
basic de les persones i un factor de clau de competitivitat.

@unio_cat recolzarem les polítiques comunitàries encaminades a la
creació del mercat únic europeu de l’energia

▪ Aigua
L’aigua és vital per la vida del planeta i avui tothom reconeix que als usos
tradicionals d'aigua de boca, de regadius, industrial o de serveis cal afegir-hi les
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pròpies necessitats del mateix ecosistema. Catalunya té uns recursos hídrics
gens menyspreables, però no té la plena capacitat per gestionar-los
íntegrament. La variabilitat de les pluges concentrant-se més en el temps i en
l’espai fa encara més necessària aquesta gestió global.

@unio_cat impulsarem la creació d'una autoritat única de l’aigua per
tot Catalunya, tant per les conques internes com per els externes

▪ Residus
L'enorme quantitat de deixalles que genera la nostra societat és un tema
preocupant, ja que el nombre de kilograms de brossa per habitant i any
continua augmentat. A nivell industrial, cal aplica el màxim d'I+D en el sector
dels residus amb la finalitat de disminuir el seu impacte mediambiental i reduir
la pressió sobre els recursos renovable.

@unio_cat introduirem bones pràctiques en el diversos sectors
productius per minimitzar els residus o afavorir el seu reciclatge

▪ Infraestructures
Hem de pensar en un sistema d’infraestructures intel·ligent. Des d’UNIÓ creiem
en un nou model pel que fa al creixement del territori. Un model més mallat que
tingui les infraestructures necessàries, adequades al territori, sostenibles i
rendibles econòmica i socialment parlant.
També apostem per un nou model de transport, amb plataformes logístiques
allà on siguin necessàries, per tal de millorar les connexions entre les zones de
producció i les de distribució i comercialització dels nostres productes.
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A l’hora de dissenyar infraestructures volem que es treballi amb coherència i
amb una visió global de cohesió territorial, amb total transparència en la gestió
dels processos, i escoltant les necessitats dels territoris.
Un país modern ha de tenir unes infraestructures adients al seu grau de
desenvolupament i potencial. Això no vol dir que com més infraestructures
millor, i amb la crisis, s’ha posat de manifest que algunes de les infraestructures
publiques eren sobredimensionades i sense un acurat anàlisi cost/benefici en
un sentit ampli.
D’altra banda, cal tenir present que moltes infraestructures físiques impliquen
un consum irrecuperable de territori o llur impermeabilitat.
Des del punt de vista de l'equilibri territorial, cal incidir en les noves tecnologies
de la informació i la comunicació.

@unio_cat avançarem cap a la interconnectivitat real de tot el país i
defensarem l'impuls d'unes infraestructures més competitives

▪ Mobilitat
Les nostres ciutats creixen cada dia més, ens preocupa el seu creixement de
vegades desordenat i poc eficient, per això creiem en el concepte de ciutat
intel·ligent. Amb apostes de nous conceptes de mobilitat dins la ciutat, millorant
els transports públics, tenint en compte les mobilitats per qüestions de feina,
però també les mobilitats per qüestions d’oci.
Catalunya, com la resta de món està immersa en una tendència demogràfica
que comporta la concentració de les poblacions en zones urbanes. L’equilibri
territorial ha estat una de les obsessions del Govern català des de la
recuperació de la democràcia, el que ha fet que aquestes migracions no hagin
estat tan intenses i es concentressin en molts casos en ciutats mitjanes
repartides al llarg del territori.
Això permet que puguem plantejar unes mesures per aquesta xarxa de ciutat i
unes altres per la resta del territori. Com a ciutat, un dels aspectes que cal
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considerar i que repercuteix directament en la mobilitat és el propi pla d’usos de
la ciutat.
Hem d’enfocar les nostres ciutats a ser policèntriques i amb una multiplicitat
d’usos com preveia el Pla Cerdà, i reconsiderant tendències posteriors de
segmentació espacials de les activitats.
El primer model permet una ciutat més propera, fomenta les relacions humanes
i pràcticament fa innecessària la mobilitat mecànica, mentre que l’altre, fa
perdre qualitat de vida, genera despeses econòmiques i implica desplaçaments
més enllà del normal del que es considera peatonal.
Ens cal en la presa decisions de les infraestructures viàries utilitzar les
possibilitats de les ciutats intel·ligents a l'hora de la seva planificació amb una
anàlisi més acurat de fluxos, anant més enllà de volum de trànsit localitzat.

@unio_cat impulsarem la creació d’un tiquet integrat per les xarxes
de comunicació públiques de Catalunya

▪ Equilibri territorial
Som un país asimètric, atès que el 73% de la població de Catalunya viu només
a la província de Barcelona.
Des de la recuperació de les institucions democràtiques, la preocupació de la
Generalitat va esser l’equilibri territorial, implementant una sèrie de polítiques al
respecte entre les que destacava l’anomenada industrialització difusa.
Per a UNIÓ, una de les màximes preocupacions és que la gent pugui viure allà
on va néixer, i si marxa, que ho faci voluntàriament i no obligat per les
circumstàncies, per la manca d’oportunitats o per tenir moltes menys
oportunitats que a qualsevol altre lloc de Catalunya.
Cal doncs reforçar i reafirmar les polítiques de l’equilibri territorial, donant-hi
una prioritat singular i un enfocament molt mes holístic del que se li ha donat
fins ara.
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Atès que la majoria de comarques on s’observa aquesta baixa densitat
poblacional son les qualificades en paràmetres de la OCDE com a rurals, aquí
les polítiques de desenvolupament rural han de jugar un ampli paper. Al parlar
de desenvolupament rural no nomes parlem d'agricultura, ramaderia, pesca o
boscos, si no també d’escoles, d’ocupació, de serveis, de justícia, de formació,
entre d'altres.

@unio_cat reforçarem i reafirmarem les polítiques de l’equilibri
territorial
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9. EUROPA I EL MÓN

Catalunya és un nació que treballa amb l'objectiu de trobar el seu lloc al context
europeu i al món. Catalunya ha de disposar d'una política exterior coherent
amb els objectius de país, sempre tenint present que per tal de poder competir
en un món cada cop més global i interrelacionat Catalunya ha de tenir les
estructures necessàries. En aquest sentit, Catalunya ha de disposar d'una
administració exterior capacitada per defensar els interessos de Catalunya i
recolzar l'internalització de l'economia catalana, ajudant especialment les
PIMES a exportar i intencionalotzar-se.
Així mateix, un dels eixos que han de marcar la política exterior de Catalunya
ha de ser donar a conèixer la personalitat pròpia i diferenciada de la cultura,
llengua i societat catalana.
Catalunya és una part indissociable d'Europa, i com a tal forma part de la Unió
Europea, de la qual es sent part fonamental. Catalunya vol tenir veu pròpia en
el si de les institucions europees, més enllà del paper de Catalunya al Comité
de les Regions, per tal de contribuir al desenvolupament del projecte europeu,
del qual som grans defensor i impulsors.

▪ Unió Europea
En els darreres anys la UE i els estats que la conformen s'han vist sacsejats
per una crisis econòmica i social sense precedents des del final de la segona
guerra mundial com a consequència de la falta d'integració en el conjunt
europeu. Estem plemament convençuts que la resposta a aquesta crisi no pot
ser altre que més Europa, sempre tenint present que en un món cada cop més
globalitzat i amb actors internacionals emergents, la UE és l'únic vehicle que
pot permeté a les nacions europees tenir veu al món.
Un dels principals causants de l'actual situació de crisi institucional europea ens
ve determinada per la “troika” de la que Europa es va haver de dotar al ser
incapaç d'aprofundir en la seva autogovernança. Per això, davant la situació en
que ens trobem avui a Europa, no concebem cap altra solució que més Europa,
més integració europea i més governança europea.
Catalunya és i serà europea. La nostra història s’embranca amb les arrels més
profundes de la construcció de la civilització europea, des del seu origen fins a
la formació del projecte de pau i unitat que és la Unió Europea.

!58

UNIÓ sentim molt nostre aquest projecte, en tant que membres de la mateixa
família política que els pares fundadors, els demòcrata-cristians Schuman i
Monnet, com també els que l’han anat reforçant els darrers anys, i per això
creiem que Europa ha de jugar un paper fonamental en el nou ordre mundial, i
Catalunya, amb la seva capital com a seu de la Secretaria General per la UNIÓ
per la Mediterrània, han de ser un referent en aquest esdevenir.
Catalunya i la seva política exterior ha d’estar plantejada al servei de les
persones i al servei de la comunitat. Això implica que la situació geogràficament
estratègica de la que disposem com a país l’hem de saber posar a disposició
del món en general i d’Europa en particular.
La pressió sobre les fronteres exteriors de la Unió Europea, causada per
conflictes provoca drames humans en els propis països, i també en aquelles
persones que desesperades intenten arribar a una Europa projectada com a far
de la prosperitat i que avui amb prou feines es capaç de garantir l’estat del
benestar als seus ciutadans.

Per @Unio_cat la la solució als problemes d'Europa és més Europa

• El món
La no existència d’una política global no pot ser excusa per no actuar a nivell
local ni per acceptar imposicions ni discursos únics. Mentre no existeixin òrgans
democràtics de govern global, és responsabilitat dels poders polítics locals
traslladar les inquietuds i voluntats dels ciutadans que els han escollit.
És per això que considerem una prioritat de l'agenda internacional la millora de
la transparència i la democratització de les institucions de governança mundial,
com el banc mundial i el fons monetari internacional.
De la mateixa forma, la comunitat internacional ha de fer front de manera
contundent l'amenaça per la seguretat internacional que representa el
terrorisme internacional en general, i en particular el jihadisme. No podem
permetre que el terrorisme internacional desestabilitzi l'Orient Mitjà i el sud del
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Mediterrani, violant constantment els drets humans de la població que viu en
aquestes zones i realitzant crims contra l'humanitat, crims pels quals sempre
seran perseguits i portats d'avant la justícia internacional.

Davant les amenaces internacionals @Unio_cat defensem la
cooperació internacional

▪

Cooperació i solidaritat

La cooperació i la solidaritat és i serà una part fonamental del compromís de
Catalunya envers el món.
Hem de tenir present que per la nostra situació geogràfica, Catalunya es troba
situada en una zona molt propera a l'inestabilitat política i de seguretat del nord
d'Africa. Donada aquesta situació, Catalunya reconeix la importància de la
cooperació i la solidaritat amb la resta de nacions del món que es troben en
situació de vulnerabilitat.
La cooperació i solidaritat han de servir per donar estabilitat i progrés econòmic
a les nacions receptores, tenint present que l'ajuda ha d'estar orientada a la
lluita contra la pobresa, l'assistència a les necessitats bàsiques de la població,
la conservació del medi ambient, l'equitat de gènere i la promoció del
desenvolupament sostenible.

Per @unio_cat la cooperació i la solidaritat és i serà una part
fonamental del compromís de Catalunya envers el món.
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