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10  Propostes  de  Pasqua l  Maraga l l  
p e r  f e r  d e  C a t a l u n y a  u n a  p a í s  m é s  p o t e n t  i  
s o c i a l m e n t  m é s  a v a n ç a t  
 
 

1 .  Més esco les  bresso l .  30.000 noves places.  50€/mes per 
fi l l  a càrrec fins els 18 anys. 

2 .  Més seguretat .  7.500 policies més en 4 anys. 

3 .  Més habitatge públ ic .  Construir 42.000 habitatges de 
protecció oficial en 4 anys. 

4.  Més  qua l i tat  en  l ’educac ió .  El  80% dels joves de més de 
16 anys continuaran estudis superiors o professionals.  

5 .  Més s e r v e i s  p e r  a  l a  g e n t  g r a n .  Assistència a domicil i  i  
10.000 noves places de residència. 

6 .  Més  qua l i tat  en  e ls  serve is  de  sa lut .  Mínim de 10 minuts 
per visita mèdica. Menys esperes. 

7 . Més fe ina  per  a  tothom.  Formació per al reciclatge 
professional de 250.000 persones. 

8 . Més progrés econòmic .  Atreure inversió exterior i  
promoure les noves tecnologies. 

9 .  Més  invers ions  en  in f rastructures  i  en  la  cura  de l  med i  
ambient .  500 nous quilòmetres d’autovia, 450 de tren i  
100.000 noves hectàrees de parcs naturals protegits. 

10 .  Més autogovern .  Nou Estatut d’Autonomia per decidir 
més a prop dels ciutadans. 
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120 PROPOSTES PER FER DE CATALUNYA UN PAÍS MÉS 
POTENT I  SOCIALMENT AVANÇAT 

 
 
LES INSTITUCIONS CATALANES, AL SERVEI DELS CATALANS 
 

Més autogovern 

1. Aprovar un nou Estatut d’Autonomia, d’acord amb la nova situació que representa 
pertànyer a la Unió Europea i que permeti la intervenció de la Generalitat en tot 
allò que afecti als ciutadans de Catalunya i un finançament suficient dels serveis 
que son competència autonòmica. 

2. Fer d’Espanya un Estat Federal que respecti la seva pluralitat interna i garanteixi 
als territoris que l’integren l’aplicació de polítiques federals en els terrenys polític, 
fiscal, judicial i cultural. 

3. Equilibrar el dèficit fiscal català i aconseguir en 6 anys l’equiparació del 
finançament català al de les comunitats autònomes forals com Euskadi i Navarra. 

 

Millor administració 

4. Modernitzar l’administració de la Generalitat i fer-la més senzilla, sense paperassa 
inútil i amb més coordinació interna. 

5. Congelar la despesa corrent de la Generalitat per tal d’aplicar l’estalvi a noves 
inversions en infrastructures que contribueixin a la modernització del país i la 
creació de llocs de treball. 

6. Crear una Oficina Pressupostària que realitzi tasques de control i avaluació de les 
despeses i polítiques de les conselleries i dels resultats de les seves polítiques i 
inversions. 

7. Introduir els criteris de gestió de qualitat que cerquen la satisfacció dels usuaris a 
tots els serveis públics i publicar anualment els resultats obtinguts i les 
valoracions de satisfacció dels ciutadans. 

8. Facilitar que el màxim número de tràmits administratius es puguin realitzar per 
telèfon o internet. 

 

Un govern més transparent 

9. Màxima transparència sobre les activitats del govern i l’administració catalana. 
Totes les dades d’interès pels ciutadans seran publicades i posades a l’abast dels 
ciutadans a través d’internet. 
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10. Instituir un sistema de consulta obert que permeti la participació directa dels 
ciutadans i de les institucions socials en els processos de debat legislatiu del 
Parlament de Catalunya. 

11. Els alts càrrecs de l’Administració i de les institucions que depenen del Parlament 
seran nomenats després d’un procés parlamentari que dictamini la seva idoneïtat. 

12. Aprovar una llei electoral catalana que reflecteixi la igualtat política de tots els 
votants i que permeti una millor representació de les comarques i territoris i el 
coneixement i accés dels ciutadans als diputats que els representen. 

 

Una justícia més propera als ciutadans 

13. Fer de la Justícia a Catalunya un veritable servei públic i de qualitat, més ràpid, 
amb menys paperassa i que protegeixi abans que res els drets de les víctimes 
dels delictes. 

14. Crear un sistema de justícia ràpida per delictes menors i de justícia municipal 
per dirimir els conflictes de convivència. 

15. Reformar el sistema penitenciari a fi de reforçar la seguretat de les nostres 
presons i d’introduir penes alternatives a la presó i instruments que facin 
efectiva la rehabilitació dels condemnats. 

 

Municipis més forts 

16. Traspassar als municipis la gestió de l’ensenyament primari, la promoció 
d’habitatge i les polítiques actives d’ocupació per tal d’apropar als ciutadans 
les decisions quotidianes sobre aquestes polítiques. 

17. Garantir a tots els ciutadans uns serveis públics mínims de caràcter local amb 
independència del municipi on visquin. Amb aquest objectiu la Generalitat 
finançarà la igualació dels serveis dels municipis menys dotats 
econòmicament. 

18. Fer dels governs locals els catalitzadors del progrés territorial a través de 
pactes estratègics triangulars entre els centres d’ensenyament superior i 
universitaris, els empresaris i les administracions. 

 

Una divisió territorial més natural 

19. Dividir territorialment Catalunya en 7 vegueries o regions amb l’objectiu de fer 
correspondre les identitats territorials reals i naturals amb les oficials. Les 
noves vegueries o regions seran : Alt Pirineu, Catalunya Central, Comarques 
Gironines, Regió Metropolitana de Barcelona, Terres de l’Ebre, Camp de 
Tarragona i Plana de Lleida. 
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El català, reconegut a Espanya 

20. Liderar un gran pacte entre les institucions i la societat civil per la llengua i la 
cultura catalanes, amb l’objectiu d’incrementar el seu us social, per tal de 
garantir la plena normalitat. 

21. Així com el govern de la Generalitat ha d’impulsar l’us del català i 
comprometre’s en la defensa del castellà com a patrimoni cultural de molts 
catalans, el govern de l’estat ha de comprometre’s en la promoció del català 
com expressió de la diversitat cultural espanyola. 

 

 Més infraestructures culturals 

22. Crear una biblioteca publica com a mínim a cada municipi de Catalunya i en els 
que per la seva escassa població no sigui possible i dotar-los d’un servei de 
bibliobús. Les biblioteques publiques seran alhora centres d’accés i difusió de 
les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

23. Crear un Xarxa de Centres de Suport a la Creació Cultural, en el terreny de les 
arts escèniques i audiovisuals. 

24. Crear una Escola de Música a cada municipi de més de 10.000 habitants.  

 

UN PAÍS SOCIALMENT AVANÇAT 

 

Polítiques d’ajut a les famílies amb infants. 

25. Establir una prestació a totes de les famílies de 50 €/mes per fill a càrrec fins 
el 18 anys o de 300 € al mes fins els tres anys. 

26. Crear 30.000 noves places públiques d’escoles bressol en 4 anys, per a infants 
de 0 a 3 anys, amb un funcionament plenament adaptat a les necessitats de les 
famílies i educatives dels nens. 

 

Més serveis per a les persones grans 

27. Fer possible que totes les persones grans puguin envellir en el seu entorn 
familiar i personal més proper, posant a l’abast de tothom que ho necessiti els 
serveis d’assistència a domiciliària, els habitatges tutelats i els centres de dia. 

28. Universalitzar en 4 anys  el servei de tele-alarma per persones grans que viuen 
soles.  

29. Oferir 10.000 noves places de residències d’oferta pública en 4 anys, per 
persones grans que siguin dependents. 
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Pensions dignes 

30. Garantir ajuts complementaris a les pensions més baixes, particularment les de 
viduïtat i les inferiors al salari mínim. 

 

Habitatge digne i assequible per a tothom. 

31. Construir 42.000 habitatges de protecció oficial en 4 anys, dels quals la meitat 
seran de lloguer.  

32. Establir una desgravació de 600€ anuals sobre el tram autonòmic de l’IRPF per 
a despeses de lloguer. 

33. Rehabilitar 37.000 habitatges mitjançant el manteniment, l’adaptació, i 
renovació d’edificis, tant en el medi urbà com rural. 

34. Rehabilitar en 4 anys de forma integral 40 barris que requereixin atenció 
especial en habitatge, equipaments i desenvolupament socioeconòmic. 

 

Més oportunitats per a les dones. 

35. Disminuir l’atur i la precarietat laboral que pateixen especialment les dones. 
Promoure que el 60% de les dones en edat de treballar tinguin feina abans del 
2010. 

36. Establir pactes amb les empreses per implantar Plans d’Igualtat d’Oportunitats 
a les seves organitzacions per tal de garantir l’accés a la feina, les condicions 
de sou i la promoció interna en igualtat d’oportunitats per a les dones 

37. Establir mecanismes per promoure l’accés de les dones a les carreres i 
professions on es troben subrepresentades . 

38. Crear fiscalies especials encarregades d’eradicar la violència familiar i de 
gènere. Totes les dones de Catalunya disposaran a prop d’espais d’informació i 
atenció per promoure la seva autonomia com a persones i gaudiran de 
recursos d’atenció psicològica, jurídica i accés a l’habitatge i a la feina en els 
casos de violència de gènere 

39. Legislar sobre horaris escolars, laborals i comercials per tal de fer compatibles 
la vida familiar, laboral i social de les famílies.  

Viure lliurement la pròpia orientació sexual. 

40. Reconèixer a tots els efectes el matrimoni homosexual. 

41. Donar el mateix estatus a les parelles de fet homosexuals que a les 
heterosexuals. 
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Més oportunitats pels joves. 

42. Garantir que cap jove es trobi sense feina o escola, per tal d’aconseguir la 
plena inserció dels joves dins la societat. 

43. Crear una xarxa de centres de formació superior no universitària, en 
col·laboració amb el món empresarial i els ajuntaments, que garanteixin 
formació tècnica i/o professional a tots els joves.  

44. Ajudar a l’emancipació dels joves a través de polítiques de suport en el terreny 
de l’habitatge, la formació i el treball. 

45. Desenvolupar, en col·laboració amb els ajuntaments, un política potent 
d’informació adreçada als joves en els terrenys laboral, estudiantil, d’oci i la 
salut. 

 

Bona salut per a tothom. 

46. Garantir un temps mínim de 10 minuts per visita als Centres d’Assistència 
Primària i l’atenció per part del metge de capçalera abans de 24 hores, llevat 
de les urgències. 

47. Prestacions dentals gratuïtes per a tots els menors de 14 anys. 

48. Cap intervenció quirúrgica mai no tindrà un temps d’espera superior a 6 mesos 
i molt especialment les intervencions de cataractes, hèrnies, pròtesis de genoll 
i maluc i varius,. 

49. Millorar el confort de les habitacions dels centres hospitalaris i la qualitat 
hotelera dels seus serveis. Incrementar el nombre d’habitacions d’us individual. 

50. Reestructurar el servei d’ambulàncies al conjunt de Catalunya amb la finalitat 
que el trasllat urgent dels malalts es realitzi en els terminis mínims en funció 
de la gravetat del cas. 

51. Crear una xarxa de serveis comunitaris d’atenció a les persones amb malalties 
mentals, que asseguri rebin teràpia, assessorament laboral i seguiment mèdic 
aprop dels seus domicilis. 

52. Aprovar una Carta de Drets dels Pacients i Ciutadans en relació a la salut, 
establint el dret a escollir processional i centre sanitari, a una segona opinió 
mèdica. Així mateix reforçarem la participació dels ciutadans en la planificació i 
gestió de la sanitat. 

53. Anualment seran publicats i estaran a l’abast dels ciutadans els indicadors que 
permetin comparar el funcionament, la qualitat i els resultats tant dels centres 
públics com dels privats concertats.  

  



el programa del canvi 

 

 

Tothom fent esport 

54. Convertir els centres educatius de Primària i Secundària en espais oberts a la 
pràctica esportiva dins dels barris. 

55. Posar en marxa un programa d’iniciació esportiva per què tots els nens i nenes 
aprenguin a nedar abans dels 6 anys. 

 

Sense barreres per a les persones amb dificultats de mobilitat 

56. Eliminar les barreres arquitectòniques als carrers, espais i centres públics de 
Catalunya en el termini de 4 anys. 

57. Garantir l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a la xarxa de 
transport públic. Compliment del codi d’accessibilitat de Catalunya. Que ho 
determina pel 2006. 

 

Més seguretat per a les persones 

58. Crear 7.500 places de nous policies en 4 anys. La policia restarà sota el 
comandament únic de la Generalitat a nivell general i dels alcaldes a nivell 
local.  

59. S’establirà una coordinació i cooperació plena entre tots els diferents cossos 
policials.  

60. Els delictes menors contra la propietat i la integritat de les persones seran 
perseguits i previnguts amb cura especial i un desplegament policial 
extraordinari quan sigui necessari.  

61. Es reduirà un 50% les víctimes dels accidents en 6 anys i es serà 
particularment estricte amb la conducció sota els efectes de l’alcohol. 

 

EDUCACIÓ DE QUALITAT, PROGRÉS ECONÒMIC 
I MÉS I MILLOR OCUPACIÓ. 

  

Un sistema educatiu de qualitat 

62. El 100% dels infants fins els 16 anys han d’estar escolaritzats i el 80 % dels 
joves de més de 16 anys seguiran estudis superiors i professionals. 

63. La qualitat de l’ensenyament serà l’objectiu principal. Anualment s’avaluaran i 
es publicaran els resultats obtinguts per tots els centres educatius, públics i 
privats.  

64. Al finalitzar la Secundària tots esls alumnes hauran de dominar perfectament 
el castellà, el català i l’anglès i haver assolit un bon nivell de matemàtiques. 
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65. Formar als alumnes en àmbits clau (noves tecnologies, llengües estrangeres, 
matemàtiques i llengua i educació artística, a partir d’una hora diària més als 
centres d’Educació Primària i de tres hores setmanals més als centres de 
secundària. 

66. Els centres concertats finançats amb diners públics participaran dins la xarxa 
educativa en peu d’igualtat amb els centres públics i garantiran l’efectiva 
gratuïtat de l’ensenyament als seus alumnes, la no discriminació de cap petició 
de matrícula i la transparència en la seva gestió. 

67. La funció directiva als centres de primària i secundària serà professionalitzada 
i enfortida la seva autoritat. La disciplina escolar serà tractada com un objectiu 
prioritari que forma part del mateix procés educatiu i de l’educació en valors 
dels nens i joves. 

68. Els centres escolars han de ser espais de lleure, formació i esport oberts als 
barris. Seguiran una programació d’activitats obertes, d’acord amb els 
ajuntaments, i romandran oberts 12 hores al dia durant els 7 dies de la 
setmana. 

 

Avançada en recerca científica i noves tecnologies 

69. Desenvolupar un sistema d’investigació i ciència català, d’excel·lència 
internacional, a partir dels centres universitaris, institucions publiques de 
recerca i les empreses. Arribar a un 2% del PIB català en inversions d’I+D,  

70. Crear una xarxa de centres d’iniciació a les noves tecnologies i alfabetitzar en 
l’ús dels ordinadors i internet al conjunt de la població en un termini de 4 anys. 

71. Vincular les empreses amb els centres de formació i recerca per tal 
d’aconseguir un desenvolupament basat en la creació de valor afegit, i no en 
els baixos costos salarials. 

 

Amb més empreses i més competitives. 

72. Incrementar la inversió exterior a Catalunya i número d’emprenedors a 
Catalunya.  

73. Aconseguir que Catalunya sigui seu de més empreses multinacionals catalanes 
i estrangeres. 

74. Facilitar l’augment de la grandària mitjana de les empreses catalanes per 
augmentar la seva capacitat de competir a nivell internacional. 

75. Donar suport als nous emprenedors creant un fons per invertir en risc per a 
nous projectes, ajudant amb subvencions en els camps econòmics més difícils. 
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Amb feina per a tothom 

76. Impartir formació profesional a 250.000 persones durant en atur durant 
durant els propers 5 anys. 

77. Doblar la contractació a temps parcial, fixa i amb igualdat de drets, abans del 
2010. 

78. Concedir ajuts a la contractació estable de les persones majors de 45 anys. Es 
destinaran a aquest fi, com a mínim, 6 milions d’euros durant els propers 5 
anys. 

 

Amb institucions financeres potents. 

79. Fer de les caixes catalanes un instrument d’impuls de l’activitat econòmica. 
L’estalvi català ha d’ajudar a les empreses i famílies catalanes. 

80. Desenvolupar la creació d’instruments potents de capital risc que permetin la 
creació de noves empreses. 

 

Amb una indústria turística excel·lent. 

81. Potenciar Catalunya com un destí turístic integral (mar, muntanya, cultura...), 
popular(a l’abast de les famílies mitjanes europees i espanyoles) i de qualitat 
(amb standards de servei que fidelitzin els clients), amb l’objectiu de liderar el 
mercat turístic europeu. 

82. Aprofitar el turisme per millorar i posar en valor el patrimoni natural, artístic i 
cultural, amb inversions finançades pel propi consum turístic. 

 

LES INFRAESTRUCTURES QUE NECESSITEM. EL PAIS QUE VOLEM. 

 

Amb més i millors ferrocarrils 

83. Comunicar Catalunya amb les principals ciutats europees: Londres, Paris, 
Brussel·les, Frankfurt, Munic, Milà, Roma, Zuric,(radi de 1200Km) amb el tren 
d’alta velocitat a menys de 5 hores. 

84. Construir el primer gran ferrocarril del segle XXI per la Catalunya interior, l’Eix 
Transversal ferroviari per garantir el reequilibri territorial de Catalunya ja que 
articularà entre si les ciutats de la Catalunya interior (Lleida- Tàrrega- 
Igualada- Manresa- Vic- Olot i Vic- Ripoll- Puigcerdà) amb les de l’eix costaner 
Tarragona- Barcelona- Girona.  

85. La nova xarxa ferroviària, amb 450 nous quilòmetres, assegurarà que totes les 
capitals comarcals i els pobles i ciutats de més de 5000 habitants estiguin a un 
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màxim de 30’ d’una estació ferroviària i que el temps de connexió amb la 
capital regional es situï entre 50 i 60’. 

86. Establir la xarxa “metro regional” a partir de les Rodalies Renfe i Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya i nous serveis de rodalies a les terres de Ponent, 
Tarragona i Ebre, i Girona.  

87. Crear una xarxa ferroviària de mercaderies, en el context de la millora de les 
relacions ferroviàries entre la Península Ibèrica i Europa i de la potenciació 
dels ports de Tarragona i Barcelona que permetrà assolir que entre el 15 i el 
30% del transport de mercaderies es realitzi per ferrocarril. El transport de 
mercaderies per tren descongestionarà les nostres carreteres i les farà més 
segures. 

88. Establir un servei de trens regionals sobre la xarxa d’alta velocitat de manera 
que el recorregut de Lleida a Girona sigui de 1h 40’, de Lleida a Barcelona 1h, 
de Tarragona a Barcelona 35’, de Tarragona a Girona 1h i 15’, de Barcelona a 
Figueres 50’... 

89. La xarxa d’alta velocitat ens situarà a2h,30’de Madrid i a 1h 15’ de Saragossa i 
l’alta velocitat al corredor Mediterrani (ara inexistent ) ens situarà a menys de 
2 hores de València. 

 

Amb més i millors carreteres 

90. Construir 500 Km. d’autovies lliures de peatge 

91. Garantir que el 30% del pressupost de carreteres es dediqui a millores de la 
seguretat, en especial dels punts de major risc i trams de concentració 
d’accidents (TCA), a manteniment i conservació. Reduirem l’accidentalitat de la 
nostra xarxa de carreteres en un 50% en un període de 10 anys. 

 

Amb més i millor transport públic urbà 

92. Connectar, en el marc del Pla de Transports de Viatgers, totes les capitals 
comarcals amb transport públic en freqüència mínima d’una hora. 

93. Millorar la velocitat comercial del transport col·lectiu per carretera: creació de 
carrils Bus – VAO (vehicles d’alta ocupació) als accessos a les ciutats. 

94. Fer que el 40% de viatges de la Regió Metropolitana de Barcelona siguin en 
transport públic. 

95. Construir 110 nous quilometres de metro i ferrocarrils de la Generalitat a la 
Regió Metropolitana de Barcelona. 

96. Implantar sistemes de transport públic a la demanda a les àrees rurals i de 
baixa densitat. 
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97. Assolir l’objectiu del Llibre Blanc europeu de que en el termini de 20 anys, el 
20% dels combustibles del transport urbà siguin alternatius (gas natural i 
biocombustibles). 

 

Amb més aeroports i de més capacitat 

98. Fer un aeroport a cadascuna de les set regions de Catalunya, en un sistema 
jerarquitzat. Fer que l’aeroport de Barcelona esdevingui el gran HUB europeu i 
intercontinental del Mediterrani Occidental. Incrementar l’autonomia i gestió 
empresarial dels aeroports de Barcelona.  

99. Duplicar el nombre de passatgers de l’aeroport de Barcelona, fins a 40 milions i 
arribarem a més de 500.000 tones de mercaderies, acabarem la tercera pista, 
la nova terminal, farem l’accés ferroviari d’alta velocitat i l’enllaçarem a la 
xarxa ferroviària convencional i al metro. Posicionarem els aeroports de Reus. 
amb 2 milions de passatgers i Girona amb 1,5 com aeroports internacionals 

100. Connectar mitjançant el sistema de trens regionals d’alta velocitat els 
aeroports de Reus , Girona , Lleida, Ebre i Barcelona. 

101. Fer que l’aeroport de la Seu d’Urgell també esdevingui un aeroport 
internacional vinculat al turisme i a l’accessibilitat a Andorra i el Pirineu. 

102. Crear una xarxa d’aeroports regionals que incorpori els nous aeroports de les 
Terres de Lleida, de la Catalunya Central, i de les Terres de l’Ebre. 

103. Impulsar el gran potencial de Catalunya per a la càrrega aèria Constituirem 
una empresa autònoma gestora de la terminal de càrrega de l’aeroport de 
Barcelona . Potenciarem les terminals de càrrega de Reus i Girona i també de 
Lleida. 

 

Amb grans ports internacionals 

104. Duplicar la superfície del port de Barcelona. Doblar el trànsit general fins a 60 
milions de tones, 3,5 milions de contenidors (Teus) i més de 900.000 
creueristes 

105. Facilitar l’accés ferroviari al port de Barcelona en els tres amples: mètric, ibèric 
i, sobretot, internacional, i la creació de noves línies per al transport de 
mercaderies entre la península ibèrica i Europa i resoldre l’accés viari directe a 
la nova ampliació del port de Barcelona per mantenir lliure de congestió la N-II 
i l’ A-7-. 

106. Crear noves àrees logístiques de gran superfície a la Catalunya Central i al Baix 
Penedès (ports secs). 

107. Doblar la superfície del Port de Tarragona i resoldre la seva connexió amb les 
autopistes A-7 i A-2 i amb la nova autovia N-340 i amb l’Eix Transversal. Dota’l 
de l’accés ferroviari al Corredor al Corredor Mediterrani, mitjançant la nova 
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línia Madrid - Barcelona i a la futura línia ferroviària de mercaderies que el 
connecti amb Europa. 

 

Amb els millors centres de distribució logística del Sud d’Europa. 

108. Crear noves centrals intermodals i zones logístiques de mercaderies a 
l’Empordà, l’aeroport de Girona, Cervera/Tàrrega, Igualada, Manresa, Vic, Olot 
o ampliar les existents a Lleida, Tarragona- Reus, La Llagosta. 

109. Crear una gran zona logística a les Terres de l’Ebre (L’Aldea). 

110. Potenciar la Pobla de Segur com un centre de distribució del Pirineu. 

 

 

Amb una xarxa de subministrament energètic eficaç, sostenible i a preu assequible. 

 

111. Fer real la competència entre els operadors elèctrics, en aquells segments de 
la indústria on sigui possible, per tal d’abaratir el cost de l’energia per a 
famílies i empreses. 

112. Assegurar el subministrament elèctric durant tot l’any, fent que els operadors 
realitzin les inversions necessàries en la xarxa de distribució. Les empreses 
hauran d’indemnitzar als afectats per fallides de subministrament. 

113. Ampliar la xarxa de gas en 500 km en un periode de 3 anys i dotar de 
subministrament de gas a 196 nous municipis. 

 

Amb aigua per a tothom 

114. Impedirem el transvasament de l’Ebre que proposa el Pla Energètic Nacional. 

115. Assegurarem el subministrament d’aigua fins cobrir totes les necessitats de 
Catalunya. Garantirem, a curt termini, cobrir els 175 Hm3/any de dèficit que 
pateix Catalunya, - i els 290 Hm3/any a mig termini -, aplicant una política de 
redistribució, utilitzant les tècniques més avançades de dessalació i 
potabilització d’aqüífers i evitant el malbaratament. Aplicarem els criteris 
d’eficàcia en la gestió dels recursos naturals que és la base de la nova cultura 
de l’aigua.  

 

Capdavanters en el respecte al medi ambient 

116. Estendrem l’adequada gestió dels residus domèstics i solucionarem el 
problema dels residus miners, ramaders i industrials. 

117. Instal·larem plaques solars en 8.000 sostres de Catalunya. 
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118. Crearem 100.000 noves hectàrees de parcs naturals protegits i les 
interconnectarem a les 275.000 existents. 

119. Millorarem la qualitat de l’aire que respirem i acabarem amb els sorolls que 
ocasionen problemes de salut. 

120. Convertirem el paisatge en un valor a protegir i millorar arreu de Catalunya i 
traslladarem a la Catalunya rural la millora en els espais públics que s’ha 
produït a la Catalunya urbana en els darrers anys de la mà dels ajuntaments 
d’esquerres. 


