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ACORD ENTRE EL PSC I ELS VERDS-OPCIÓ VERDA

Les direccions del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) i Els

Verds–Opció Verda hem arribat a un acord electoral de cara a les properes

eleccions al Parlament de Catalunya del 16 de novembre de 2003.

El PSC i Els Verds–Opció Verda considerem que la qüestió fonamental que

es dilucidarà en aquestes eleccions és el canvi polític a Catalunya. Un canvi

indispensable per posar fi a 23 anys d’hegemonia política de la dreta

catalana i a les polítiques contràries a la cohesió social, l’equilibri territorial

i la sostenibilitat que ha desenvolupat. Aquest canvi polític exigeix la

màxima suma d’esforços possible.

Els Verds–Opció Verda estem desenvolupant fa temps un esforç d’unitat de

l’ecologisme polític a Catalunya a través de la Mesa d’Unitat dels Verds, un

esforç que continuarem desenvolupant amb independència d’aquest acord

electoral amb el PSC.

Els Verds–Opció Verda considerem que cal fer presents les alternatives

ecologistes en un moment decisiu pel canvi. Un canvi que cal assegurar a

través d’un acord positiu i creatiu entre l’espai socialista i l’espai verd, un

acord que impulsa el compromís de Pasqual Maragall envers les polítiques

sostenibles. En aquests moments, la presentació de candidatures

ecologistes sense possibilitat d’obtenir representació parlamentària podria

constituir més un obstacle que una aportació positiva al canvi que

considerem imprescindible.

El PSC reconeix els esforços que diversos sectors ecologistes estan

desenvolupant per la consolidació d’un espai verd a Catalunya, amb el que

es compromet a dialogar i col·laborar. Així mateix, el PSC valora molt

positivament l’aportació d’Els Verds–Opció Verda en aquesta direcció i
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l’esforç compartit per assegurar la victòria del canvi i el compromís

ecologista del futur govern de Catalunya.

El present acord entre el PSC i Els Verds–Opció Verda està obert a totes

aquelles organitzacions, persones i sectors que comparteixin els criteris

expressats en el present document.

+ + + + + + + +  + +

El canvi a Catalunya serà possible a partir de la suma de realitats socials

que tenen expressió política i amb la incorporació de propostes diverses que

facin possible una transformació integral del model econòmic, territorial i

polític que estem vivim i que avui hipoteca el futur de Catalunya, de les

persones i del seu medi natural.

El canvi que volem implica capgirar els indicadors que avui assenyalen una

tendència cap a la insostenibilitat a través de reformes legislatives,

prioritats pressupostàries, i l’acció concertada de la ciutadania i els agents

econòmics i socials del país. Una acció presidida pel nou marc de drets

emergents com el dret a la informació ambiental i el dret a la democràcia

ambiental que facin possible conèixer, participar i corresponsabilitzar-se

dels canvis necessaris.

En aquest sentit, l’acord que subscrivim el PSC i Els Verds–Opció Verda, en

comptes de relacionar un seguit de propostes puntuals, opta per impulsar

una nova metodologia de treball en tots els temes bàsics. Així, en el terreny

de temes tan fonamentals com L’AIRE, L’AIGUA, LA TERRA, EL MAR, EL

CAMP, EL LITORAL, L’ESPAI NATURAL, LES ENERGIES, ELS RESIDUS O EL

MODEL INDUSTRIAL I DE CONSUM, el PSC i Els Verds–Opció Verda aspirem

a promoure conjuntament una acció de govern, una acció legislativa i una

acció social que signifiquin un canvi de veritat cap a la sostenibilitat,

l’equilibri territorial i la cohesió social. Les bases d’aquesta nova acció

seran:

• Aplicar de forma avançada a Catalunya tots els Convenis i Directives

Internacionals de regeneració ecològica i social vigents, tot i

promovent llur desenvolupament i millora. L’objectiu és fer rendible

per a tots els països i tots els sectors econòmics i socials l’aplicació

de polítiques de regeneració ecològica i social, i que no ho sigui el fer

el contrari.
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• Desenvolupar polítiques que tractin els temes i els canvis en origen i

no al final dels processos. La majoria de les polítiques actuals es

produeixen a final de canonada i comporten la socialització de les

pèrdues i, àdhuc, la pèrdua de la batalla global de la Sostenibilitat.

Així, per exemple, en matèria de política d’Aigües, en comptes de

planificar un creixement irresponsable del consum, promourem la

Nova Cultura de l’Aigua que implica gestionar una demanda basada

en la eficiència, el consum responsable i la regeneració i preservació

de aqüífers, rius i deltes arreu del país. Catalunya ha d’ésser el màxim

de autosuficient en aigües i s’han de promoure polítiques actives que

primin els consums responsables, mesures de eficiència i la depuració

en origen, i gravin el contrari. Trobem un altre exemple en la política

de Residus, on cal una acció global per la minimitzar llur producció i

per la valorització dels residus produïts tot i eliminant els residus

tòxics i perillosos. L’actual batalla a final de canonada és una batalla

perduda des del començament on els residus no fan sinó créixer i

impliquen una agressió ambiental i una despesa creixent supeditada a

un model de producció i de consum basat en la generació de residus.

El mateix podríem dir de la política d’Energia amb un augment de

consums en els darrers 10 anys del 50% i la previsió d’un increment

addicional d’un altre 50 % en els propers 10 anys, amb els brutals

efectes contrastats de canvi climàtic. Es tracta de promoure en

origen l’estalvi i l’eficiència energètica i, en aquest marc, el

desenvolupament del conjunt de les Energies Netes i Renovables a

tot el territori per permetre adoptar un calendari concret per la

desnuclearització de Catalunya.

• El reequilibri territorial com a possibilitat de facilitar una distribució

equilibrada de població i recursos, i d’assolir polítiques més

sostenibles en tots els àmbits, especialment en el consum de sòl.

• L’educació ambiental, l’acció cívica i la promoció de l’eco-

cooperativisme i de l’empresariat verd com a garantia d’un procés

material permanent d’avenç d’un sector creixent d’economia

ecològica –sostenible en mitjans i ocupació– ja molt significatiu a

d’altres països.

• Una nova política impositiva que, amb uns pressupostos equilibrats,

permeti primar actituds responsables, encarir les actituds
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irresponsables, i nodrir un fons general per impulsar les polítiques

actives de regeneració i tractament en origen.

En resum, és necessari impulsar una nova metodologia de treball en favor

de la sostenibilitat basada en la aplicació dels Convenis Internacionals i en

llur ampliació; en planificar polítiques sostenibles en origen; en el reequilibri

territorial; en l’acció socio-ambiental i el foment de l’economia i fiscalitat

ecològiques que impulsin el procés cap a un major equilibri ecològic i social,

sense incrementar la pressió fiscal global.

En tots aquests camps, el PSC i Els Verds-Opció Verda ens comprometem a

desenvolupar propostes, iniciatives i calendaris d’acció governamental,

legislativa i social per a fer possible un canvi cap a la Sostenibilitat a

Catalunya, configurant una veritable Agenda 21 de Catalunya que concreti

una estratègia de canvi a nivell nacional i de tots els territoris.

Per assegurar la victòria del canvi i el compromís amb aquests principis del

futur govern de Catalunya, el PSC i Els Verds–Opció Verda prenem els

següents acords:

1. Els Verds–Opció Verda renuncia a presentar-se a les eleccions al

Parlament de Catalunya, fent públic el seu suport a les candidatures

del PSC-Ciutadans pel canvi.

2. El PSC es compromet a incorporar al seu programa legislatiu i de

govern els criteris recollits en el present document i a treballar amb

Els Verds-Opció Verda per a la seva concreció i desenvolupament.

3. El PSC es compromet a fer possible la participació de representants

d’Els Verds–Opció Verda i d’aquelles organitzacions, persones i

sectors que subscriguin aquest acord en la definició i

desenvolupament de les polítiques derivades del present acord i, en

especial, indústria i energia, producció neta, agricultura ecològica,

consultoria ambiental, cooperativisme i fiscalitat ecològica, salut i

medecines naturals, educació ambiental, parcs i espais naturals, nova

cultura de l’aigua, urbanisme bioclimàtic, transport sostenible, i drets

dels animals

4. Per fer un seguiment continuat de l’aplicació dels presents acords i

amb la voluntat d’estendre’ls i perfeccionar-los a futures conteses

electorals, es crea una Comissió d’Enllaç entre el PSC i Els Verds-

Opció Verda formada per cinc representants de cada organització. La
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representació d’Els Verds–Opció Verda podrà incloure les

organitzacions o sectors de la Mesa d’Unitat dels Verds que puguin

subscriure aquest acord o incorporar-s’hi en el futur.


