
DECÀLEG PER UN PACTE NACIONAL DE LES ESQUERRES

Els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 16 de novembre 
fan possible la formació d’una majoria nacional d’esquerres, formada pel 
PSC-CpC, ERC i ICV-EA, de la qual en surti un nou Govern, que basi la seva 
acció de govern en els valors de la justícia social, l’ecologisme i els drets 
nacionals de Catalunya.

En aquesta nova etapa, el conjunt de forces polítiques que formen part del 
Parlament de Catalunya i que han manifestat la voluntat de fer avançar 
l’auotogovern, tenim el repte d’assolir un nou Estatut, elaborat amb la 
màxima participació social, assolir un nou model de finançament i iniciar un 
nova etapa en el Govern de Catalunya basada en el diàleg social, la 
transparència i l’honestedat. En aquest sentit cal garantir el pluralisme en 
totes les institucions i òrgans que emanen del Parlament i del Govern.

Iniciativa Verds-Esquerra Unida condicionarà la seva participació en un 
govern plural de les esquerres, a un acord sobre un programa de canvi real, 
basat en deu punts.

1. Reconèixer nous drets socials. Programa Pobresa Zero.
- Impulsar una Llei per universalitzar els serveis socials: xarxa pública 
d’atenció a la gent gran, serveis socioeducatius per la infantesa i 
transferència familiar directa. En el termini de quatre anys: creació de 25.000 
places residencials de responsabilitat pública i arribar a una cobertura del 4% 
dels serveis d’atenció domiciliària per la gent gran; crear 30.000 places 
públiques d’escoles bressol; impulsar una transferència familiar directa de 
83 ¤ mensuals per fills menors de 16 anys.
- Aprovar el Programa Pobresa Zero. Renda mínima garantida per menors de 
65 anys (de 362,54 ¤ mes el 2003). I una pensió bàsica universal per majors 
de 65 anys a desenvolupar en tres fases: complementar les pensions més 
baixes fins a la pensió mínima contributiva (400,54 ¤ mes), després fins el 
SMI (451,20 ¤ mes) i finalment universalitzar la PBU.
- Augmentar la tributació en els dos trams més alts del IRPF en el tram 
autonòmic, del 45% al 48%.
- Augmentar la despesa social pública en la perspectiva d’arribar a la mitjana 
europea, situada en el 27% del PIB.

2. Garantir uns serveis públics de qualitat com a garantia dels drets socials.
- Xarxa escolar única de responsabilitat pública. Revisar els concerts amb 
l’escola privada.
- Posar fi a les privatitzacions a la sanitat. Pla de xoc contra les llistes 



d’espera.

3. Crear més i millor ocupació. Reduir la precarietat.
- Promoure un canvi de model productiu de forma concertada amb 
empresaris i sindicats. Destinar a R+D com a mínim el 3% del PIB.
- Impulsar un Pla d’Ocupació per crear 92.000 nous llocs de treball en els 
serveis socials i la protecció del mediambient.
- Pla de xoc per reduir la sinistralitat laboral. Destinar com a mínim 10 milions 
d’¤ anuals directament a mesures preventives.

4. Promoure habitatge accessible.
- Establir una quota solidària obligatòria d’habitatge protegit, del 20% dels 
habitatges construïts, en totes les promocions.
- Destinar el 50% dels habitatges protegits al lloguer.
- Programa per a l’habitatge buit.
- Perseguir el mobing immobiliari.

5. Assumir un compromís polític i social per la protecció del clima.
- Impulsar un nou Pla de l’Energia que tingui per objectiu el tancament de les 
nuclears i el foment de les energies renovables fins arribar al 12% del 
consum energètic el 2010.
- Promoure un Pla ferroviari i un pla per estendre la xarxa de bus, per la 
reducció de l’ús del cotxe.
- Fiscalitat ecològica: crear un impost sobre la contaminació atmosfèrica i 
sobre la producció nuclear.

6. Reequilibrar i planificar el territori amb criteris socials i ecològics. No als 
transvasaments.
- Fomentar una nova cultura de l’aigua. Rebutjar qualsevol transvasament. 
No a la interconnexió de xarxes per portar aigua de l’Ebre a l’Àrea 
Metropolitana.
- Moratòria urbanística a la costa i als Pirineus, en els espais vulnerables, 
fins que no s’aprovi un nou pla territorial.
- Aprovar un nou Pla Territorial de Catalunya que sigui alhora l’Agenda 21 de 
Catalunya.

7. Aprovar una Llei integral contra la violència de gènere.
- Destinar el 0,5% de les depeses corrents de la Generalitat a finançar un pla 
integral per eradicar la violència contra les dones i la infantesa.

8. Per una democràcia participativa. Mitjans de comunicació públics 
independents.
- Promoure l’elaboració participativa dels pressupostos a l’àmbit local i 
nacional.



- Elaborar de forma participada les lleis. Totes les lleis han d’incloure una 
memòria participativa.
- Reforma dels mitjans públics de comunicació per garantir la seva 
independència.
- Revisar les concessions públiques atorgades per la Generalitat.

9 . Impulsar la pau i la solidaritat internacional. Per una globalització 
alternativa.
- Destinar l’1% del PIB català a la cooperació internacional amb els països 
més empobrits, en programes de benestar social. D’aquest percentatge 
destinar el 0,3% a programes de foment de la pau.
- Promoure el comerç just.

10. Aprovar un nou Estatut elaborat amb participació ciutadana.
- Aprovar un nou Estatut que inclogui nous drets socials i polítics, elaborat 
amb participació social
- Impulsar la reforma de la Constitució amb l’objectiu del reconeixement de la 
plurinacionalitat de l’Estat.
- Aconseguir que Catalunya participi directament en els centres de decisió de 
la UE. 


