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Som una formació d’esquerres i catalanista, amb ambició de govern, que 
pretén transformar les estructures econòmiques, polítiques i socials de 
l’actual sistema neoliberal. Som gent d’arreu que volem construir en comú un 
país més just des d’una àmplia majoria social.
Defensem una nova manera de fer política, la política del comú, on les 
persones i la comunitat som protagonistes. Una nova manera de fer basada 
en la solidaritat i la cooperació que, al nostre entendre, s’han de sobreposar 
a la competitivitat i l’individualisme, valors que la societat de consum ha 
afavorit fent-los un signe massa present a la nostra societat. La implicació 
ciutadana i la col·laboració entre persones diverses, lliures i iguals són els 
principis fonamentals que articula la nostra proposta.
Volem una democràcia real que impregni tots els àmbits de la nostra 
societat. Creiem que per assolir-la calen noves pràctiques polítiques i noves 
institucions, però també que la ciutadania puguem participar en la política de 
forma diferent a com ho hem fet fins ara. Així, la política del comú es basa en 
una voluntat democratitzadora aplicable a tres àmbits:

1. Intervenir sobre el mercat a través de la regulació social i ambiental, 
democratitzant l’economia i les empreses per avançar cap a una 
societat realment justa i igualitària.

2. Desenvolupar unes institucions públiques no burocràtiques que 
garanteixin i proveeixin drets, serveis i polítiques públiques de forma 
universal. Unes institucions on la ciutadania tinguem un paper central 
a través de nous mecanismes de participació, transparència i control.

3. Afavorir pràctiques comunitàries i experiències cooperatives i 
autogestionades que fomentin l’empoderament de la ciutadania.



1. Un nou model econòmic i 
ecològic basat en el bé comú
 
La crisi econòmica de 2008 i les polítiques de retallades dutes a terme 
a Europa, Espanya i Catalunya han multiplicat les desigualtats i han fet 
empitjorar les condicions de vida de la gran majoria de la població. Per fer 
front a aquesta situació cal posar les bases d’una societat diferent, que doni 
prioritat a les persones.
El punt de partida per construir una economia guiada pel bé comú, més 
inclusiva i sostenible, rau a preguntar-nos com es satisfan realment les 
necessitats de la gent i com podem organitzar una economia i una societat 
que respecti les lleis, cicles i ritmes de la natura, sense excloure ningú. 

1.1. Model econòmic i productiu 
Tot i la crisi, Catalunya manté uns bons nivells de renda per càpita 
gràcies a un sector industrial encara potent, diversificat i exportador net; 
i gràcies també a un sector turístic líder internacional. Tanmateix, hi ha 
una dependència excessiva tant de les importacions de béns bàsics –tals 
com l’energia i els aliments- com del sector del turisme. A més, Catalunya 
pateix uns nivells de pobresa i desigualtat extremadament elevats fruit, 
entre d’altres, d’una fiscalitat baixa, un important dèficit fiscal amb l’Estat, 
uns salaris poc dignes i una despesa social i en R+D+I també molt reduïda. 
Cal, per tant, corregir aquests desequilibris tenint en compte els reptes i el 
context en què ens trobem avui en dia. Democratitzar l’economia, regular 
el mercat i reconstruir el sector econòmic públic i comunitari són per a 
nosaltres estratègies fonamentals. Creiem que cal fer una aposta decidida per 
l’economia social i solidària.
Regular els mercats. La continua liberalització dels mercats ha conduit a 
la Gran Recessió financera i econòmica. Evitar-ne de noves reclama, entre 
d’altres, reglamentar l’activitat econòmica - especialment les finances- tot 
garantint-ne el control públic, lluitar contra l’especulació i eliminar els 
paradisos fiscals. Cal regular correctament els mercats per impedir que els 
monopolis i oligopolis, amb els seus lobbies i portes giratòries, abusin del seu 
poder i s’apropiïn de manera creixent de l’esforç de la gent treballadora i dels 
recursos dels consumidors.
Economia social i solidària. Creiem que s’ha d’impulsar aquest àmbit, no 
només com a proposta democratitzadora i de millores laborals, sinó com a 
eina de transformació social clau tant en la reducció de desigualtats com en 
la satisfacció de necessitats.
Reindustrialització. La industria ha de tornar a ser un motor de l’economia 
catalana i ha de ser capaç de generar nous llocs de treball. 
Sector primari. En la concepció econòmica d’un país nou cal reconèixer el 
paper estratègic de les activitats agràries, ramaderes i forestals. No només 



com a puntal econòmic i sector fonamental en les exportacions, sinó també com a 
activitat vinculada a l’equitat territorial, l’arrelament de la població als nuclis rurals, 
la preservació del medi i la generació de riquesa i identitat. 
Teixit comercial. El petit comerç català ha de treure profit del renovat interès per 
la vida de barri i per tot allò que significa proximitat. 
Turisme. El turisme és un sector estratègic a Catalunya, però actualment 
l’economia catalana n’és massa dependent. S’han d’impulsar transformacions en 
el sector turístic que afavoreixin el seu decreixement i la seva descentralització 
territorial i estacional, canvis que han de produir una millora dels serveis i de la 
qualitat de l’ocupació en el sector. 
Capgirar el sector de la construcció. Els indicadors de l’activitat constructora 
han començat a remuntar i ja s’endevinen algunes dinàmiques molt similars a les 
prèvies a la crisi. Cal capgirar aquesta situació. La professionalització de la gestió 
i la col·laboració entre petites empreses pot obrir la porta a un canvi progressiu 
d’aquestes dinàmiques. 
Recerca i innovació. La recerca i la innovació han de ser motors de la 
transformació. Cal establir els mecanismes i incentius adequats per afavorir 
la R+D+I en tot allò que aporti millores al bé comú, ja sigui a nivell de país o a 
qualsevol altra escala. En aquest sentit és clau impulsar una major connexió de les 
universitats i centres de recerca públics per tal que generin coneixement públic al 
servei de tothom, situant Catalunya en l’excel·lència d’aquest àmbit clau per a la 
generació de benestar al segle XXI. Aquesta R+D+I s’ha de combinar amb polítiques 
industrials actives que afavoreixin la transformació del model productiu i a la 
vegada generin un sector industrial i de serveis d’alt valor afegit.

1.2. Treball 
Vivim un procés de precarització del treball assalariat que té el seu origen en la 
capacitat de les empreses d’actuar globalment, fragmentar les relacions laborals, 
dificultar la capacitat dels treballadors i treballadores d’actuar i negociar col 
lectivament i, alhora, esquivar i condicionar a la baixa els marcs de regulació dels 
estats. 
A l’Estat espanyol les dues darreres reformes laborals (la del PSOE el 2011 i la del 
PP el 2012) han estat una màquina de destrucció d’ocupació i han actuat com la 
major piconadora de drets socials i laborals dels darrers 30 anys. Davant el fracàs 
d’aquest model basat en la desregulació, la precarietat i els baixos costos laborals; 
apostem per crear treball digne, estable, segur, de qualitat i amb drets.
Ocupació de qualitat i lluita contra l’atur. Volem una societat on no hi hagi 
persones aturades. Calen mesures per lluitar enèrgicament contra l’atur i la 
precarietat, que afecta especialment les persones joves. Cal crear ocupació de 
qualitat, que afavoreixi la conciliació personal i faciliti la desmercantilització de la 
vida. Apostem per fer-ho en sectors estratègics com l’energia, el medi ambient o 
l’atenció a les persones, i creiem que cal fer-ho atenent a la igualtat d’oportunitats. 
Salari just. Defensem un salari mínim suficient per cobrir necessitats i una escala 
salarial justa que redueixi l’actual bretxa salarial entre persones directives i 
treballadores a les empreses. 
Treball digne: Volem construir un model amb drets, amb seguretat, amb 



estabilitat i amb unes condicions de treball adequades -càrrega de treball, 
jornada laboral, ambient de treball, etc.-. Un model de treball que doni 
oportunitats a les persones joves per construir projectes de vida i permeti a 
les persones grans culminar aquests projectes sense por. Un model, a més, 
que desenvolupi una adequada política de prevenció de riscos laborals per 
una ocupació segura. 
Nou sistema de contractació. Defensem un nou sistema de contractació 
laboral que fomenti l’ocupació estable i ofereixi una major garantia de drets. 
Volem una nova regulació de l’acomiadament, més segura i garantista. 
Un model català de relacions sociolaborals. Un model que enforteixi 
l’exercici dels drets a la negociació col lectiva i del dret de vaga, reconeixent 
els mateixos drets socials i laborals a tots els treballadors i treballadores que 
prestin els seus serveis dins d’un mateix procés econòmic. 
Autònoms. A Catalunya cal millorar i desplegar un marc normatiu a favor de 
les condicions de treball de les persones autònomes. 
Conciliació i coresponsabilitat. Cal una regulació de la jornada laboral que 
permeti a tothom una vida social adequada i promogui l’eliminació de les 
desigualtats de gènere en el treball domèstic i en el mercat laboral. Apostem 
fermament per una millor conciliació de la vida personal i laboral.

1.3. Energia i canvi climàtic 
Un sector no oligopolitzat que garanteixi el subministre. L’energia és un bé 
comú i, com a tal, no pot estar en mans d’una minoria de grans empreses. 
El model que proposem és un model democràtic i distribuït, que apropi 
la producció i el consum de l’energia mitjançant la creació de xarxes 
descentralitzades.
Pobresa energètica. Cap persona a Catalunya ha de patir pobresa 
energètica. L’energia és un bé comú al qual tothom ha de tenir accés. 
Defensem un model energètic on els subministres bàsics estiguin garantits. 

1.4. Aigua 
Gestió pública i democràtica. L’aigua és un bé comú de primera necessitat 
que requereix ser gestionat a través d’un model de gestió pública i 
democràtica.
 



2. Un nou model de benestar 
per una societat justa i 
igualitària 
La redistribució és un mecanisme totalment imprescindible per reduir les 
desigualtats, però s’ha demostrat manifestament insuficient per assolir 
una societat realment igualitària. Entenem, per tant, que el nou model 
de país s’ha de construir sobre unes bases necessàriament més radicals 
que la redistribució compensatòria a la que ens tenia acostumats la 
socialdemocràcia europea. Volem unes institucions públiques que tinguin 
una forta capacitat redistributiva i que impulsin polítiques d’equitat a través 
d’una fiscalitat justa. Però apostem, al mateix temps, per complementar 
aquesta orientació redistributiva de l’estat amb una agenda de polítiques 
predistributives que incideixin sobre les causes de les desigualtats i 
responsabilitzin no només l’estat, sinó també els agents privats (les empreses 
i les famílies), d’una distribució més igualitària. En un context com l’actual, 
on la capacitat de despesa pública es veu debilitada, cal apostar més que mai 
per mesures regulatives que forcin als agents privats a generar condicions 
d’igualtat.

2.1. Justícia social  
i polítiques per l’equitat 
Reequilibrar els nivells d’ingressos i de riquesa. Cal una escala salarial 
justa que redueixi l’actual bretxa salarial entre persones directives i 
treballadores a les empreses. Cal recuperar la capacitat adquisitiva dels 
salaris, per reactivar l’economia i garantir el salari indirecte -representat 
pels drets de ciutadania- i el salari diferit de les pensions. I cal, sobretot, 
reequilibrar els guanys empresarials; guanys que no han deixat de créixer 
sobre una retallada salarial sense precedents, traspassant el cost de la crisi a 
aquells que no hem estat els seus causants. 
Pensions dignes per a tothom. No és cert que no es pugui sostenir un 
sistema de pensions públiques dignes. Defensem un sistema públic i 
universal de pensions basat en un nou model que incrementi les pensions 
mínimes fins al Salari Mínim Interprofessional, avançant cap a la reducció 
del principi de contributivitat. Volem un model que suprimeixi els incentius i 
rebaixes a la cotització empresarial, elimini el tractament favorable als plans 
privats de pensions, combati l’economia submergida, la precarietat laboral 
i el frau en la contractació i, finalment, garanteixi un finançament suficient. 
Aquest finançament s’hauria de basar en un sistema mixt -a càrrec dels 
Pressupostos Generals de l’Estat- on la Seguretat Social pugui rebre part dels 
seus ingressos del sistema tributari, especialment per finançar i millorar les 
pensions mínimes i més baixes. 



Lluita contra el frau fiscal. Cal intensificar la lluita contra el frau fiscal, amb 
més recursos econòmics, humans i legals, penalitzant-lo amb els serveis 
professionals de l’administració i amb la coresponsabilitat de la ciutadania. 
És necessari posar en funcionament acords entre l’Agència Tributària de 
Catalunya i l’Agència estatal, coordinat així la lluita contra els defraudadors, i 
prendre mesures contra els anomenats paradisos fiscals. 
Reforma fiscal equitativa i progressiva. Cal actuar decididament i afrontar 
una reforma fiscal de caràcter integral, justa i progressiva, per tal que pagui 
més qui més guanya i qui més té. 
Augmentar la fiscalitat del capital i dels béns de luxe improductius. 
La nostra proposta planteja basar la política fiscal del nostre país en una 
progressivitat efectiva on aportin proporcionalment més els que més tenen. 
Per això, és important incrementant la tributació de les rendes de capital; 
revisar els mínims exempts en l’Impost del Patrimoni i el manteniment 
de l’Impost de Successions. Així mateix, cal promoure un Impost sobre les 
transaccions financeres internacionals i gravar els béns de luxe improductius.

2.2. Serveis socials 
Serveis socials universals i accessibles. El sistema de serveis socials 
ha de fer efectiu l’accés als serveis i prestacions com un dret subjectiu en 
condicions d’igualtat en tot el territori català. Ha de basar-se en un model 
d’intervenció social centrat a la persona amb l’objectiu d’acompanyar i 
prevenir situacions de vulnerabilitat. Així mateix, ha d’incidir, també, en les 
dinàmiques socials que impedeixen la inclusió.  El seu objectiu ha de ser la 
reducció de les desigualtats i el foment de la  cohesió social, la capacitat de 
lliure decisió  i autonomia de la persona, així com la seva vinculació social i 
comunitària.

2.3. Habitatge
 
Nou model de política del sòl. Cal una política de sòl decidida que freni 
l’especulació i s’orienti a garantir l’accés a l’habitatge.
Habitatge garantit com a dret constitucional. L’accés a l’habitatge ha de ser 
un dret constitucional efectiu. L’actual marc normatiu català permet garantir 
tant el dret a l’habitatge com el dret als subministraments basics. Els governs 
actuals, però, no han tingut la determinació necessària per fer-ho i han 
deixat a milers de famílies sense subministraments ni sostre. És necessari el 
desplegament de l’actual marc normatiu i el seu compliment, desenvolupant 
el marc reglamentari per poder aplicar les lleis catalanes que regulen la 
matèria d’habitatge i que en garanteixen l’accés. 
Regular els preus del lloguer. És urgent regular els preus de lloguer dels 
habitatges, a fi d’evitar que l’especulació generi situacions injustes, en especial 
en aquells territoris i barris on fets com el turisme o la inversió estrangera han 
provocat que els veïns, i en especial la població jove, hagin d’abandonar els 
seus barris per no disposar de recursos suficients per fer front al lloguer. Per 



intervenir en el mercat del lloguer proposem delegar en les administracions 
locals la capacitat per establir màxims en els preus del lloguer, tenint en 
compte les característiques del municipi. 
Accés als subministraments garantit. Una vida digna es basa en poder 
tenir un habitatge amb els subministraments bàsics per a poder-lo habitar 
(aigua i consums energètics, fonamentalment). Una política justa ha 
d’assegurar que tothom pugui fer front a uns nivells de consums suficients de 
subministraments energètics (llum, aigua, gas). 

2.4. Educació
L’accés a l’educació, juntament amb la sanitat, és un dels pilars d’una societat 
democràticament justa. 
Educació al llarg de la vida. És necessari promoure l’educació al llarg de 
la vida, garantint una oferta de qualitat i suficient en tots els nivells i etapes 
educatives, des de l’escola bressol fins a la universitat.
Educació inclusiva. Cal cercar maneres més eficaces per respondre a la 
diversitat present de l’alumnat. Apostem per un model d’educació inclusiva 
que ofereixi a tot l’estudiantat —sense distinció pel que fa a la capacitat, 
l’ètnia o qualsevol altra diferència— l’oportunitat de ser membres de les aules 
regulars i aprendre dels seus companys i companyes amb reciprocitat.
Més recursos per a l’educació pública. El model educatiu que proposem 
requereix un increment de recursos econòmics. Aquest ha de permetre la 
reducció de ràtios a les aules, un augment de plantilles amb contractació 
pública de qualitat i l’eliminació de la precarització laboral en tots els nivells 
i etapes educatives. Cal superar la inversió en educació actual (2,8% del PIB), 
per equiparar- la amb la resta de països europeus (6%) i avançar cap al 7% per 
assolir la gratuïtat de l’educació al llarg de la vida.
Universitat pública d’accés universal i gratuït. Cal disminuir 
progressivament els preus públics fins a la gratuïtat, per contribuir a facilitar 
l’accés a la universitat de la classe treballadora. 

2.5. Salut i sanitat
Sistema sanitari públic universal i equitatiu. El sistema sanitari ha de ser 
d’accés universal i independent de l’edat, sexe, classe social, orientació 
sexual i origen ètnic. Ha d ‘assegurar que en tots els centres del país es doni 
atenció sanitària a totes les persones que ho necessitin, sigui quina sigui la 
seva situació administrativa. L’accés a la targeta sanitària ha de ser per tota 
persona que acrediti la seva residència a Catalunya, amb independència 
del seu empadronament i temps de residència. S ‘han d’augmentar la 
progressivitat i exempcions dels repagaments farmacèutics i de prestacions 
sanitàries fins a suprimir-los i complir el compromís de no imposició de 
noves taxes com l’euro per recepta. Cal incentivar la salut pública i recuperar 
en el sector públic el control de la salut laboral, creant i reforçant els equips 
de salut laboral públics existents. Cal ampliar la cartera de serveis en àrees 
com l’odontologia i augmentar els recursos assistencials en els territoris amb 



majors necessitats socials 
Desmercantilitzar la sanitat. Cal evitar el transvasament de pacients, 
serveis i recursos públics a l’àmbit privat; eliminar les externalitzacions i 
les privatitzacions de serveis sanitaris, evitar els negocis sanitaris privats 
amb diners públics i fiscalitzar totes les operacions econòmiques que es 
desenvolupen amb entitats privades. La sanitat pública ha d’estar protegida 
a través del blindatge de pressupostos i la inversió necessària per portar a 
terme la reconstrucció del Sistema Nacional Públic de Salut de Catalunya, 
malmès per les retallades i la mala gestió. 
Més qualitat i inversió per a tots els àmbits. Cal dotar de la inversió 
suficient per a que es puguin desenvolupar les funcions pròpies de tots 
els àmbits que composen el sistema de salut, vetllar per la qualitat total 
del sistema i reduir les llistes d’espera d’atenció primària i especialitzada, 
així com la garantia de temps màxims de 6 mesos per a determinats 
procediments fins que s’estableixin nous criteris consensuats. 
Drets i condicions laborals dignes per al personal sanitari. Defensem la 
recuperació de tots els drets perduts dels treballadors i treballadores de la 
salut, que mereixen una remuneració i un desenvolupament professional 
adequat. Cal acabar amb la discriminació d’interins i contractats. El personal 
sanitari públic, d’altra banda, ha de tenir exclusivitat al sistema públic. 
Recerca i docència en salut. La recerca i la docència en salut s’han de basar 
en els determinants socials de la salut i en els problemes de salut i de serveis 
sanitaris més prevalents. Els recursos dedicats a aquestes activitats han 
d’incrementar-se fins a aconseguir els nivells d’altres països del nostre entorn.

2.6. Cultura
Un nou horitzó per a la cultura. Volem una cultura que formi ciutadania 
lliure, emancipada i crítica; que participi de la transformació social, que sigui 
protagonista aportant creativitat i rebel·lia. Per això cal una política pública 
dialogant, que aposti amb confiança per la participació, la transparència i 
la democràcia cultural. Defensem les pràctiques culturals que interroguen 
i transformen, que construeixen identitats des de les memòries i que són 
expressions plurals i lliures.



3. Un país fratern  
i sobirà en tots els àmbits 
Concebem la sobirania com la capacitat que tenim, com a ciutadans i 
ciutadanes constituïts en comunitat política, per decidir democràtica i col 
lectivament sobre els afers comuns; és dir, sobre el nostre futur col lectiu 
i sobre tot allò què afecta a la nostra comunitat. Catalunya és una nació 
sobirana i, com a tal, ha de tenir ple dret a construir el seu futur. 
Actuar de baix a dalt és un dels principis rectors de la nostra formació 
política. Som una força que té en el seu ADN el municipalisme, perquè el 
municipi és l’administració més propera a la ciutadania i la més permeable a 
les seves demandes. Compartim el principi de subsidiarietat, segons el qual 
els problemes s’han d’abordar tan a prop del seu origen com sigui possible. 
Apostem per la descentralització i la gestió de proximitat a tots els nivells. 
Així, entenem el nostre projecte de país des de l’autonomia municipal i des 
de la seva diversitat geogràfica. Al mateix temps, però, defensem la necessitat 
de projectar mirades regionals i metropolitanes per als diferents àmbits 
territorials del país, així com una visió global i multilateral que vertebri el 
conjunt del territori des de les diverses realitats que configuren Catalunya. 
La sobirania de Catalunya, d’altra banda, no es pot limitar a una sola de les 
seves expressions –la institucional– obviant tota la resta de dimensions que 
són igualment fonamentals per a la construcció del nou país. Volem una 
Catalunya sobirana en termes nacionals però també econòmics, ambientals 
i socials. És per això que posem sobre la taula nous debats com el de la 
sobirania econòmica, la sobirania tecnològica, la sobirania alimentària o 
la sobirania energètica. En altres paraules, volem construir la nova realitat 
catalana des de múltiples sobiranies, de forma articulada i fraterna amb la 
resta de pobles germans de l’Estat.
Som conscients, al mateix temps, que vivim en un món amb múltiples 
interdependències, on les causes i les conseqüències dels principals 
problemes prenen dimensions globals i locals, al mateix temps i de forma 
relacionada. Des d’aquest nou espai polític no defugim aquesta realitat, 
ans al contrari. Som una força internacionalista i entenem que l’alternativa 
social i política que proposem requereix ser construïda a través de xarxes 
globals que es basin en la col·laboració solidària entre iguals. Des d’aquest 
punt de vista el municipalisme transformador, les ciutats rebels i els diferents 
territoris treballant en xarxa representen una esperança per canviar i 
democratitzar Europa des de baix. 
En aquest sentit, la fraternitat és per a nosaltres no només un valor cabdal a 
fomentar en la relació entre els pobles d’Espanya, d’Europa i del món; sinó 
també una pràctica política que es concreta amb aliances amb altres forces 
d’arreu. Unes aliances que, en el moment actual, adquireixen una gran 
rellevància. 



3.1. Sobirania nacional 
Històricament, Catalunya s’ha anat configurant com a una realitat nacional, 
és a dir, com una nació, en un constant procés de transformació i mestissatge 
que l’ha construït i articulat. 
En els últims temps, la ciutadania de Catalunya hem expressat de manera 
clara i majoritària que constituïm una comunitat política sobirana amb 
el dret irrenunciable a determinar lliurement el nostre futur a través d’un 
referèndum; que ha de ser efectiu, amb reconeixement i garanties.
Actualment, vivim un període de clara transformació de la realitat nacional 
catalana en un món nou. Aquest es caracteritza per una sostracció constant 
de sobirania popular en favor de poders públics i privats amb poc, quan 
no nul, control democràtic. Procés que s’emmarca alhora en una gran 
transformació social, cultural i econòmica global que ha portat a l’erosió i a la 
reconfiguració de les sobiranies clàssiques.
Els canvis en curs estableixen un seguit d’interdependències que obliguen 
a articular la noció de sobirania sobre noves bases. És per això que, cada 
cop més, cobren sentit conceptes com els de sobiranies en transició, 
postwestfalianes (és a dir, postestatals), o, a partir de principis democràtics, 
sobiranies compartides.
Un nou camí. A casa nostra, aquesta realitat es tradueix en un context 
específic: el procés de trencament de la Constitució territorial de 1978, que té 
la seva màxima expressió en la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut del 2010 i en els processos constants de recentralització practicats 
per l’Estat central en el marc de la crisis desfermada el 2008. Aquest procés 
ha arribat a un punt de no retorn. Per una àmplia majoria de catalans i 
catalanes, ja no es tracta de revisar el pacte del 78, sinó d’iniciar un camí nou.
Fem nostra i volem actualitzar la tradició majoritària del republicanisme 
catalanista i de les classes populars catalanes a partir de la defensa de 
sobiranies plenes i lliurement compartides.
En aquest sentit, apostem per la creació a Catalunya d’una república social, 
democràtica i ambientalment justa, com a màxima expressió i realització 
de la seva sobirania nacional. Una República que s’ha de constituir en 
relació fraternal amb la resta de pobles de la Península. L’expressió 
d’aquesta construcció conjunta ha de residir en la capacitat de compartir 
sobiranies amb un Estat que ha de desenvolupar plenament el seu caràcter 
plurinacional.
Processos constituents. Per fer factible aquesta nova realitat, cal activar 
processos constituents que es reforcin mútuament tant a Catalunya 
com a Espanya i que tinguin en el seu centre el dret a l’exercici de 
l’autodeterminació dels pobles.

3.2. Municipalisme 
Som un país amb una llarga tradició municipalista. Durant dècades, 
l’administració local ha estat l’encarregada de vetllar pel benestar de les 



persones, mantenint un contacte directe amb la realitat quotidiana de la 
ciutadania. Malauradament, aquest espai de proximitat ha estat utilitzat per 
determinades formacions polítiques per crear xarxes clientelars en favor dels 
seus propis interessos, d’esquenes a les necessitats de la gent. 
Amb victòries electorals com la del mes de maig de 2015 hem demostrat que 
els ajuntaments poden jugar un paper fonamental en la lluita per recuperar 
els drets de les persones. Barcelona i a altres ciutats rebels, sense oblidar les 
contribucions fonamentals del municipalisme transformador, ens demostren 
que es poden assolir grans avenços des del món local. 
Entenem el municipi com l’espai de proximitat on les persones han de 
poder decidir, en comú, com fer front als seus problemes col lectius. El 
municipalisme, per tant, es basa en retornar la sobirania a la ciutadania. És, 
de fet, el principal mecanisme de participació capaç de recollir la voluntat de 
veïns i veïnes i transformar-la en una nova realitat política a partir de mesures 
concretes. És des d’aquesta perspectiva que apostem pel món local com a 
espai clau en l’empoderament de les persones, contenint el domini creixent 
que exerceixen els poders econòmics, sovint a través de la innecessària 
gestió privada de serveis públics. 
Autonomia municipal i govern local. Volem un model de sobirania municipal 
que doni plena autonomia als ajuntaments per decidir quines polítiques 
volen desenvolupar. 

3.3. Europa i internacionalisme 
Arreu del món, la ciutadania s’està rebel·lant contra el segrest de les 
sobiranies pels mercats globals i per unes institucions transnacionals 
antidemocràtiques. Ens preocupa que sigui l’extrema dreta qui més s’està 
aprofitant d’aquesta crisi: confrontar grups humans, tancar fronteres per a les 
persones i obrir-les per al capital és la base de la desigualtat. Per tant calen, 
més que mai, espais que defensin totes les sobiranies des d’una perspectiva 
internacionalista, pacifista i antiracista.
Des d’aquest nou espai polític comú entenem que, en un món enxarxat de 
múltiples interdependències, les sobiranies mai no són absolutes. Reptes 
com el canvi climàtic o la financerització de l’economia creuen fronteres. 
Per això defensem les sobiranies en xarxa a nivell global, és a dir, un món de 
col·laboració solidària entre iguals. Per aconseguir-ho, cal que els municipis, 
pobles i la ciutadania organitzada treballin a nivell global per construir 
alternatives des de baix.
Construir per decidir. Davant del segrest de les sobiranies a nivell europeu 
i global, apostem per construir alternatives des de baix i en xarxa, dins i fora 
de les institucions. Cal mostrar amb fets que les coses es poden fer d’una altra 
manera i replicar i escalar models d’èxit arreu del món; només així serà possible 
superar els sistemes institucionals i econòmics actuals. Els governs municipals 
i subestatals van per davant dels estats en aquest sentit. En són exemples els 
milers de municipis i regions que s’han declarat lliures del TTIP; les xarxes de 
ciutats refugi i els compromisos de governs locals arreu del món amb metes de 
reducció d’emissions de carboni molt més exigents que les dels estats.



3.4. Sobirania econòmica 
Guanyar, recuperar i construir la sobirania econòmica. Creiem que 
cal guanyar en comú sobirania en l’àmbit de l’economia per tal que les 
institucions democràtiques puguin fer polítiques que prioritzin la plena 
ocupació, el benestar social i la reducció de desigualtats. 
Les persones abans que el pagament del deute. Reivindiquem que caldrà 
establir, en la Constitució i en els textos legals propis, que la defensa dels 
drets i el benestar de la gent tenen prioritat per sobre del manteniment del 
pagament del deute i l’estabilitat financera. També, s’haurà de dotar al poder 
executiu del marc legal necessari per tal que pugui negociar i dur a terme 
operacions de reducció i/o reestructuració del deute, els seus terminis i els 
seus interessos. Cal, doncs, un nou contracte social on l’economia no estigui 
al servei de les corporacions, sinó al servei del bé comú. 
Fiscalitat pròpia i solidària. La sobirania econòmica implica tant capacitar 
als municipis per donar les respostes que necessita la ciutadania com establir 
els marcs competencials democràtics més grans per poder construir una 
alternativa a la globalització neoliberal i a la devaluació d’estàndards socials. 
Catalunya ha de tenir una hisenda que permeti fer front a les necessitats del 
territori, sense oblidar la naturalesa solidària que ha de permetre compensar 
desequilibris econòmics interregionals entre els pobles de l’Estat espanyol 
i d’Europa. Caldrà fer servir aquest marc per posar en marxa polítiques 
contra-cícliques d’inversió i despesa que permetin amortir el gran cop de la 
crisi, i moure’ns en la direcció de la plena ocupació i el desenvolupament 
econòmic equilibrat i inclusiu. Hem d’anar mes enllà de les restriccions fiscals 
establertes als tractats de la UE. 
Democratització de les finances. Proposem realitzar una auditoria del 
deute públic, amb l’objectiu de rebutjar el pagament del deute il·legal, 
il·legítim, odiós i socialment insostenible. També, en el marc d’un procés 
de reorganització intern del sistema financer, advoquem per fer auditories 
de les entitats financeres i posar en marxa lleis de reducció del deute de les 
famílies mes endeutades -amb especial èmfasi en el mercat hipotecari- i amb 
problemes econòmics. De la mateixa manera, considerem imprescindible el 
retorn de les ajudes rebudes per la banca. 
Banca pública. Necessitem una banca pública, sumada a l’existent banca 
ètica, que garanteixin l’accés dels serveis financers en condicions d’igualtat, 
sense clàusules abusives. Proposem, doncs, posar en marxa un sistema de 
banca pública catalana que doni suport als projectes de les famílies catalanes 
i faci d’impuls al nou de desenvolupament productiu.

3.5. Sobirania tecnològica 
Els moviments polítics contemporanis hem d’explorar els reptes que planteja 
l’augment de les plataformes tecnològiques, la proliferació dels sensors en la 
vida quotidiana i el continu canvi cap a una economia intensiva en l’ús de les 
dades. És necessari posar sobre la taula la qüestió de la sobirania tecnològica 
en les seves múltiples dimensions.



3.6. Sobirania alimentària  
i energètica
 
Autosuficiència territorial. Apostem per un model econòmic que 
incrementi la sobirania alimentaria, energètica i de matèries primeres per 
reduir els fluxos de llarg recorregut innecessaris i, al mateix temps, reduir 
l’endeutament extern. Per aconseguir-ho cal incrementar l’autosuficiència 
territorial en energia i alimentació, orientant l’economia cap a mercats de 
proximitat i diversificant l’oferta (més policultius, més persones dedicades 
a la pagesia). Només apostant per cicles de distribució curts aconseguirem 
reduir el malbaratament energètic i alimentari.



4. Una Revolució 
democràtica i feminista 
La política s’ha d’impregnar de principis ètics que evitin que les institucions 
públiques i els partits polítics tornin a caure en les dinàmiques de corrupció 
sistèmica que hem viscut en les últimes dècades. Cal recuperar els principis 
bàsics de la democràcia tal i com la coneixem, doncs en els darrers anys 
qüestions fonamentals com la llibertat d’expressió, el respecte als drets 
humans o la separació de poders han patit retrocessos importants a casa 
nostra. 

4.1. Radicalitat democràtica 
Una democràcia plena. Apostem per aprofundir i millorar la democràcia en 
tots els seus aspectes, començant per millorar les institucions representatives 
i els mecanismes d’elecció dels nostres representants, que han de continuar 
jugant un paper fonamental en el nou país que volem construir. Per tenir una 
democràcia realment plena cal desenvolupar nous canals, noves pràctiques i 
nous instruments de deliberació, participació i decisió directa. 
Un democràcia més participativa. No volem unes eleccions cada quatre 
anys, volem democràcia cada dia. Volem que la ciutadania participi en la 
presa de les decisions i que intervingui de forma efectiva en l’elaboració de 
les polítiques públiques. Per això cal que les institucions públiques es dotin 
de noves eines de participació ciutadana i les utilitzin de forma molt més 
generalitzada a l’hora de dissenyar i implementar les seves polítiques. 
Sense equitat no hi ha democràcia. Sense drets socials efectius no hi ha 
capacitat d’exercir lliurement i en igualtat els drets de participació política. 
Feminització de la política. Feminitzar la política vol dir incorporar més 
dones a la política i fer-la més feminista. Aspirem a una representació 
paritària, que reflecteixi la composició real de la societat. Cal incorporar 
la perspectiva de gènere per a la construcció real i efectiva dels drets de 
ciutadania. Les dones som més de la meitat de la població i cal que la 
participació política estigui garantida. 

4.2. Ètica i transparència 
Una ètica democràtica. Necessitem més política, i no menys, però una 
política diferent, entesa com el poder de la gent. Per això, proclamem que la 
nostra principal arma és la democràcia, com una eina revolucionària enfront 
les elits que s’han apropiat de la sobirania. 
Una democràcia transparent. Volem obrir les portes de bat a bat, que les 
parets siguin de vidre per tal que tothom, amb màxim control i garanties, 
sàpiga com es prenen les decisions i què es fa amb el diner públic. 
Una política neta. Cal separar diners i política. S’ha d’obrir una nova etapa 
de compromís ètic. Volem una política neta, responsable i exemplar: que 



reti comptes, que incorpori la revocació, la limitació de mandats, de sous, les 
agendes públiques, etc. 

4.5. Seguretat i justícia 
El dret a la seguretat ha de ser garantit. No volem un model de país en el 
que, com passa en alguns estats, la seguretat és tan sols un dret de les classes 
benestants que es paguen serveis exclusius de seguretat privada, generant 
veritables zones restringides a les que la població no pot ni tan sols accedir. 
Una justícia eficaç, ràpida i transparent. Cal dotar l’administració de 
justícia amb més recursos humans, econòmics i tecnològics, i aturar i revertir 
les privatitzacions. 
Despolitització de la justícia.



5. Un país inclusiu  
on tothom tingui cabuda 
Catalans i catalanes som totes les persones que residim a Catalunya, sense 
cap mena de distinció per raó d’origen o nacionalitat. Som una terra diversa, 
mestissa i plural, i és des d’aquesta pluralitat que volem construir el nou país, 
en comú i sense excloure ningú. 
Catalunya és un sol poble que es configura a partir de la seva diversitat 
cultural. Entenem que la diversitat d’origen, de llengua, de gènere o 
d’orientació sexual és una fortalesa que ens enriqueix. Aquesta diversitat, 
però, no pot ser entesa d’altra manera que no sigui des de la plena ciutadania i 
des de la igualtat de drets civils, socials i polítics. 
És fonamental que totes les persones i col·lectius socials siguin igualment 
protagonistes en la construcció del nou país. Les dones, que són la meitat 
de la població, han estat tradicionalment apartades de la vida pública. Les 
persones amb diversitat funcional han estat relegades a un rol secundari a 
la nostra societat. Les lesbianes, gais, bisexuals, transgènere o intersexuals 
són sovint objecte de discriminació. Les persones estrangeres pateixen el 
racisme institucional que els porta a la discriminació i a la exclusió, per la 
seva condició de no ser considerades com a ciutadanes; condició que també 
té com a conseqüència la precarietat, la desigualtat social i el rebuig. Calen 
polítiques específiques de reconeixement real de drets i llibertats, per revertir 
la desigualtat i materialitzar la plena ciutadania; cal combatre la violència 
masclista, l’homofòbia, la transfòbia, el racisme i la islamofòbia. Només així 
podrem construir una societat realment lliure, justa i igualitària. 

5.1. Llengua 
Considerem que el model d’immersió lingüística ha estat un model d’èxit. El 
català i el castellà són les llengües oficials, conjuntament amb l’aranès com a 
llengua pròpia de l’Aran, emprades per la majoria dels catalans. Un patrimoni 
cultural que ens enriqueix.
Ús preferent del català. Podem concloure que no existeix cap argument, que 
no sigui purament ideològic, per no defensar que el català és la llengua pròpia i 
oficial de Catalunya i mereix un ús preferent, atesa la seva condició de llengua 
minoritària. En aquest sentit, com a mínim, el català ha de continuar sent la 
primera llengua en quatre àmbits: ensenyament, mitjans de comunicació públics 
de la Generalitat, toponímia i llengua de l’Administració de Catalunya. Cal, però, 
que continuï avançant en aquells àmbits on encara és molt minoritari, adaptant 
les accions revitalitzadores al nou context sociolingüístic, amb l’única eina que 
ha possibilitat l’èxit del model d’immersió actual: un ampli consens polític i social. 
Pluralisme lingüístic. Cal mantenir els drets lingüístics actuals del conjunt de la 
població i ampliar- los a altres llengües. La diversitat lingüística del país és un gran 
valor, però per convertir-la en un actiu real cal donar-li també projecció en l’esfera 
pública. 



5.2. Feminismes i drets de les dones 
Presència de les dones en tots els àmbits. 
Violències masclistes. Davant d’aquesta gravíssima realitat, volem un 
país on les dones tinguem dret a viure sense la violència masclista, tot 
generant una identificació des de les seves manifestacions més lleus i un 
posicionament social contundent i majoritari de rebuig. Cal una aposta ferma 
per la prevenció a través de la coeducació, que implica els diferents espais 
educatius, la sensibilització i la promoció d’una informació no sexista als 
mitjans. També cal eliminar la discriminació i la desigualtat de dones i homes 
a tots els àmbits socials. I, per descomptat, cal garantir l’atenció a les dones en 
situació de violència masclista, la seva recuperació i la reparació del dany. 
Interrupció voluntària de l’embaràs. Advoquem pel dret a decidir 
lliurement sobre la interrupció de l’embaràs com una decisió inapel lable, 
sense pràctiques infantilitzadores ni paternalistes que qüestionin la nostra 
capacitat de decisió. Un dret que ha d’estar garantit en la xarxa pública de 
Catalunya. 

5.3. LGTBI 
Catalunya és capdavantera en reconèixer els drets dels col lectius LGTBI, 
si bé encara queda un llarg camí per recórrer i és necessari fer-lo extensiu 
no només aquí, si no a tot arreu. L’assetjament i violència que les persones 
LGTBI continuem patint a les aules, la discriminació a la feina o l’espai públic 
i l’exclusió de serveis públics (especialment sanitaris) són alguns exemples 
de situacions de desigualtat amb les que continuem trobant-nos. És per això 
que no donem cap pas enrere i seguim en la lluita contra la LGBTIfòbia com a 
prioritat. 

5.4. Cicles de vida 
Un nou model de cicles de vida. Entenem que cal fugir del model de cicle 
vital centrat en la productivitat per posar les persones al centre de la vida. 
El repartiment equitatiu del treball, del salari i de l’oci, així com una aposta 
decidida en matèria d’habitatge, són la garantia per a l’autogestió del cicle 
vital de cadascú.
Infància. Cal superar el model actual de protecció de la infància i avançar 
cap a la promoció i la garantia dels seus drets, prestant especial atenció a 
la participació i implicació de la infància en la definició del seu present. 
Igualment, hem d’aprendre a escoltar els infants i els hem d’incorporar en el 
disseny de les polítiques públiques.
Joventut. La gent jove ha estat el laboratori de pràctiques de la desregulació 
i la precarietat laboral que posteriorment i amb l’excusa de la crisi s’han estès 
a tota la ciutadania. Avui en dia, la gent jove que no ha hagut de marxar del 
país a buscar-se la vida, només té dues opcions: el treball precari o l’atur. Un 
treball precari en forma d’una temporalitat excessiva, d’unes pràctiques 



sense remunerar, i d’unes ofertes de treball que freguen l’estafa. A més, 
es posen grans traves per a l’accés a l’educació. No només els preus de les 
taxes universitàries són abusives, sinó que a més a Catalunya s’ha pagar per 
accedir als Graus Superiors de Formació Professional. També cal destacar 
l’ofensiva de l’individualisme i el masclisme a través de la oferta cultural 
i d’oci consumista de les grans plataformes comercials, mediàtiques o de 
l’entreteniment. Així mateix, aquesta mateixa gent jove hem estat en gran 
part motor del canvi que es va gestar a les places. La gent jove no som futurs 
ciutadans, som ciutadania del present, ciutadania apoderada, que pren les 
seves pròpies decisions i que es manifesta en els seus propis espais.
Envelliment actiu. Apostem per unes polítiques d’envelliment actiu que 
prioritzin els aspectes bàsics de dignitat i garantia de subsistència, mobilitat 
i salut; però també volem recuperar el gran capital cívic que representa 
aquesta part de la població a Catalunya.

5.5. Migracions, ciutadania  
i interculturalitat 

Un model de plena ciutadania.  Aquest camí s’ha d’entendre a partir de 
tres eixos. Primer, el reconeixement de les persones estrangeres i de les 
minories ètniques i religioses -invisibilitzades i fins ara no reconegudes com 
a força ciutadana tant en el pla jurídic com a simbòlic– com a base d’una nova 
societat igualitària. Segon, la representació d’aquests sectors de la població 
a les institucions. No es pot imaginar una societat sense la seva participació 
política. I tercer, una política de redistribució de recursos i del treball que 
pugui combatre la precarietat i el racisme econòmic i faciliti també la 
integració de les persones a la vida política i al benestar. 
Antiracisme. 
Acollida i inclusió social. 
Reconeixement de la diversitat cultural. Construir un país en comú 
implica apostar per un model de societat inclusiva i intercultural. Un nou 
espai polític obert i transformador ha de reconèixer i posar en valor la riquesa 
que suposa la diversitat lingüística, religiosa i cultural de la societat. 



6. Un projecte de país  
des de tots els territoris 
Volem ser una alternativa de país, en majúscules. Catalunya és un país 
territorialment divers, tant des del punt de vista geogràfic com pel que fa a 
les seves sensibilitats, necessitats i potencialitats. En aquest sentit, qualsevol 
projecte polític que aspiri a construir i vertebrar una Catalunya nova 
necessita una estratègia global, de país, que vagi molt més enllà de la suma de 
les propostes sectorials que afecten a cadascun dels territoris. 
Garantir la igualtat d’oportunitats i l’exercici dels seus drets a tota 
la ciutadania. Aquest principi universal implica enfocar el treball a cada 
territori des de la perspectiva de les seves potencialitats en comptes 
d’assumir suposades “situacions congènites” que condemnin a determinades 
zones del país. Per això creiem que una política de país és aquella que presta 
especial atenció a les diferències demogràfiques i de nivell socioeconòmic 
del territori i treballa per acabar amb els índex de desigualtat dins i fora de 
cada àmbit político-administratiu. 
Catalunya, una nació diversa i cohesionada. Una Catalunya cohesionada 
és aquella que disposa d’infraestructures de qualitat i accessibles que 
estiguin al servei de les necessitats de la majoria social del país i no 
d’interessos especulatius o clientelars. En aquest sentit, advoquem per una 
millora substancial de les xarxes de mobilitat dins els mateixos territoris i en 
relació als principals nuclis urbans que privilegi el transport públic i tingui 
com a objectiu garantir la igualtat d’oportunitats entre totes les persones. 
Defensar la terra i els béns comuns. Per a nosaltres estimar el nostre país vol 
dir, també, estimar la terra i els seus paisatges, cuidar els nostres recursos 
naturals i treballar per una Catalunya sostenible que sigui avantguarda en els 
reptes globals actuals. 
Un país democràtic construït de baix a dalt. Un país democràtic construït 
de baix a dalt. Entenem que la millor manera de vertebrar i construir un país 
des de tots els indrets és a través de les institucions i els espais més propers 
a la ciutadania i al territori. Volem un país democràtic que es construeixi i es 
governi de baix a dalt. 


