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L’impuls d’un nou
model econòmic

Recuperació
econòmica i
cohesió social

Demanem un govern cohesionat, responsable i ferm per prendre les decisions que siguin millor per a Catalunya. Unes decisions
que marcaran com controlarem l’expansió
de la pandèmia, i conseqüentment, la recuperació de l’economia. Cal més diàleg amb
els sectors econòmics, en
especial amb els que
s’han vist més afectats per
les restriccions, per trobar
solucions conjuntes que
permetin equilibrar economia i salut. L’actual crisi
ha fet que ens adonéssim
de la feblesa del nostre
model econòmic i cal treballar per fer-ne
possible un de nou. El nou govern ha de desenvolupar projectes tractors per a l’economia amb el suport dels fons europeus Next
Generation EU, uns fons que seran molt importants per establir les bases d’una economia més sòlida, més basada en coneixement, i amb una indústria sostenible adaptada als reptes del segle XXI. I cal, sens dubte, que aquests fons arribin a la petita i mitjana empresa.

Volem un govern que treballi per la recuperació econòmica i per la cohesió social,
que doni seguretat a la ciutadania i a les
empreses, que converteixi l’atenció a la dependència en el quart pilar de l’estat del
benestar per fer front al
sobreenvelliment,
un
dels reptes de país més
importants dels propers
anys. Volem un govern
que dobli el finançament de l’atenció a la
dependència, que situï
l’atenció a la gent gran
com una prioritat pressupostària, amb més
recursos econòmics, materials i humans.
Volem un govern que entengui que el sistema d’atenció a la gent gran amb dependència no pot ser rígid i burocràtic, sinó
flexible, adaptat a l’autonomia personal de
les persones en cada moment de la seva vida. Necessitem un sistema en què les persones tinguin recursos i prestacions que els
permetin decidir el seu envelliment.

Compromís
antifeixista
Del nou govern, n’espero tres coses. Primer, que prioritzi les mesures per sortir
de la crisi econòmica i social de la pandèmia, i que reforci la sanitat pública. Segon, que es deixin de banda picabaralles
partidistes i s’actuï com un govern cohesionat. En tercer lloc, davant l’entrada
d’una formació d’extrema dreta que flirteja amb el feixisme, m’agradaria que el
govern liderés una resposta unitària antifeixista, fent extensible
el compromís a la resta
de forces. L’objectiu seria deixar clar que ser
demòcrata és ser antifeixista, i posar en evidència els partits que
no se’n desmarquin.
S’haurà d’evitar caure
en la folklorització de l’antifeixisme. Caldrà omplir-lo de continguts pràctics i de
formació per entendre les estratègies que
seguirà l’extrema dreta. I així, desactivar
la toxicitat que portaran al Parlament
aquells que el voldrien aniquilar.
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Diàleg, justícia
i drets socials i
polítics
1. Que promogui els drets socials i econòmics en una societat amb bosses creixents
de pobresa i desemparament. 2. Que garanteixi els drets civils i polítics de tota la ciutadania, sent vigilant i actiu en el combat contra el racisme, el masclisme i la violència policial. 3. Que preservi la
inversió en educació i salut públiques, pilars fonamentals per construir el
present i el futur d’aquest
país. 4. Que tingui un paper actiu a l’Estat, a la Mediterrània, a Europa i al
món en la defensa de la
cultura de pau, la justícia global, els drets
humans, la resolució no violenta de conflictes, la seguretat humana i el desarmament.
5. Que treballi per la resolució del conflicte
amb l’Estat en clau de diàleg, convivència,
respecte a les minories i defensa del dret a
l’autodeterminació com a eina de resolució
democràtica del conflicte.
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Pla de reactivació
i més pressupost
Ens agradaria que el futur govern reconsiderés la cultura com a centre de les polítiques públiques. La cultura enforteix el teixit associatiu, és integradora i igualitària, i
el món geganter n’és un gran exemple. Arran de la pandèmia, també caldria un pla
de reactivació que ajudés, amb polítiques de
recuperació, a reprendre les activitats, potser
parlem d’un pla d’impuls de la cultura popular i tradicional catalana
que podria liderar la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. I
també un increment del percentatge del
pressupost destinat a cultura popular, ja
sigui negociant convenis bilaterals amb la
Generalitat i les diferents federacions i/o
incrementant els imports de les línies de
subvenció ordinàries i/o extraordinàries.

Que passi de les
paraules als fets
Estabilitat, perquè no volem que es repeteixi el que ha succeït en l’última legislatura, amb un govern adormit en l’àmbit
social i amb unes polítiques socials que
s’han desenvolupat a batzegades i que no
han donat resposta a les necessitats reals
de les persones més vulnerables. Compromís perquè aquestes polítiques socials
siguin una prioritat clara i inexcusable, passar
de les paraules als fets.
Cal que el pròxim
executiu situï, de veritat, les persones al centre de la seva acció, enfortint el sistema de
protecció i drets socials
davant una crisi social sense precedents i
augmentant-ne la inversió. D’altra banda,
també esperem que es faci efectiu el compromís d’impulsar una llei del tercer sector que reconegui la feina essencial de les
entitats socials i que les doti de l’estabilitat econòmica necessària.

