
Que no s’equivoqui ningú. Arribar on som no ha estat fruït ni de 

l’improvització, ni de les presses, ni de la por a unes noves eleccions. Per molt 
que ho diguin aquells als qui no els agrada que el projecte d’una República 
Catalana lliure i independent d’Espanya tiri endavant. No, arribar fins on som 
ara, ha estat fruït del treball, l’esforç i la constància durant els últims anys de 
molta gent i de molts partits i organitzacions que, tot i tenir diferències 
essencials en les seves bases ideològiques, han sabut entendre’s i posar-se 
d’acord per prioritzar el país i les persones per davant de tot. La CUP i JUNTS 
PEL SÍ han arribat a un acord. Un pacte d’estabilitat que permet iniciar la 
legislatura política del Parlament de Catalunya que posarà en marxa el procés 
de desconnexió d’Espanya. Perquè així ho vol una amplíssima majoria de 
ciutadania catalana. Ens cal però seguir sumant i fer un projecte col·lectiu 
encara més gros. Seguim treballant doncs amb il·lusió i perspectives de futur. 
Perquè ja no hi ha marxa enrere. 

 

Moments excepcionals requereixen valenties excepcionals. 

Tenim un nou President de la Generalitat que ningú s’esperava, i un nou govern 
encarregat de tirar endavant el projecte. És la primera vegada en la història dels 
darrers anys de Catalunya que tenim un Parlament amb una majoria de forces 
independentistes. Tenim un equip de persones molt vàlid. És ara o mai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIM PACTE 

TENIM GOVERN 



Aquest mandat polític gira a l’entorn dels 3 grans eixos prioritaris que es van marcar el 
passat 9 de novembre, amb l’horitzó de construir un nou país millor:  
 

1- UN PAÍS MÉS JUST 

2- UN PAÍS AMB MÉS I MILLOR FEINA 

3- UN PAÍS AMB BONES PRÀCTIQUES 

 

 Algunes de les accions més importants d’aquests 3 eixos són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIM FULL DE RUTA 

COMENCEM LA 

DESCONNEXIÓ 

D’ESPANYA! 

 Pla d’Emergència Social. 

 Pla de Lluita contra la Pobresa 2015-2016. 

 Reforma de la Renda Mínima d’Inserció cap a una Renda Garantida de Ciutadania. 

 Nou model de salut i atenció social integral. 

 Escola catalana inclusiva i d’èxit educatiu. 

 Llei Catalana de Promoció de l’Autonomia Personal. 

 Llei d’Adopció Internacional. 

 Model d’atenció integral a l’envelliment. 

 Projecte de Llei de Suport a les Famílies. 

 Constitució del Consell de Persones Grans de Catalunya. 

 Creació de la Mancomunitat Cultural Catalana. 

 Nou Pla de Museus de Catalunya. 

 Nou Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020. 

 Pla de Suport al Tercer Sector Social i Llei del Voluntariat. 

 Pla de Foment a l’Acció Comunitària. 

 Creació del Consell de la Discapacitat. 

 Creació de l’Agència Catalana de la Seguretat Social. 

 Suport a la petita i mitjana empresa i als emprenedors autònoms. 

 Reimpuls de la política industrial i suport a l’economia exportadora. 

 Creació de l’Oficina de Suport a les Patents Industrials i Tecnològiques. 

 Creació de l’Organisme de Suport Financer a les Exportacions. 

 Impuls al Pla d’Ordenació i Modernització dels Polígons Industrials. 

 Llei sobre el Sistema de Recerca i Llei de Mecenatge Científic. 

 Proposta estratègica de sistema integral de beques i ajuts per al sistema universitari. 

 Model de Gestió Individualitzada dels Aeroports. 

 Millora del servei de rodalies i completar la xarxa interurbana de transport públic. 

 Implementació de la Llei de Finançament del Transport Públic. 

 Pacte Nacional per la Transició Energètica. 

 Nou Pla Interdepartamental de Desenvolupament Rural. 

 Pla de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020. 

 Impuls de la Llei del Canvi Climàtic. 

 Creació de l’Agència del Medi Ambient i del Territori. 

 Pacte Nacional Sobre l’Aigua. 

 Banc Central de Catalunya. 

 Hisenda pròpia i Duana de Catalunya. 

 Elaboració dels marcs legals relatius al Procés Constituent. 

 Impuls a la transparència i noves mesures de regeneració democràtica. 

 Elaboració del Llibre Blanc de la Participació i la Democràcia. 

 Nova Llei Electoral. 

 Reglament de la Llei de la Transparència. 

 Llei de Contractes del Sector Públic. 

 Nova Llei de Finances Locals. 

 Nova Llei d’Ordenació del Territori. 

 Pla Director d’Equipaments Judicials 2014-20120. 

 Estructures de seguretat interna. 

 Refermar les línies estratègiques del Programa 

 Operatiu Específic Antiterrorista. 


