10 punts per avançar

Els fets succeïts durant les darreres hores a Catalunya posen de manifest un cop més la
manca de llibertats que patim al nostre país. Aquests fets són una evidència clara que la
violència és l'únic mecanisme que coneixen les elits donada la seva incapacitat per donar
una resposta institucional a conflictes polítics. Les càrregues policials protagonitzades pels
Mossos d'Esquadra durant la nit d'ahir ens recorden massa a les viscudes a la Plaça
Catalunya durant el 15M. S'assemblen molt a les realitzades durant la mobilització de l'1
d'octubre per part de la Guàrdia Civil o les que van patir els veïns i veïnes de Múrcia per part
de la Policia Nacional durant la protesta pel soterrament de les vies de tren. Aquests fets
deixen clar que darrere d'aquesta violència hi ha una voluntat per part de l'Estat de reprimir
tota forma de protesta pacífica o discrepància política. La repressió viscuda a Catalunya no
és una conseqüència fruit de l'orientació nacional és un atac contra els drets civils i les
llibertats col·lectives que ens afecta a totes.
No podem oblidar però, que algunes de les figures polítiques que ara pateixen aquesta
repressió, van ser les mateixes que la van promoure temps enrere contra activistes que
lluitaven pels drets socials com per exemple les persones manifestants que varen envoltar
el parlament. No obstant, la nostra proposta política es basa en valors com la solidaritat i el
rebuig a tota forma de repressió. Vingui d'on vingui. És per això que no podem deixar de
denunciar l'escalada de violència exercida contra el poble de Catalunya en totes les seves
formes. Una escalada de repressió que té com a fonament la venjança i la humiliació i que
va més enllà de qualsevol raonament jurídic. No denunciar enèrgicament aquesta forma de
repressió seria permetre i avalar que es pogués aplicar contra qualsevol altre persona o
col·lectiu en el futur.
Davant d'aquesta situació d'excepció i de les diverses veus que demanen un govern de
concentració, a la nostra candidatura Som Podem Catalunya creiem que mitjançant una
consulta a l’Assamblea Ciutadana, s'han de posar unes condicions de mínims perquè la
proposta de govern sigui creïble, ajudi a eixamplar les majories parlamentàries i respongui a
les necessitats i demandes de la societat catalana, molt més enllà de la qüestió nacional.
Recordem que mentre el govern del Partit Popular utilitza el poder judicial per carregar
contra Catalunya es continuen produint desnonaments, hi continua havent estudiants que

no poden pagar les matrícules de l'educació pública i continua havent-hi famílies que no
poden fer front a les seves necessitats més bàsiques.
Treballar per un govern de concentració o front ampli implica canviar les dinàmiques de la
gestió política que s’han donat fins ara, des de el règim 78. El govern ha de ser la
representació de les veus dels partits que donen recolzament a aquesta aposta política i
prendre les decisions més enllà dels interessos partidistes i d’aritmètiques electorals. Des
del compromís de fer avançar el conjunt del país com l’única via que permetrà recuperar les
llibertats i la igualtat efectiva.
Creiem que la millor forma de rendir homenatge a totes aquelles persones, que han sigut
perseguides en aquest país per defensar les llibertat i la igualtat, és acompanyar la proposta
de govern o front ampli d'una sèrie de mesures concretes que reflecteixin un model de país
basat en la solidaritat, la justícia social i la defensa dels drets col·lectius. La construcció
d’una Catalunya social s’ha de demostrar amb fets.
Creiem que qualsevol govern que vulgui representar aquests valors, s’ha de comprometre
amb els següents punts totalment aplicables dins del marc competencial actual de
Catalunya:

1) Destinar tots els habitatges de titularitat pública, directa o indirecta, a diferents
tipologies de lloguer social i compromís de no desnonar sense alternativa a usuàries
del parc públic d’habitatge
2) Aprovar un decret de delegació de les competències sancionadores als Ajuntaments
per a promoure la mobilització d’habitatge buit i el correcte desplegament de la llei
del Dret a l’Habitatge.
3) Augmentar el pressupost en educació fins al 6% del PIB tal com dicta la Llei
d’Educació Catalana i eliminar del pressupost els concerts a les escoles que
segreguen per sexe.
4) Reducció immediata de les taxes universitàries i els costos de matrícula de Cicles
Formatius.
5) Calendari vinculant per revertir les privatitzacions sanitàries de consorcis, hospitals i
centres d’atenció primària. A més assegurar i garantir que la normativa d'accés
universal i gratuït a la salut de totes les persones sense papers.

6) Aplicar de forma immediata i efectiva la Renta Garantida Ciutadana, aplicant una
valoració d’ingressos individual enlloc de per UC. Aplicar el silenci administratiu
positiu davant les sol.licituds rebudes.
7) Revertir les retallades pressupostàries en la lluita contra la violència masclista fetes
des de 2008 i augmentar un 30% la inversió en polítiques de gènere en l’elaboració
del primer pressupost del nou govern. Assegurar que el govern de la generalitat
tingui, tal com indica la llei d' igualtat efectiva 3/2007, un Pla Estratègic de polítiques
d' igualtat de gènere, amb un pressupost significatiu d' al menys el 20% del total del
pressupost.
8) Garantir l’aplicació vinculant de clàusules socials i salaris dignes en la contractació
pública.
9) Desenvolupar el reglament d’aplicació efectiva de la Llei 24/2015 pel que fa als talls
de subministrament i publicar un calendari vinculant de negociacions amb empreses
subminsitradores per la creació d’un fons solidari.
10) Compromís de no renovar les concessions de les autopistes AP-7, AP-2, C-32 i
C-33 a la seva finalització el 31 de desembre de 2019

