1.3 Un model constitucional: Catalunya és Espanya

Davant d’aquesta realitat, en gran part dels
poders polítics i mediàtics de Catalunya hi ha
una clara voluntat de crear un estat d’opinió i
una consciència ciutadana que Catalunya no
és Espanya, que són dues realitats polítiques
diferenciades i fins i tot enfrontades.

28. Defensa de la legalitat democràtica
Acatarem i farem acatar les lleis i les sentències
com expressions que són de la voluntat popular.
El seu compliment per part dels representants i
poders públics ha de ser exemplar. En particular
vetllarem pel compliment de la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.
C’s exigirà el compliment de la legalitat vigent en
matèria de símbols en totes les institucions de
Catalunya.
29. Lleialtat institucional
Defensarem la lleialtat institucional i la cooperació
entre les diferents instàncies del poder polític:
central, autonòmic i local.
30. Reforma del Senat
Impulsarem la reforma del Senat per convertirlo en una veritable cambra de representació
territorial i accentuar el seu perfil d’espai de
trobada, cooperació i concertació entre les
diferents comunitats autònomes i l’Estat. També
defensarem un canvi de la Llei Electoral per
reforçar el paper del Congrés com a cambra de
representació proporcional de tots els espanyols i
defensa de l’interès general.

En C’s pensem que és necessari el
reconeixement d’un interès general i establir
relacions de cooperació entre totes les
comunitats, possibilitant així una millor relació
política, econòmica i social entre elles.
És la Constitució la que permet la igualtat
de drets, deures i oportunitats de tots els
espanyols, la que permet la convivència de
ciutadans amb identitats múltiples, la que, en
fer que el subjecte polític sigui el ciutadà i no
els territoris, el converteix en el centre de l’acció
política i atén els seus problemes i necessitats.

32. Rebutjar les consultes independentistes
La sobirania nacional resideix en el conjunt dels
espanyols. C’s s’oposa a qualsevol tipus de
referèndum o consulta sobre la independència
que no inclogui el conjunt dels ciutadans
espanyols i que no es dugui a terme a través dels
mecanismes constitucionals. Allò que afecta a
tots ho decidim tots.

CAPÍTOL I_CIUTADANIA ÉS LLIBERTAT

La Constitució de 1978 va suposar un acord de
convivència democràtica entre espanyols que
va convertir Espanya en un Estat democràtic,
social i de dret i va configurar Espanya com
una nació de ciutadans. Avui, gràcies al pacte
constitucional, Catalunya és una Comunitat
Autònoma com reconeix el propi Estatut de
Catalunya.

33. Defensa de la igualtat de drets i llibertats
C’s defensarà la igualtat de drets i llibertats de tots
els espanyols independentment de la comunitat
autònoma on resideixin.
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34. Dret a acudir al Defensor del Poble
C’s defensa, com ha establert la sentència del TC,
que no s’exclogui els catalans del dret a dirigir-se
a Defensor del Poble per a la protecció dels seus
drets i llibertats.

31. Coordinació autonòmica
L’eficàcia d’un Estat autonòmic exigeix l’existència
d’òrgans d’integració i coordinació multilaterals
on s’acordin, entre les comunitats autònomes i el
Govern Central, polítiques comunes que uneixin
els diferents interessos autonòmics amb l’interès
general d’Espanya.
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2.4 Una agricultura moderna, competitiva i
respectuosa amb el territori

64. Reestructuració del Departament
d’Agricultura i Ramaderia
Reestructurar el Departament d’Agricultura i
Ramaderia i els seus organismes dependents i
associats, simplificant i fent de l’Institut Català de
Crèdit Agrícola un organisme de veritable suport
al sector per a situacions crítiques. Assegurarem
un adequat finançament per a projectes agraris
estratègics i innovadors.
65. Una xarxa comercial internacional
Impulsarem una estructura comercial que
possibiliti l’accés de la nostra indústria agrícola
als mercats mundials en què una agricultura
mediterrània com la nostra pot expandir-se per les
seves qualitats i valors.
66. Foment del sistema d’assegurances
agràries
Fomentarem el sistema d’assegurances agràries
com a mitjà per garantir rendes d’explotació,
dotant-lo d’un pressupost suficient perquè el
seu cost sigui assumible i adaptant les seves
cobertures a la realitat de riscos de Catalunya.
67. Impuls ferm de la formació
Homologar la formació professional agrària en el
sistema de formació del Departament d’Educació.
Dotarem de més mitjans la formació professional
i promourem la formació continuada dels
professionals de l’agricultura.
68. Reparcel·lació de terres
Amb la finalitat d’aconseguir explotacions viables i
més productives, facilitarem des de l’Administració
la reparcel·lació de terres mitjançant eines com un
sistema de permuta viable des del punt de vista
impositiu.
69. Suport a les cooperatives agràries
El sector de cooperatives agràries mereix el
nostre decidit suport pel seu especial paper en el
sector agroalimentari català, per la seva capacitat

de qualitat i una excel·lent transformació, una
agricultura que també disminueixi la seva
dependència hídrica.
En el sector pesquer és necessari millorar les
condicions de treball i impulsar la formació i la
capacitació de les persones que hi treballen.
Igualment cal diversificar les seves activitats per
garantir unes rendes adequades.

per generar ocupació i per fixar la població en el
territori. Per això, ens comprometem a modificar
la Llei de cooperatives per adaptar-la a la realitat
del cooperativisme agrari i a impulsar la fusió de
cooperatives i la formació de cooperatives de
segon grau i la seva modernització.
70. Principi de reciprocitat
Implantarem el principi de reciprocitat als
productes alimentaris d’altres països pel que
fa als requisits normatius associats (seguretat
alimentària, medi ambient, etc.). L’objectiu és
garantir al consumidor que adquireix un producte
del mateix nivell de qualitat, evitar la competència
deslleial i assegurar la competitivitat de la nostra
producció.

CAPÍTOL 2_MILLORAR L’ECONOMIA, REDUIR L’ATUR, SORTIR DE LA CRISI

L’agricultura a Catalunya té grans dificultats a
causa dels reptes que en el segle XXI planteja
la globalització. Les dimensions insuficients de
les explotacions, la manca d’infraestructures,
la manca de formació, innovació i investigació,
els dèficits en comercialització i distribució,
l’insuficient desenvolupament de les
cooperatives i dels sectors productius i
l’envelliment de la població rural són
mancances i obstacles que cal superar-hi.
Per a C’s és imprescindible establir i consolidar
una agricultura actualitzada, competitiva i
respectuosa amb el territori, que aporti valor
afegit als productes mitjançant una producció
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71. Preu just per al camp
Establirem organismes interprofessionals que
regulin les activitats de transformació de productes
agraris, per garantir una justa distribució dels
preus i uns preus justos per a l’agricultor
72. Gestió de l’aigua
És necessària la modernització d’infraestructures
de regadiu perquè, atenent les necessitats de les
comunitats de regants, pugui produir-se una millor
utilització de l’aigua i el consegüent estalvi.
Fomentarem l’aprofitament de les aigües residuals
per a usos agrícoles, previ informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) que garanteixin que
estan exemptes de residus i que són aprofitables
per a l’activitat agrícola.
73. Desenvolupament de les activitats
marítimes i pesqueres
Impulsarem la recerca i el desenvolupament
en les activitats marítimes i la regeneració dels
recursos marítims, especialment en l’aqüicultura
i el marisqueig, mitjançant la cooperació entre
l’Administració, els sectors productius i el món
científic.
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