RECUPERAR EL PRESTIGI PERDUT FORA
CATALUNYA HA ESTAT DURANT MOLTS ANYS TERRA D’INNOVACIÓ, LÍDER A ESPANYA I UN DELS
MOTORS D’EUROPA. HA ESTAT LA COMUNITAT QUE HA LIDERAT LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN TOT
EL PAÍS I LA QUE HA ESTAT POTÈNCIA ECONÒMICA A EUROPA. HA ESTAT PONT ENTRE EUROPA I LA
RIBERA SUD DEL MEDITERRANI I PONT ENTRE EUROPA I L’AMÈRICA LLATINA SENT LÍDER EN L’EDICIÓ
EN CASTELLÀ. EN ELS ÚLTIMS ANYS HEM FET GRANS PASSOS ENRERE: ENS HEM ENFRONTAT AMB
LA RESTA D’ESPANYA I EL TRIPARTIT I CIU HAN JUGAT DIRECTAMENT A LA INDEPENDÈNCIA, HEM
DEIXAT DE SER LÍDERS A ESPANYA I A EUROPA, I HEM FET EL RIDÍCUL AL MÓN AMB UNA POLÍTICA
NACIONALISTA MÉS DE CONSUM INTERN QUE DE PROJECCIÓ EXTERIOR.
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Catalunya necessita el seu prestigi a Espanya,
Europa i el món. Necessitem superar la síndrome de
la corona d’espines i les polítiques de Frankfurt per
donar pas a una Catalunya amb més vocació universal i menys vocació nacional. Catalunya ha de tornar
a liderar a Espanya i a Europa i això és exactament
el que farem: una política per aprofitar tot el nostre
potencial humà i econòmic perquè la nostra comunitat torni a ser la que pretengui reformar Espanya
i no separar-se’n i que pretengui tornar a ser motor
europeu i no una de les que genera més fracàs
escolar i més atur.
Però també volem ser líders a Europa i al món. Per
això potenciarem Catalunya com a pont entre Europa, Àsia i l’Amèrica Llatina. I ho farem no basant-nos
en la identitat com a diferència sinó basant-nos en
el nostre potencial humà i econòmic, en la nostra
situació geogràfica i la nostra capacitat per construir
una societat oberta al món, i no una “nació” tancada
en si mateixa. Volem una Catalunya que es mostri al
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món com el que realment és: una comunitat bilingüe,
oberta i plural; i una societat activa en la qual invertir
i amb una societat civil capaç d’impulsar projectes
internacionals a gran escala.
I liderarem els grans debats a què s’enfronta la
humanitat: amb polítiques realistes de medi ambient que ni frenen el desenvolupament econòmic
ni neguen l’evidència de la necessitat d’impulsar
mesures per conservar el que més ens importa: el
nostre planeta. I desenvoluparem una política de
cooperació que tingui en compte tots els actors:
les ONG, les empreses, els emprenedors socials i
les institucions. Impulsarem mesures d’impuls de
la sanitat i de l’educació amb governs d’Àfrica i
de l’Amèrica Llatina, posarem en marxa un Banc
Social per impulsar els microcrèdits i les microfinances al Tercer Món i col·laborarem amb les
empreses per realitzar una autèntica transferència
tecnològica amb els països amb els quals collaborem.

UNA SOCIETAT OBERTA I COSMOPOLITA
VOLEM FER DE CATALUNYA UN CENTRE DE REFERÈNCIA EN EL PENSAMENT INTERNACIONAL
POTENCIANT LES NOSTRES INSTITUCIONS I CONVERTINT-NOS EN SEU DE LA POLÍTICA EXTERIOR
ESPANYOLA PER AL MEDITERRANI I L’ÀSIA; VOLEM SER UN CENTRE D’ATRACCIÓ DE CAPITAL I
D’INVERSIÓ DE L’ECONOMIA DE L’ALTA TECNOLOGIA, I VOLEM CONVERTIR CATALUNYA EN UNA
DE LES ZONES MÉS COSMOPOLITES D’EUROPA EN LA QUAL ELS NOSTRES FILLS S’EXPRESSIN
PERFECTAMENT EN CASTELLÀ, CATALÀ I ANGLÈS I DOMININ, ALMENYS, UN IDIOMA MODERN MÉS.

El nacionalisme ha tancat Catalunya en si mateixa. Ha confós projecció exterior amb una política
internacional oposada i enfrontada a la de la resta
d’Espanya i llançant un únic missatge: que l’únic
que hem d’oferir al món és una de les nostres dues
llengües.
Nosaltres creiem que Catalunya és més. Creiem que
la identitat de Catalunya al món ha de ser menys
nacionalista i basada en la identitat i més econòmica
i d’excel·lència; ha de ser menys independent i més
coordinada amb la resta d’Espanya.

Catalunya, pont entre
Europa i l’Amèrica Llatina
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Catalunya té molt a dir en tres àrees importants del
desenvolupament econòmic i cultural en els propers
anys: el Mediterrani, l’Amèrica Llatina i Àsia. Per això:
• Potenciarem Casa Àsia com a trampolí de les
empreses i institucions catalanes i espanyoles per
invertir a l’Àsia o captar inversions asiàtiques a
Catalunya i la resta d’Espanya i per formalitzar i
aprofundir relacions i intercanvis culturals amb les
regions i països de la zona.
• Tornarem a rellançar el procés de Barcelona dinamitzant l’Institut Europeu de la Mediterrània.
• Implicarem Catalunya en les relacions amb l’Amèrica Llatina a causa dels nostres llaços culturals

i lingüístics potenciant xarxes de col·laboració
regionals i municipals.
culturals i lingüístics potenciant xarxes de collaboració regionals i municipals.
Volem rellançar la vocació europeista de Catalunya
i la tradició de col·laboració amb les altres comunitats espanyoles i regions europees mitjançant la
consolidació de l’euroregió mediterrània a través
del diàleg amb la resta de comunitats i regions, així
com el rellançament del projecte dels quatre motors
com un espai d’intercanvi d’idees, bones pràctiques i
coneixement entre les principals regions europees.
Revisarem l’Institut Ramon Llull perquè centralitzi
tota l’activitat d’internacionalització de la cultura
catalana expressada en català i castellà; i per implicar el govern valencià en un marc de col·laboració,
diàleg i respecte a la identitat i a les institucions dels
valencians que ni el tripartit ni CiU no han tingut.
I ho farem amb el suport de la societat civil catalana.
Tenim àmplies institucions dedicades a l’àmbit internacional com el CIDOB o l’Observatori de Conflictes
i Drets Humans. Però volem més, volem que Catalunya sigui un centre internacional de pensament
en l’àmbit de les relacions internacionals. Per això
proposarem a les principals universitats catalanes la
creació d’una escola de Relacions Internacionals que
ofereixi suport a l’àmplia demanda d’estudis internacionals.
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Catalunya, plataforma logística
d’inversió i per fer negocis
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Estem convençuts que la projecció exterior de
Catalunya no s’ha de fer en base a la seva identitat
nacional, sinó en base a la seva capacitat de lideratge econòmic i cultural. Aquest és un autèntic fet
diferencial respecte a d’altres comunitats i ho hem
d’aprofitar.
Primer, captant talent i inversió de l’exterior. Aquest
ha de ser el nostre principal objectiu en la propera
legislatura. La marca Catalunya s’ha d’associar
amb gent preparada, amb una societat rica i plural,
cosmopolita i oberta, amb una economia innovadora
i un teixit empresarial fort.
Per aconseguir-ho necessitem millorar en molts àmbits: primer necessitem una estratègia que vengui la
marca Catalunya i el seu fet diferencial. I aquest no
pot basar-se en els elements d’identitat. Un exemple
el tenim a Irlanda, que va passar de ser un país a la
cua d’Europa, excessivament obsessionat per la seva
identitat, a marcar una estratègia de convertir-se en
el centre d’activitats electròniques d’Europa aprofitant que un dels seus idiomes oficials, l’anglès, és un
idioma globalitzat.
N’hem d’aprendre molt, del cas irlandès. Per això
establirem un pla per convertir Catalunya en un dels
centres d’alta tecnologia més importants d’Europa i
reformarem ACC1Ó per convertir-la en una agència
independent amb un equip preparat el pressupost
del qual estigui en funció de la capacitat d’atracció
d’inversors d’alta tecnologia.
I això equival a una missió col·lectiva a la qual
implicar els ciutadans i la societat civil: millorar la
nostra educació, potenciar les noves tecnologies,
reduir la regulació innecessària i la burocràcia, fer un
bon màrqueting de la marca Catalunya com a marca
de qualitat, i fer de Catalunya una societat oberta al
món i a la globalització.
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Catalunya, una societat oberta al món
Amb l’actual regulació lingüística i amb el coneixement d’idiomes estrangers de la població catalana
no podem aspirar a ser una societat oberta i cosmopolita. La política lingüística de la globalització va en
contra dels drets individuals, posa traves a la llibertat
de capitals per instal·lar-se, i és un fre per al necessari multilingüisme dels nostres ciutadans.
El nostre model és el de la llibertat, no el de les
imposicions, les quotes, ni les sancions. Per això
eliminarem totes les sancions lingüístiques que
actualment penalitzen l’ús del castellà a Catalunya i
que obliguen els ciutadans i les empreses a utilitzar
una llengua en detriment de l’altra.
Per això una de les primeres mesures serà reformar,
com a mínim, les següents lleis per eliminar les quotes i les multes: el Codi de Consum; la Llei de Política
Lingüística; la Llei del Cinema i la Llei d’Educació.
És més, volem que els nostres fills parlin el major
número d’idiomes possible. Per això obrirem l’escola
a la llibertat lingüística augmentant la capacitat dels
col·legis per escollir els seus projectes lingüístics,
afavorint les escoles trilingües i respectant la llibertat
dels pares per escollir una escola pel seu projecte
lingüístic.
Però, a més, volem fer que el 2020 Catalunya sigui
el territori amb majors coneixements d’idiomes
d’Europa. Per això posarem en marxa una estratègia
intensiva de deu punts perquè els nostres fills dominin l’ús de l’anglès:
• Aconseguir que a final de legislatura un 50 per
cent de les escoles, preferentment les que es trobin en barris de renda més baixa, siguin trilingües.
• Iniciar en l’educació infantil (0-3) l’estudio d’anglès.
• Elevar els estàndards d’anglès a la secundària
perquè als 16 anys els nostres fills tinguin un
nivell B2 d’anglès.

• Establir programes d’immersió, beques específiques i cursos a les EOI perquè el professorat
arribi, com a mínim, al nivell B2.
• Introduir com a assignatura obligatòria l’anglès
a totes les carreres i als estudis de Formació
Professional.
• Firmar un pacte amb els operadors públics i
privats de televisió per emetre en anglès subtitulat pel·lícules i sèries com a primera opció a la
televisió digital.
• Introduir i generalitzar al canal 33 i al K3 programes en anglès.
• Aplicar una deducció en la quota de l’IRPF per les
despeses en aprenentatges d’idiomes.
• Impulsar una plataforma digital específica de
recursos en anglès per a l’aula i per als pares.
• Impulsar les EOI a totes les comarques i l’aprenentatge en línia de l’anglès accessible a tota la
població, permetent a aquestes escoles oferir fins
al nivell C2.
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COOPERAR AMB RESPONSABILITAT
PROPOSAREM LES BASES D’UNA NOVA COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER COMPLIR AMB ELS
NOSTRES COMPROMISOS D’ARRIBAR AL 0,7 EL 2014, DE DONAR MÉS TRANSPARÈNCIA A LA NOSTRA
COOPERACIÓ I DE COORDINAR TOTS ELS ESFORÇOS QUE REALITZEM A NIVELL MUNICIPAL, AUTONÒMIC,
ESTATAL I PRIVAT AMB ELS OBJECTIUS DEL MIL·LENNI. A MÉS, IMPULSAREM LA COOPERACIÓ
GOVERN-GOVERN DONANT PODER ALS GOVERNS REGIONALS I POTENCIANT ELS MICROCRÈDITS,
MICROFINANCES I MICROFRANQUÍCIES COM LA MILLOR FORMA DE DONAR SUPORT ALS EMPRENEDORS
SOCIALS DELS PAÏSOS DEL TERCER MÓN.
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La crisi econòmica ens ha afectat a tots, a rics i a
pobres. A uns ens ha reduït dràsticament el benestar de què hem gaudit durant anys. Però a d’altres
els ha imposat el retorn a la pobresa extrema i a
la injustícia social. Els populars volem comprometre’ns amb els nostres compromisos internacionals
i volem donar suport fermament al desenvolupament dels més pobres.
Ho volem fer amb una nova visió de la cooperació
menys tancada i més àmplia: donant a la nostra
cooperació major transparència, coordinant millor
els agents de cooperació i incloent en les polítiques de cooperació a empreses i governs. Volem
impulsar les microfinances i l’empresa social com
a millor manera de cooperar i iniciar un projecte de
cooperació amb governs regionals dels països amb
els quals cooperem per millorar la governabilitat i
l’apoderament de les comunitats.
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Una cooperació eficaç i eficient
Sabem que la crisi econòmica ha estat i és un
fre per complir els objectius marcats per la Generalitat i per la nostra legislació per destinar el
0,7% dels recursos de la Generalitat a cooperació
internacional. Volem complir els compromisos i, al
mateix temps, ser realistes. Per això volem revisar
el calendari i els recursos disponibles per garantir
que en els nostres pressupostos de l’any 2014
s’inclogui ja el compromís de destinar el 0,7% dels
nostres recursos a cooperació internacional, tal
com ho estableixen les normes de l’OCDE respecte
a allò que es considera despesa d’ajut.
Volem introduir nous elements en la cooperació al
desenvolupament català. El primer element diferencial serà que els propers plans de desenvolupament
estaran dins d’un pacte global entre la Generalitat,
el Parlament, els municipis i els agents privats
(empreses, universitats i sindicats) per arribar a
compromisos comuns i coordinar accions conjuntes
per a una major eficàcia i eficiència del deute.
El segon diferencial serà el de coordinar la nostra cooperació amb la cooperació espanyola, aprofitant la
seva infraestructura en el món per reduir la despesa
corrent de la cooperació i centrar-lo directament en
les comunitats beneficiàries, i potenciar la cooperació amb altres comunitats i regions espanyoles i
estrangeres en projectes i accions concretes.
El tercer serà revisar objectius prioritaris per adequar-los exactament als Objectius del Mil·lenni. En

Impulsar l’economia social
i els emprenedors
Impulsarem la inversió econòmica, les empreses
socials i el comerç internacional com la millor
manera de treure de la pobresa els països del
Tercer Món. Per això volem impulsar un programa
de relacions amb els governs regionals de les àrees
prioritàries per treballar la governabilitat i l’aprofundiment en els drets de la propietat, els serveis
públics bàsics per al desenvolupament i l’imperi de
la llei. Aquest programa de governabilitat i apoderament el realitzarem conjuntament amb l’Escola de
Relacions Internacionals.
Estem convençuts que impulsant el liberalisme (llibertat d’expressió, drets humans i democràcia) i el
capitalisme (drets de propietat, llibertat de comerç
i emprenedoria) és la millor manera de treure de
la pobresa països i comunitats. Per això volem impulsar els nous mecanismes de finançament de les
iniciatives socials mitjançant la creació d’un Banc
d’Inversió Social entre l’Institut Català de Crèdit i
els bancs, caixes i societats de crèdit per impulsar
les microfinances, els microcrèdits i les microfranquícies com una forma efectiva de cooperació amb
el Tercer Món.
A més, posarem en marxa un projecte de transferència tecnològica i de bones pràctiques perquè
les empreses catalanes que ho desitgin puguin
canalitzar les seves activitats de responsabilitat
social corporativa mitjançant un intercanvi amb els
emprenedors dels països amb els quals cooperem.
SOLUCIONS PER A LA CRISI
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aquest sentit, volem que els plans de cooperació
catalans siguin una planificació de com volem
els catalans ajudar a aconseguir els objectius del
mil·lenni. A més, revisarem els països prioritaris per
centrar-nos en l’Amèrica Llatina i el Mediterrani.
El quart serà avaluar la qualitat de la nostra cooperació i fer-la pública. Volem més transparència
perquè cada euro gastat en cooperació es gasti
de la millor manera possible. Per això publicarem
a la pàgina web la despesa real de la cooperació
catalana (autonòmica, municipal i privada) tant al
principi de l’any pressupostari com al final, i l’estat
dels projectes i la despesa, auditarem els projectes
i els donarem a conèixer als ciutadans. Per facilitar
la col·laboració privada dels projectes impulsarem
la creació d’un fons d’ajut a Internet (ajuda.cat)
perquè els ciutadans puguin conèixer la cooperació
i els projectes i puguin aportar recursos directament, des de casa seva i amb un clic.
El cinquè serà millorar la professionalitat i operativitat del nostre capital humà. Per això crearem
un pla d’ajut als cooperants i redactarem una nova
llei de cooperació en què els cooperants estiguin
al centre. A més, revisarem el protocol de la nostra
ajuda humanitària i d’emergència establint equips
d’emergència preparats en casos de catàstrofe.
I el sisè serà impulsar, conjuntament amb les
polítiques d’immigració, el codesenvolupament per
fer còmplices els immigrants que són al nostre país
amb el desenvolupament de les seves societats
d’origen. Per això establirem en la propera legislatura un pla de codesenvolupament 2010-2014.
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