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Catalunya i Europa estan creixent juntes
A Volt Catalunya advoquem per una comprensió de la política orientada a la
solució, i per tant al futur. Ens veiem com a part d'una comunitat europea que
creix sobre la base de valors compartits com la solidaritat, la sostenibilitat i la
igualtat d'oportunitats. En temps en els quals les forces populistes europees i
mundials s'estan enfortint i en molts llocs es pot observar una tendència a la
demarcació interestatal i un retorn als valors nacionalistes excloents, Volt
ofereix una idea d'elaboració de polítiques constructives i d'integració europea.

Un fort argument a favor d'Europa
Catalunya està econòmica i culturalment interconnectada més enllà de les
fronteres urbanes, nacionals i continentals. Com gairebé cap una altra regió,
Catalunya es bene cia d'Europa i està fermament ancorada a la Unió Europea.
L'eliminació de les fronteres duaneres i el desmantellament de les barreres
comercials gràcies als avantatges del mercat comú europeu i de la moneda
comuna van reforçar de manera decisiva les relacions comercials. La
Comunitat Europea és també un gran actiu per al mercat laboral local i la
diversitat cultural - més de 120.000 estrangers de la UE viuen i treballen a
Catalunya. Per ser un emplaçament cientí c innovador, Catalunya també es
bene cia de l'intercanvi professional internacional d'estudiants, cientí cs i
dels fons de recerca de la UE, així com d'una xarxa cultural europea.

Aprendre de les millors idees
Estem absolutament convençuts que un partit actiu no sols dins d'un Estat,
sinó en tota Europa a diferents nivells, és capaç de donar les millors respostes
als problemes universals i desa aments regionals.
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El canvi climàtic, la fugida i la migració, així com la necessitat d'unes relacions
comercials internacionals e cients exigeixen solucions europees. També
compartim els grans desa aments de la nostra regió amb molts altres centres
d'Europa. Com a resultat, Catalunya no sols pot establir un exemple i contribuir
a millorar la qualitat de vida en tota Europa mitjançant projectes d'avantguarda,
sino que però també pot bene ciar-se de solucions ja desenvolupades i
provades en altres regions europees.
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Eleccions Autonòmiques de Catalunya 2020
La comprensió de la política per part de Volt es basa en una orientació lliure
d'ideologies cap als models d'èxit (les anomenades "best practices") de regions
comparables de tota Europa.
La nostra xarxa europea permet el necessari intercanvi amb ciutats
comparables com Copenhaguen, Viena, Munich i Rotterdam, per exemple, pel
que fa a temes com la mobilitat, la garantia d'un habitatge assequible, la gestió
regional i la sostenibilitat.
Amb la nalitat de promoure una coexistència política constructiva dins de la
societat, Volt Catalunya creu que té sentit que els ciutadans participin
activament en els processos polítics. Una àmplia participació en la
con guració del nostre futur pot, per exemple, tenir lloc en el marc de reunions
de ciutadans que ja han estat provades amb èxit en altres països europeus.

Estructura del programa
Volt Catalunya es presenta a les eleccions Autonòmiques de Catalunya amb
cinc temes elaborats en els camps de medi ambient i sostenibilitat, educació i
cultura, mobilitat, economia i societat.
El programa d'eleccions es basa en els nostres documents de política negociats
conjuntament a nivell europeu i ha estat desenvolupat pel nostre Equip
Regional.
Es centra en els desa aments més urgents que enfronta actualment la nostra
regió. En constant intercanvi amb la nostra xarxa europea, desenvolupem
estratègies de solució progressiva i així oferim solucions concretes i mesures
de millora pel pròxim període legislatiu. Cada desa ament està precedit per
una breu explicació de la visió subjacent del desenvolupament a mitjà termini i
li correspon un Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) en línia amb
l'Agenda 2030 de Nacions Unides.
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ESTAT INTEL·LIGENT
Els ciutadans i habitants de Catalunya esperen que la Generalitat i la resta
d'institucions públiques ofereixin serveis públics d'alta qualitat, e caços,
e cients, i transparents.
La integració d'Espanya a la Unió Europea va marcar un estàndard de qualitat
de provisió de serveis públics, que, tot i la ine ciència, la burocràcia i l'alta
corrupció va portar a la llarga a una alta qualitat de vida sense precedents per
als ciutadans espanyols.
No obstant això, arran de la pandèmia de l'COVID-19, que ha marcat un abans i
un després en la història de la humanitat, s'està instal·lant una creixent
desigualtat social, marcada per la bretxa entre aquells que tenen accés a
internet ia tecnologies emergents i aquells que no la tenen. Això ha fet que
s'hagi erosionat la con ança en les institucions públiques, i correm el risc que
la corrupció i les ine ciències endèmiques es tornin a ancorar en la vida
pública.
Per Volt, el principal objectiu del servei públic català és bene ciar els ciutadans
i habitants de Catalunya. Seguirem com línies principals els principis de gestió
per objectius, transparència, responsabilitat, empoderament ciutadà, i
subsidiarietat en l'assignació de competències.
Volt treballarà per garantir que a Catalunya ia tot Europa, les institucions
públiques siguin reformades amb tecnologia punta i noves idees per enfrontarnos al nou ordre mundial creat pel trauma de l'COVID-19.
La globalització, que ha marcat ns ara l'economia i l'ordre mundial, es va a
veure molt alterada. Per això, hem de reforçar l'esperit europeu, perquè puguem
assumir els canvis antropològics que ens esperen treballant en estreta
col·laboració amb els nostres socis de la Unió, reforçant la democràcia i
rebutjant la temptació autoritària que la crisi pugui destapar.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

En temps de transformació, ens hem d'adaptar per permetre que tots els
ciutadans participin i contribueixin plenament a la societat, fomentant la
màxima inclusió i mobilitat social. Els estats intel·ligents han d'adoptar noves
eines per guanyar-se la con ança dels seus ciutadans a través d'una
governança responsable, transparent i e cient. Volt invertirà en un futur comú
europeu, que inclogui no només serveis públics innovadors per reduir la mala
gestió, sinó també sistemes educatius innovadors, atenció mèdica de qualitat
per a tothom, i justícia efectiva per combatre la corrupció. Junts podem fer
servir la tecnologia en pro de la prosperitat comuna.

Estat Intel·ligent

I. Efectivitat administrativa per millorar la
qualitat del servei

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ
I INFRAESTRUCTURES

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

La tecnologia digital afecta gairebé tots els aspectes de la nostra vida
quotidiana i ha de començar a exercir un paper clau en la forma en que es
governen les nostres administracions. Volt vol digitalitzar els serveis públics
per augmentar la seva e càcia, reduir la corrupció, garantir la transparència i la
seguretat, i posar a l'Estat veritablement al servei dels seus ciutadans. Per tot
això, des de Volt nostres objectius seran els següents:

A. Revolució digital
-

Integrar eines digitals en cada decisió política com un mitjà i no com un
en si mateix. Això permetria que en cas de nous con naments per
pandèmies es pogués mantenir l'activitat administrativa pública. Ens
enfocarem en desenvolupar solucions digitals com a columna vertebral
de la nostra administració, proporcionant eines clau per millorar tant els
processos interns (back-end) com els serveis externs (front-end), reduint
les ine ciències i enfortint les relacions entre les administracions i els
ciutadans.

-

Utilitzar tecnologies existents i emergents per proporcionar serveis
públics amb un enfocament centrat en l'usuari, facilitant i garantint la
traçabilitat i el monitoratge de les transaccions, així com de
l'emmagatzematge de dades dels ciutadans. Alguns exemples de serveis
innovadors que impulsaria Volt són:
●

Millorar l'accessibilitat a la scalitat electrònica (o e-taxation.)

●

La identi cació digital (o digital ID),que en la nostra opinió s'hauria
de generalitzar no només en l'administració pública sinó també en
la contractació privada,

●

La administració telemàtica de la salut pública(e-Health),respecte
a la que en concret Volt proposa que Catalunya s'adhereixi al
sistema de "Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud",
ja que és l'única comunitat autònoma que és només emissora, i no
receptora.
8
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Tot això s'elaborarà a través de tecnologies emergents, consensuades a nivell
estatal, com els llibres-registre de blockchain -bases de dades compartides que
funcionen com un llibre-registre d'operacions, ja sigui de compravenda o de
qualsevol altra transacció.

A.1. En Administració Pública
●

Posar en funcionament una administració lliure de paper on aquest
sistema encara no estigui en marxa -sense perjudici que el ciutadà pugui
realitzar els tràmits en paper si així ho desitja. Volt tindrà com a objectiu
crear una infraestructura amb processos completament sense paper, així
com estàndards harmonitzats i oberts de tecnologies d'informació i
comunicació (TIC) per reduir el malbaratament i implementar serveis
e cients que garanteixin una major interoperabilitat entre bases de
dades, plataformes, i aplicacions. Cada acció perseguirà aquest objectiu i
tindrà en compte tres elements: organització, eines (en concret el
proveïdor extern que les subministri), i la relació ciutadana amb
l'administració pública. Els nous i millorats serveis seran fàcilment
utilitzables i accessibles des de qualsevol tipus de dispositiu. Les entitats
públiques rediseñarían els seus processos interns, adaptant-los a noves
eines, organitzacions i aplicacions si encara no ho estan. Finalment, els
serveis estarien connectats entre si mitjançant l'ús d'estàndards
homogenis i oberts.

●

Crear una infraestructura digital segura i e caç per a permetre la
innovació. Es prioritzaran les millores en la infraestructura digital per
satisfer les necessitats futures, tant del sector privat com de públic en
general.

●

S'acceleraria la implantació de xarxes de bra òptica per augmentar la
velocitat d'Internet. La cobertura d'Internet també es millorarà
signi cativament en les zones on falti.

●

Utilitzar la intel·ligència arti cial per fer ciutats i mètodes de mobilitat
més sostenibles i millor integrats entre ells

●

S'implementarien sensors en les ciutats (mesurament de decibels,
detectors de pol·lució), WiFi comunitari, i infraestructures consolidades
per millorar la seva rendibilitat i garantir la cobertura del servei. Això
també permetrà un major ús de plataformes compartides per
proporcionar serveis administratius -per exemple gestió de recursos
humans i nancers-, així com serveis individuals com l'ús del núvol.
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Totes les noves tecnologies seran examinades utilitzant un model de
Prova de Concepte per comprovar la seva utilitat abans de implementarles.

A.2. Mercat únic digital
●

Fomentar l'adopció de serveis d'identi cació electrònica i duciaris per a
transaccions electròniques i signatures digitals, accelerant processos
com la signatura electrònica de contractes de lloguer, l'autorització de
l'accés a arxius con dencials, i la presentació d'impostos en línia.
S'haurà d'assegurar que tots els estudis pilot i implementacions
d'aquestes noves tecnologies, que s'hauran de consensuar a nivell estatal,
incloguin requisits de al menys doble factor d'autenticació (per exemple,
a través d'un sistema PIN + codi SMS).

●

Adaptar millor les polítiques i els serveis governamentals a les
necessitats dels ciutadans utilitzant big data i sistemes analítics
predictius. Aquestes dades s'han d'utilitzar durant la formulació de
polítiques per a tot tipus d'àmbits -mantenint sempre els més alts
estàndards de privacitat, protecció de dades i protecció dels drets
fonamentals.

A.3. En salut
●

Difondre les pràctiques d'atenció mèdica digital a nivell autonòmic,
garantint que els registres dels pacients i les seves històries clíniques es
puguin compartir fàcilment entre hospitals i metges de capçalera.

●

Oferir al portal La Meva Salut els comunicats d'incapacitat temporal
(coneguts com "baixes mèdiques") de cada ciutadà, signats amb el
certi cat digital del metge que el va emetre.

●

Posar el sistema de recepta electrònica al nivell d'altres comunitats
autònomes, de manera que les farmàcies puguin dispensar els
medicaments receptats només amb presentar la targeta sanitària
individual i no sigui necessari el pla de medicació

●

Prioritzar que el CatSalut deixi d'estar a la cua en comparació als serveis
sanitaris d'altres comunitats autònomes pel que fa a participació en el
sistema de "Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud", que
té com a objectiu que els documents clínics de cada ciutadà estiguin
disponibles en tots els serveis sanitaris de l'estat.
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Desenvolupar un sistema d'e-booking públic per a especialistes per
reduir les costoses llistes d'espera, com ja existeix per l'assegurança de
salut privada.

A.4. A la justícia
●

Assegurar l'accessibilitat dels procediments legals. L'administració ha de
responsabilitzar-se de cada document procedimental que es generi, fent
ús de les tecnologies emergents per a emmagatzemar-se adequadament i
compartir-lo amb totes les parts interessades. Facilitar el dret d'accés a
documents o informació en poder de les administracions públiques
perquè les accions dels organismes públics siguin transparents i es
garanteixi la protecció dels drets i legítims interessos dels ciutadans.

●

Investigar la implantació de tecnologies emergents, com els llibresregistre de blockchain, en els casos que sigui important que quedi
constància documental irreversible de les accions de cada part
interessada.

B. Talent i reputació
●

Reviure, enfortir i recompensar la motivació i l'acompliment entre els
funcionaris públics per augmentar la seva capacitat de resposta davant
l'entorn canviant i les necessitats dels ciutadans. Fomentar un entorn
àgil per estimular l'acompliment dels funcionaris, el seu creixement i les
oportunitats professionals.

●

Establir equips d'innovació dins de l'administració de la Generalitat.
Aquests"i-teams" desenvoluparien solucions digitals per abordar els
problemes més urgents per a la seva àrea de treball i després
supervisarien la seva implementació. En aquests equips es combinaran
competències de disseny digital i de serveis, assegurant que les noves
eines i serveis s'ajustin a les capacitats i necessitats dels ciutadans. La
digitalització del sector públic s'ha de considerar com un mitjà i no un
en si mateix.

●

Facilitar l'aprenentatge de noves habilitats en els treballs del sector
públic. Els organismes públics proporcionarien una àmplia gamma de
cursos de capacitació als seus empleats, el que els permetria
desenvolupar les seves habilitats de gestió de projectes i en les
tecnologies de la informació, necessàries en un entorn tan ràpidament
canviant. Tots els funcionaris públics tindrien aquestes competències
11
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certi cades, a més d'experimentar i aprendre de la dinàmica del sector
privat al participar en intercanvis entre el sector públic i el privat.
●

Implementar un sistema de contractació en l'Administració Pública on
prevalgui l'excel·lència. Volt proposa atreure joves talents de múltiples
disciplines, proposant desa aments que els estimulin a treballar en pro
del bé comú.

●

Introduir un sistema de gestió per objectius compost d'incentius
- nancers i no nancers- per millorar l'acompliment dels funcionaris
públics i accelerar les carreres de professionals amb projecció de futur. El
rendiment s'avaluarà en funció dels resultats.

●

Introduir una compensació atractiva i justa per a tots els funcionaris
públics, així com llocs de nivell d'entrada d'alta qualitat en el sector
públic.

C. Competències compartides
●

Identi car i evitar la duplicació ine cient o ine caç de competències
compartides en tots els nivells de l'administració pública, per tal d'aclarir
la responsabilitat i els processos en la presa de decisions.

●

Els encarregats de la presa de decisions han de ser responsables davant
els seus electors per l'ús dels fons públics i els seus resultats.
L'assignació de competències ha d'estar clara i demarcada entre les
burocràcies a nivell autonòmic, provincial, comarcal i local, fomentant
una major responsabilitat dels representants polítics.

●

Aplicar el principi de subsidiarietat per garantir la distribució més
efectiva i e cient de les competències administratives i legals, tant a
nivell local com de la comunitat autònoma.

D. Transparència
Garantir la total transparència en l'ús dels recursos públics: com es
comptabilitzen, d'on provenen, i com es gasten. Monitoritzar els processos de
licitació per a assegurar-se que la contractació pública ofereixi la millor
"relació qualitat-preu". Les propostes competitives per a la prestació de serveis
públics garanteixen millors resultats per als ciutadans, mentre que un sistema
transparent di culta el frau.
●

Augmentar les auditories en el sector públic per veure els activitats i la
mida i objectius de les seves entitats, a més dels programes de polítiques
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públiques, sense comprometre la velocitat i la qualitat dels serveis. S'han
de realitzar avaluacions periòdiques independents de totes les propietats
i empreses públiques per comprovar la seva e càcia i augmentar la seva
e ciència, a més de provar tècniques innovadores de pressupost i
nances públiques.
●

Millorar el coneixement de mercat, per exemple, a través de la
investigació i les pràctiques de compres pre comercials, per de nir millor
les necessitats del sector públic en la plani cació de compres anuals i
plurianuals.

●

Establir, ampliar i recolzar l'ús de cooperatives i mútues en la provisió de
béns i serveis públics, per tal d'augmentar la responsabilitat
democràtica, la participació ciutadana, el lliurament efectiu i la propietat
conjunta.

●

Fer que el codi font dels programes creats pel Govern per al bene ci del
ciutadà siguin oberts sempre que no entri en discordança amb l'art. 14 de
la Llei de Transparència.

II. Construir un Sistema educatiu que
empoderi per al futur
Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

L'educació és una força per fomentar la mobilitat social i la inclusió, així com la
base per unir les persones en una democràcia vibrant i dinàmica, i fomentar
societats obertes i pluralistes.
Volt s'esforçarà perquè els centres educatius siguin els llocs de treball més
inspiradors, assegurances, atractius i estimulants. Amb l'objectiu de crear
igualtat d'oportunitats i accés a una educació d'alta qualitat, Volt té com a
objectiu permetre el desenvolupament re exiu i responsable per a tots els nens
i nenes que viuen a Catalunya. Volt també donarà suport a l'aprenentatge
extracurricular, així com l'educació exible i no formal. L'aprenentatge
permanent i la formació professional han d'estar disponibles per a tots al llarg
de la seva vida, per tal d'oferir oportunitats a totes les persones
independentment de la seva edat. A més, hi haurà una forta èmfasi en
l'educació primerenca.
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Finalment, ha d'haver una major inversió en educació superior, juntament amb
investigació i desenvolupament. L'educació superior d'alta qualitat ha de ser
accessible i estar disponible per a tots, independentment dels seus antecedents
formatius.
Per construir un sistema que permeti als ciutadans participar i contribuir a la
societat, l'educació necessita reformes importants per desenvolupar les
habilitats bàsiques per a una societat participativa, estimular el compromís
cívic, i fomentar i recompensar l'excel·lència. Crear una política basada en les
millors pràctiques és un principi bàsic per a Volt, i considerem que l'efectiva
reforma escolar de Finlàndia és un exemple a seguir. Els seus èxits clau
inclouen un èmfasi en l'educació preescolar, proporcionant recursos per a la
formació de docents d'alta qualitat i una remuneració adequada per als docents,
horaris escolars curts, i una càrrega de tasca lleugera, a més de proporcionar
menjars i transport gratuïts cap a l'escola . Volt considera que aquests són els
fonaments per al futur de l'aprenentatge. Treballarem junts per transformar les
escoles en un bon port per al coneixement, la inspiració i la il·luminació per a
estudiants i mestres per igual.
Sense perjudici de tot l'anterior, Volt invertirà en assegurar accés a internet de
tots els alumnes, perquè ningú es quedi enrere en situacions extraordinàries
com la que ha generat el COVID-19, evitant paràlisi educatives.

A. Educació preescolar
Si bé les institucions públiques donen suport i complementen la funció dels
pares, els pares -o els tutors legals- són i seran sempre els principals
responsables del benestar d'un nen. Els objectius de l'educació durant la
primera infància són donar suport al creixement dels nens perquè es
converteixin en membres èticament responsables en la societat, proporcionarlos els coneixements i habilitats necessàries en la vida, i millorar les seves
condicions d'aprenentatge. Per tant, cal augmentar la seva qualitat i
accessibilitat.
Volt proposa:
●

Assegurar que els centres preescolars -o escoles bressol- siguin
accessibles per a tots els nens de forma gratuïta.

●

Educació preescolar lúdica i creativa. Volt posarà un fort enfocament en
l'educació primerenca, fent-se ressò del model nlandès. Els programes
d'educació i cura de la primera infància (p. ex., Programes de tutoria) com
els que es troben a Finlàndia proporcionen models positius i milloren el
desenvolupament dels infants.
14
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●

Crear grups de seguiment d'alumnes compostos per representants dels
centres preescolars, serveis d'atenció mèdica, orientació infantil i
assessorament familiar. Aquests grups existirien per organitzar
guarderies per a nens que necessiten cures i educació especials, per
donar suport al monitoratge del creixement i l'aprenentatge.

●

Assegurar l'accés a programes per a nens menors de 6 anys, com cursos
de logopèdia, i el suport de psicòlegs infantils.

●

Reforçar els continguts digitals i tenir en compte la funció social de cura
dels menors per tal de que els seus pares puguin treballar, qüestió sobre
la qual s'ha obert un especial debat arran de la pandèmia COVID-19.

B. Educació primària i secundària
L'educació primària i secundària requereixen una especial atenció, perquè és
un factor que incideix especialment en la desigualtat social. L'objectiu de Volt
és un sistema veritablement integral en què es formin ciutadans més
informats, més involucrats, i més capacitats per tancar la bretxa de desigualtat,
i el desenvoluparà mitjançant les següents mesures:

B.1. Conceptes bàsics per als ciutadans
●

Subministrar menjars escolars diaris gratuïts i saludables a tots els
estudiants, per trencar el cicle de la malnutrició i la pobresa infantil.
L'accés a àpats gratuïts i de qualitat té bene cis nutricionals,
d'aprenentatge i de salut, i contribueix a l'èxit educatiu.

●

Reforçar els continguts digitals i l'educació a distància en previsió de
possibles con naments, el que implica assegurar que l'accés a Internet
d'alta qualitat mitjançant xarxes mòbils i WiFi més ràpides arribi a les
zones rurals més aviat millor. Això és crucial per a l'educació dels nens,
ja que proporciona un accés ràpid a la informació d'una àmplia varietat
de fonts que per descomptat han d'anar de la mà amb el
desenvolupament d'habilitats de pensament crític.

●

Enfortir el sistema educatiu mitjançant l'expansió del nançament de les
escoles públiques a les zones urbanes i rurals. Donar a cada nen la
possibilitat d'assistir a una escola ben dotada.

●

Crear programes especials d'integració per a nens de famílies migrants
que els ajudin a adaptar-se a una nova cultura, idioma i entorn.

fi
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B.2. Enfocament innovador i tècniques
●

Fer que l'educació sigui efectiva i accessible per a una gamma més
àmplia d'habilitats i talents dels estudiants. Investigar les tendències a
llarg termini i actualitzar periòdicament els plans d'estudi per a estar en
línia amb les nostres societats canviants, recolzar el desenvolupament
de noves eines i paràmetres educatius.

●

Investigar la implantació de formes millors, experimentals i més
creatives d'ensenyar, com l'aprenentatge basat en l'experimentació i la
pràctica, ensenyament per tema, l'aprenentatge entre iguals, l'aula
invertida i l'educació per competències per facilitar la creativitat i la
imaginació. Donar poder a cada estudiant per desenvolupar les seves
fortaleses, al temps que es garanteixen els estàndards adequats, i
encoratjar-lo a aprendre a través del lideratge, la participació, i la
consciència cívica mitjançant l'educació en valors.

●

Introduir nous enfocaments per mesurar l'èxit de les escoles, com les
taxes d'abandonament escolar, retenció de personal i el seu
desenvolupament professional, connectivitat escolar, participació dels
pares, i mètriques de satisfacció de la comunitat. Tractar de tenir
almenys un mestre per cada 20 alumnes en totes les escoles.

●

Incentivar el desenvolupament d'habilitats digitals, tant en educació
primerenca com en preparació per a l'àmbit professional, incloent
classes de programació, i similars.

●

Enfortir el sistema educatiu a través de cursos en línia, perquè l'educació
més avançada estigui disponible per a tots, particularment per als
estudiants en àrees remotes.

●

Revisar treballs de recerca neurocientí cs i biològics sobre aprenentatge,
atenció, i concentració. Especialment, examinar els bene cis de retardar
l'horari de començament de les classes per als adolescents.

B.3. Reforma curricular
Garantir la uïdesa en l'anglès, ja que aquest és la llengua franca
indiscutible en la comunicació internacional. A més, implantar
programes que estiguin preparats per a la diversitat de nivell en llengües
estrangeres dels alumnes -particularment els bilingües-, que permeti una
participació pública adequada dins de les comunitats locals.
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●

Emfatitzar l'educació en ciència, tecnologia, enginyeria, arts liberals i
matemàtiques(STEAM per les sigles en anglès) com un conjunt. Aquest
ensenyament s'oferirà en anglès i fomentarà les arts i la creativitat.

●

Centrar-se en l'educació per a la ciutadania i en com funciona un sistema
polític, des del consistori local, ns a la Unió Europea, passant pels
governs autonòmic i estatal. Fer de l'educació per a la ciutadania una
prioritat, i enllaçar-la amb l'educació en valors.

●

I n t ro d u i r u n a a s s i g n a t u r a o b l i g a tò r i a d e " C o m p e t è n c i e s i
Responsabilitats per a la Vida", amb una hora per setmana en els darrers
dos anys de l'escola secundària. Aquesta abastaria contingut com
economia i educació nancera bàsica, fonaments legals, competències
socials, sostenibilitat, estil de vida saludable, així com projectes de
cooperació de les escoles amb el seu entorn local.

●

Augmentar l'educació sobre salut mental i benestar, que ha d'abordar els
desa aments que enfronten les persones de totes les edats en un món de
connectivitat constant, marginació socioeconòmica, i assetjament i
fustigació en línia.

●

Introduir classes sobre formació mediàtica que explorin la creativitat i
l'empatia a través del cinema, el drama i l'art.

●

Augmentar l'èmfasi en les habilitats i competències d'aprenentatge, p.ex.
comunicació oral, parlar en públic, i habilitats escrites.

C. Satisfacció del mestre
●

Atraure les persones més quali cades perquè es converteixin en mestres
motivats pel seu treball, millorant la reputació i la remuneració
econòmica d'aquesta professió tan important.

●

Donar suport a les cimeres anuals d'educació celebrades a Catalunya i la
Unió Europea.

●

Reformar la formació de professorat oferint una experiència més
pràctica, revisant les condicions d'admissió, i donant suport als
participants laterals.

●

El compromís extracurricular i les hores extres del professorat han de
rebre les pagues corresponents o compensar-se mitjançant reduccions
de jornada.
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●

Posar a personal especialitzat a disposició dels mestres per donar-los
suport emocional, assessorament i orientació psicològica, en estreta
col·laboració amb les instal·lacions mèdiques locals.

●

Prioritzar les inversions en escoles i la captació de docents en
comunitats marginades que s'enfronten a l'exclusió social.

●

Fomentar i recompensar el compromís a llarg termini dels mestres.
Donar als docents i professionals de l'educació més veu i vot en
l'establiment de polítiques educatives.

●

Posar èmfasi en la importància de la creativitat en l'ensenyament, amb
noves estructures i entorns de treball. Introduir esquemes d'avaluació
360°, que es basen en valoracions per part de múltiples observadors.

●

Establir un premi al Millor Mestre de Catalunya, dins el marc d'un
concurs al Millor Mestre Europeu.

D. Edi cis i infraestructura
●

Convertir els centres educatius en punts focals de la seva comunitat per
a l'intercanvi d'idees.

●

Invertir en instal·lacions i edi cis nous o renovats que facilitin
l'aprenentatge d'habilitats per al nou món laboral, com la creació d'espais
oberts dins de la seva arquitectura, quan sigui possible. Un exemple
funcional i amb èxit d'aquest concepte és l'escola secundària de Ørestad
a Copenhaguen.

E. Educació superior i professional
En el món actual hi ha una gran demanda de persones altament quali cades i
compromeses socialment. Es projecta que en el període ns 2025 la meitat dels
treballs requeriran de quali cacions d'alt nivell. Impulsats per la tecnologia
digital, els treballs són cada vegada més exibles i abstractes. Es requereix que
les persones administrin informació complexa, pensin de manera autònoma i
creativa, utilitzin recursos digitals, i es comuniquin de manera efectiva. La
capacitat de ser resistent i resilient és més crucial que mai i la creativitat i la
imaginació per crear vincles entre disciplines són fonamentals per al
desenvolupament personal i per a resoldre problemes socials. Tots els
ciutadans sempre han de poder avançar a un nivell superior d'educació,
independentment de les decisions que vagin prenent en les diferents etapes de
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la seva vida. Volt té com a objectiu reviure l'educació terciària amb polítiques
innovadores destinades a mantenir-se al dia amb les tendències emergents.
Per a això, les mesures a prendre serien les següents:
● Incentivar al govern espanyol una ampliació en el suport del programa
Erasmus+ augmentant signi cativament el seu pressupost i
l'accessibilitat, l'abast, i la consciència social de les oportunitats que
ofereix. Ajudar tant als estudiants com a les universitats a assolir els
millors convenis.
● Promocionar Erasmus+ per a l'aprenentatge i assegurar-se que arribi a
persones de tots els àmbits de la vida i de tots els entorns
socioeconòmics, tant en programes educatius com a professionals. En
els seus 30 anys d'història el programa Erasmus + ha demostrat la seva
e càcia, i la seva expansió és una inversió amb un gran potencial en el
futur d'Europa.
● Facilitar d'una banda la mobilitat intersectorial entre les universitats i
altres instal·lacions d'educació superior, i per l'altre entre el sector privat
i el terciari. Això estimularia l'intercanvi de diferents perspectives i
permetria a persones altament quali cades exibilitzar la seva carrera
professional.
● Promocionar debats oberts sobre com dissenyar la universitat del futur,
plantejant temes com l'accés obert per a tots els residents de la mateixa
CCAA -en línia amb el que preveu la legislació francesa1- així com a
través de conferències en línia.
● Oferir oportunitats de beques per a estudiants de postgrau i de major
edat que vulguin reprendre els seus estudis, per fomentar l'aprenentatge
permanent.
● Fomentar l'aplicació de les eines pròpies de les ciències humanes i
socials a l'anàlisi i l'estudi de les ciències i la tecnologia, buscant que
conceptes com competitivitat, e ciència i rànquing siguin
complementats amb diàleg, cooperació i holística.

1

Article L612-3 - Code de l'éducation
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III. Garantir un Sistema Sanitari d'alta qualitat
accessible a tothom

SALUT I
BENESTAR

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

El COVID-19 està sent un fort test d'estrès per al nostre sistema sanitari, el qual
s'està mantenint a otació gràcies a l'entrega i dedicació del personal mèdic,
d'infermeria, i auxiliar. Per això, l'orgull i l'admiració que sentim cap als nostres
sanitaris s'han de traduir en inversions en instal·lacions, material, recursos, i
condicions laborals. És el moment de proposar reformes i invertir en salut, que
és la base de tot el nostre sistema.
Volt, d'acord amb l'OMS, de neix la salut com un estat de complet benestar
físic, mental i social, en comptes de l'absència de malaltia. Per això Volt creu
que un sistema de salut e caç i sostenible emfatitza la prevenció en lloc del
tractament, reduint el cost humà i nancer del maneig de la malaltia. Sobre la
base d'aquests principis, Volt cerca:
● Assegurar un sistema de salut de primer nivell, invertint en millorar
l'accés universal a l'atenció mèdica. A Catalunya ha de ser possible veure
un metge de capçalera o especialista en uns dies per poder obtenir un
tractament oportú, reduint així els costos de les llistes d'espera.
● Millorar l'accés a l'atenció de la salut mental. Els trastorns i discapacitats
mentals i físiques han de deixar de ser estigmatitzades en una societat
atenta.
● Convertir les eines de salut electrònica en una part integral de la
prestació de serveis de salut per millorar l'accés a l'atenció.
● Assignar més recursos a l'atenció mèdica preventiva, amb un
enfocament particular en les malalties de l'estil de vida, així com en la
salut i la capacitat de recuperació dels nens.
● Construir un sistema de salut on els cuidadors estiguin capacitats per
proporcionar la millor atenció que s'adapti a les necessitats i desitjos de
cada pacient. En general, una col·laboració més estreta entre les
professions mèdiques en matèria de salut física, mental i social serà clau
per millorar la qualitat i l'e ciència de l'atenció mèdica.
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Per aconseguir aquests objectius, tant a nivell europeu com particularment a
Catalunya, aquestes línies seran les que assumiran el protagonisme en la presa
de decisions:

A. Garantir un sistema de salut PÚBLIC universal i de qualitat
Això implica:
● Escurçar llistes d'espera i potenciar procediments de diagnòstic i atenció
basats en les millors pràctiques -que han de complir tots els estats i
regions europees- amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis de
salut. Amb aquesta nalitat, Volt proposa implementar un sistema de
revisions anuals dels serveis de salut incorporats en el Semestre
Europeu mitjançant la cooperació entre diferents organitzacions de
recerca i desenvolupament, com ara la Health Consumer Powerhouse.
● Garantir la cobertura a nivell europeu, per facilitar la mobilitat dels
ciutadans de la Unió, ampliant els acords existents, implantant per
exemple un sistema de cites electròniques per als bene ciaris de la
Targeta Sanitària Europea (TSE/EHIC) que es troben a Catalunya. La visió
a llarg termini de Volt és que la TSE garanteixi l'accés a tots els serveis
de salut a la UE i l'Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA). Perquè
Catalunya iniciï aquest camí, Volt vol promoure l'adhesió a aquestes
iniciatives i la connexió digital entre els serveis de salut de Catalunya, de
la resta d'Espanya i d'altres països d'Europa, participant en els projectes
d'uni cació de recepta electrònica i història clínica compartida, sempre
respectant les pautes de con dencialitat, és clar.
● Potenciar un sistema de salut de qualitat en tota la Unió Europea, seguint
pautes uni cades basades en les proves i assajos cientí cs.

B. Millorar l'accessibilitat a la prestació de serveis de salut
Això implica:
● Reduir les llistes d'espera per a atenció millorant els sistemes de cites
electròniques i augmentant la inversió en especialistes i instal·lacions.
● Crear un sistema multiprofessional a través de la centralització
intel·ligent de les diferents especialitats. Els Centres d'Atenció Primària
han de facilitar als pacients el contacte amb els diversos metges,
psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, logopedes, sioterapeutes i
altres professionals de la salut. Les dades clíniques dels pacients han de
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ser compartits de manera simple i directa entre els diferents
professionals, respectant els estàndards de seguretat i con dencialitat,
per oferir el millor servei als pacients.
● La centralització física és una necessitat en l'àrea rural. A les ciutats, la
centralització pot posar-se en pràctica com una connexió àgil i
telemàtica entre els diferents centres i professionals de manera
intel·ligent, amb l'ús de les tecnologies de l'informació i la comunicació
(TIC).
● Garantir la cobertura dels centres d'atenció primària de salut en àrees de
di cultat econòmica, especialment en zones rurals, millorant la inversió i
la remuneració dels professionals de la salut, i invertint en solucions
digitals i altres solucions de salut.
● Invertir en telemedicina i salut digital per proporcionar un sistema
e cient i proper al pacient.
● Pel que fa als serveis de salut mental, els pacients han de tenir accés
ràpid a especialistes a través dels centres d'atenció primària de salut. A
més, aquests serveis han de ser progressivament més accessibles a
través de solucions digitals com la telemedicina. La Generalitat tindrà un
paper actiu en la promoció de la salut mental, per tal de reduir el llindar
que han de superar els pacients per entrar en contacte amb els
especialistes, i per eliminar el possible estigma associat amb trastorns
mentals com la depressió, mitjançant la prestació d'un servei sense
demora, continu i centrat en la prevenció.
● Aquesta accessibilitat a la salut mental ha d'arribar a totes les capes de
la societat. Es promourà un enfocament holístic, que abasti a tota la
societat, basat en el Pla d'Acció de l'OMS. La intervenció ha d'abastar les
condicions laborals dels treballadors, respectant la seva dignitat,
conciliació familiar i laboral, horaris de treball, permisos i vacances, i
amb exibilitat. S'han de prendre mesures per informar els treballadors
que poden rebre suport durant els moments difícils, oferir prestacions
especí ques, i monitoritzar la implementació de directrius laborals.
● Augmentar la cobertura dels serveis de salut mental a través de mesures
com els programes de visites a la llar oa l'escola durant la infància.

C. La prevenció com a focus principal en salut
Per aconseguir els millors resultats en salut i qualitat de vida, Volt es centrarà
en mesures de prevenció, amb especial èmfasi en la pandèmia COVID-19.
Moltes malalties són el resultat de l'exposició perllongada a factors de risc, que
22
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podrien controlar-se parcialment mitjançant decisions d'estil de vida, un
ambient net i mesures preventives des de molt jove. Volt creu que s'han de
dedicar recursos a aquestes mesures preventives en diversos aspectes:

C.1. Estil de vida i malalties
● A tot Europa, els estils de vida són els principals contribuents a la
càrrega total de malaltia. S'inclouen en aquestes decisions el consum de
tabac, la inactivitat física o una dieta desequilibrada, què s'ha demostrat
que estan relacionades amb l'obesitat, malalties cròniques com la
diabetis o malalties cardiovasculars, o ns i tot el càncer, resultant en
pèrdua d'anys de vida. Com més anys viu la població, més problemes de
salut apareixen. Aquests no només tenen efectes negatius en el benestar
individual, sinó que també incrementen la despesa pública en salut. Per
aquesta raó, un estil de vida preventiu, als nivells físic, mental i social,
s'ha de posar en el focus dels ciutadans amb campanyes de
sensibilització del públic, sense oblidar també en l'entorn laboral. Tots
els ciutadans han de tenir accés a prestacions de salut preventiva al llarg
de la seva vida, sense que el factor econòmic o geogrà c sigui limitant.
● Promoure un estil de vida saludable per rebre informació i regulant
l'accés a substàncies addictives o nocives. El sistema educatiu haurà
d'oferir eines actualitzades i cursos pràctics sobre estils de vida, així com
dedicar temps su cient a l'educació física. Ja des de l'edat escolar
començarà la formació necessària per identi car substàncies i drogues
existents, així com els seus efectes nocius, evitant sempre els tons
exagerats o sensacionalistes que puguin resultar contraproduents com
en el programa DARE nord-americà.
● Cal de nir pautes per a l'activitat física i promoure dietes saludables tant
a les escoles com a les empreses que ofereixin servei de cantina o
cafeteria.
● Promoure l'accés assequible i con dencial a clíniques o consultes sobre
malalties de transmissió sexual (MTS).
● Col·laborar, estandarditzar i promoure directrius europees per a la
immunització de la gent gran o admeses en institucions prestadores de
cures.
● Promoure sistemes de salut preventiva per a menors i dones
embarassades.
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● Monitoritzar la salut i el desenvolupament a una edat primerenca dels
infants en col·laboració amb els seus pares pel que fa a la salut física,
mental, nutricional, exercici, o vacunació dels menors.
● Potenciar la creació d'hàbits infantils saludables, donant suport també la
formació als pares.
● Oferir cures prenatals que garanteixin condicions justes i segures per als
nadons, revisant regularment l'estat i el benestar de les mares. Reforçar
els programes de detecció, proves de cariotip fetal, o ecogra a en
l'embaràs captant activament a les mares per a aquests programes,
informar-los dels efectes sobre la salut del fetus que poden tenir l'ús de
certes substàncies, i fer això contínuament durant l'embaràs .
● Proporcionar directrius o coordinar a nivell europeu per estandarditzar la
freqüència de les revisions preventives al llarg del cicle de vida. Valorar
revisions o suport addicional per a infants vulnerables o amb factors de
risc físics, mentals o socials.
● Compartir les millors pràctiques de prevenció amb la resta d'autonomies
de forma regular, i examinar en detall els programes de prevenció infantil
que ja existeixen la majoria dels països europeus en base als seus
resultats, que poden ser radicalment diferents. Assegurar mètodes per
detectar afeccions congènites com hipotiroïdisme, o brosi quística.
● Augmentar la cobertura de l'atenció mèdica preventiva per a nens a
través de mesures com els programes de visites a la llar o l'escola.
Establir programes de prevenció de la depressió o ansietat durant
l'adolescència, educant els joves en tècniques de gestió emocional
basades en la ben provada Teràpia Cognitiu-Conductual (TCC /CBT).
Reduir els riscos mediambientals.
● El canvi climàtic, la contaminació urbana i l'exposició al plom són
responsables de l'2.4% de les malalties i morts cada any. Per reduir
l'impacte negatiu d'aquestes causes, Volt proposa monitoritzar de
manera efectiva variables ambientals indicatives com per exemple,
contaminació de l'aire amb òxids nitrosos i sulfúrics, nivells de
partícules i qualitat de l'aigua (pH, duresa, i residus minerals nocius com
arsènic o metalls pesants) en temps real i distribuït de manera oberta al
portal Govern obert de la Generalitat. Amb l'ajuda d'aquestes dades,
elaborar directrius i de nir polítiques per detectar situacions perilloses
que puguin conduir al desenvolupament de malalties tiroïdals o tumors.
Utilitzar les dades ja disponibles per millorar la prevenció
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● Volt creu que un millor ús de les dades pot resultar en un actiu que
impulsi la innovació en els serveis de salut, especialment quan es tracta
d'establir mesures preventives més individualitzades i especí ques. És
per això que Volt proposa enfortir les agències governamentals que
monitoritzen els factors de risc, en funció de la probabilitat de
concurrència de risc bio sanitari, com malalties o patologies. Ha de fer-se
a nivell geogrà c, demogrà c, i centrar-se en mesures preventives de
salut per subpoblacions en risc. Això es traduiria, en el cas de pandèmies
com el COVID-19, en la preparació de protocols especí cs per a virus
respiratoris pandèmics, que implicaria l'aprovisionament de EPI (equips
de protecció individual) que protegeixin el personal sanitari, i
l'assegurament de la producció de tests i respiradors.
● Oferir deduccions d'impostos per als ciutadans que inverteixin en salut
preventiva per les despeses derivades d'aquestes activitats de prevenció
i promoció de la salut.
● Monitoritzar de forma efectiva els canvis en la prevalença de malalties
cròniques per guiar les polítiques de salut preventiva.

C.1. Assistir ràpidament als pacients i educar per a una vida més sana
● Igual que hi ha sistemes especí cs d'assistència a urgències i
emergències en altres països europeus, Volt planteja revisar el
funcionament dels números d'atenció a urgències com el 061 o el 112.
● Es promourà el número europeu 116.117 d'assistència mèdica telemàtica
per afeccions urgents -però que no s'espera que provoquin la mort o
danys greus a la integritat- per telèfon. Els pacients que truquin rebran
assistència mèdica o podran reservar una cita amb un especialista per
telèfon. També podran rebre recomanacions sobre si convé que
acudeixin a un centre d'atenció primària o una unitat d'atenció
d'urgències. Això reduiria la pressió assistencial en els centres
d'urgències i d'atenció urgent extrahospitalària.
● Harmonitzar la informació i les directrius basades en anàlisis
cientí ques d'estils de vida que poden provocar malalties o problemes de
salut.

D. L'Atenció Primària com a eix de sistema sanitari
● L'Atenció Primària de salut és un component essencial d'un sistema
sanitari. Té una proximitat als ciutadans i una implantació geogrà ca
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idònia per constituir la via principal i més ràpida d'accés dels pacients a
les prestacions que necessiten. Per tant, ha de ser el nivell que
constitueixi l'eix per a l'organització i la presa de decisions en salut.
● Els professionals de la salut que treballen en Atenció Primària tenen la
formació i la capacitat necessàries per orientar inicialment els
problemes de salut, racionalitzar i canalitzar les demandes de
prestacions sanitàries per part dels ciutadans, observar de forma
holística global als pacients -els seus problemes físics, mentals,
personals, laborals, socials, etc.-, i el més important: identi car factors de
risc i realitzar activitats preventives de salut en individus i poblacions.
● Els Centres d'Atenció Primària de salut (CAP) han de ser centres
multiprofessionals, on els pacients reben les prestacions que necessiten
per les seves malalties, però també que captin activament als ciutadans
per a realitzar proves preventives i brindin recomanacions basades en
característiques individuals. Cal prioritzar aquestes activitats sobre
altres intervencions que es realitzen quan la salut de l'individu ja està
deteriorada, perquè s'ha demostrat que impliquen una despesa de salut
molt menor per pacient que, per exemple, els ingressos hospitalaris o les
visites repetides a altres nivells assistencials .
● Els professionals que treballen en aquests CAP (metges, infermeres,
sioterapeutes, llevadores, dentistes, higienistes dentals, pediatres,
tècnics de diagnòstic per la imatge, auxiliars, etc.) necessiten les
infraestructures adequades, pressupost su cient, i els mitjans materials i
humans su cients per a proporcionar una cobertura efectiva i contínua.
Aquestes dotacions han de ser adequades per a les poblacions que se'ls
assignen, de manera que el volum de treball o la pressió assistencial no
interfereixin amb la qualitat de la prestació o la seguretat dels usuaris de
sistema. S'ha de revisar periòdicament o de manera puntual quan es
detectin canvis en les característiques de la població a la qual atenen, per
exemple, per augment de cens, augment de l'edat mitjana o nombre de
persones majors de 65 anys, augment de pacients diagnosticats amb
malalties cròniques, etc.
● En particular, Catalunya presenta una gran disparitat de característiques
poblacionals i geogrà ques, amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona, d'una banda, però també zones de poblacions
disperses i una avançada edat mitjana. Per tant, els serveis i les
dotacions s'han d'adaptar a les característiques de la població, i no a
l'inrevés.
● L'Atenció Primària com a servei de salut cobreix la totalitat de la franja
horària diürna i nocturna, però no resulta operatiu mantenir la totalitat
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de les prestacions actives durant tot aquest temps. A l'igual que en altres
països d'Europa, hi ha trams horaris en què es prioritzen les activitats
programades i de prevenció, i altres trams -com nits o dies festius- en
què es prioritza l'atenció a les urgències extrahospitalàries. Aquests
ajustos no han d'interferir amb l'accessibilitat dels pacients al sistema de
salut, ni tampoc en l'equitat de prestacions, per la qual cosa s'han
d'establir dotacions su cients, reforços o equips especí cs per evitar per
exemple que un infart que passi en horari de matí pateixi un retard en
l'assistència, o que una patologia lleu hagi d'esperar diversos dies per
aconseguir una cita mèdica en Atenció Primària.

Especí cament, respecte a aquestes unitats d'Atenció Primària, proposem:
● Garantir unes condicions su cients perquè la pressió assistencial no
impedeixi als professionals sanitaris dur a terme les activitats
preventives o les prestacions que necessitin els pacients. Augmentar la
dotació de personal, reduir el nombre de pacients assignats quan
correspongui, garantir un temps mínim de consulta, dotar als
professionals de la major capacitat de decisió i acció possible -de manera
independent i sense ingerències burocràtiques-.
● Si les unitats o centres són molt grans i requereixen una autogestió local
d'uns certs aspectes operatius, permetre l'elecció de coordinadors o caps
de personal entre els propis treballadors sanitaris, i dotar-los també de
capacitat d'acció i independència.
● De nir correctament les tasques o prestacions assignades a cada
professional (sense crear més burocràcia), perquè no hagi d'atendre
simultàniament, posposar, o deixar inacabades les assistències que
realitza. Això evitarà lesions, esdeveniments adversos o situacions no
desitjades per als malalts.
● Mantenir un personal especí c per a donar cobertura a les urgències
extra-hospitalàries i prestacions fora d'horari programat, atenció
domiciliària, o atenció contínua (AC). Proporcionar mitjans materials i
mòbils especí cs per a tals prestacions. De nir les seves funcions de
manera inequívoca amb la condició d'evitar la sobrecàrrega d'aquests
dispositius amb patologies que es puguin gestionar en consultes
programades.
● Habilitar un sistema àgil i telemàtic que pugui assignar e caçment cites
ràpides i accés a una consulta d'Atenció Primària pel mateix dia o el
següent, en cas que els pacients tinguin un problema de salut que
requereixi consulta presencial. Això es faria, d'una banda, per avaluar
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ràpidament si existeix o no un risc greu o immediat i actuar, i d'altra
banda, per evitar sobrecarregar els serveis d'urgències amb patologies
lleus. S'intentarà, quan sigui possible, que sigui el mateix professional
qui sempre valori a cada pacient quan consulti pel mateix problema de
salut -l'anomenada “longitudinalitat assistencial”-.
● Establir un sistema de comunicació telemàtica entre els diferents
professionals d'Atenció Primària que sigui àgil, que garanteixi la
con dencialitat de les dades compartides, i que permeti la presa de
decisions en l'àmbit multiprofessional. També ha de comunicar-se
adequadament amb el nivell especialitzat i el nivell hospitalari, per a
facilitar el maneig de les prestacions o la cita per a proves
complementàries (ressonàncies, escàner, tractaments oncològics, etc.)

E. Les persones d'edat avançada
Amb independència de la crisi que ha suposat el COVID-19, Europa s'enfronta a
nous desa aments a mesura que envelleix la població. En créixer l'esperança
de vida també ho fa la prevalença d'unes certes malalties, per la qual cosa es
necessiten més cures i atenció mèdica per aquest segment de la població.
Moltes persones grans troben suport en institucions geriàtriques, però la seva
autonomia —component essencial de la qualitat de vida— pot veure's afectada.
Si bé alguns dels avenços tecnològics en salut prolonguen la vida en si mateixa,
aquestes intervencions no sempre tenen un impacte positiu en la qualitat de
vida. Per tant, Volt proposa:
● Educar i capacitar a estudiants de medicina, especialistes, i altres
professionals de la salut per a facilitar el procés de presa de decisions
amb la participació dels pacients amb l'objectiu de millorar i mantenir la
qualitat de vida.
● Assegurar la provisió de cures pal·liatives en la llar i acompanyament al
nal de la vida.

F. Suport a la fertilitat i cures a la infància
Ja des de l'any 1964 s'ha estat observant a tota Europa una disminució de la
natalitat. Això és particularment preocupant a Espanya, i en concret a
Catalunya. Per tant, són necessàries mesures que tinguin en compte aquesta
realitat i tractin de revertir-la:
● Garantir que els pares sempre tinguin accés a les cures que necessitin
els nens.
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G. Innovació i recerca en salut
Volt proposa invertir en programes de salut digital per a augmentar la
cobertura dels serveis de salut, la exibilitat d'accés i la seva e ciència, així
com la recerca en anàlisis avançades de dades mèdiques:
● Implementar un sistema de cita prèvia digital per l'atenció
especialitzada amb l’objectiu de reduir les costoses llistes d'espera.
● Millorar el funcionament de la telemedicina per a millorar l'accés als
serveis de salut en àrees remotes i per a consultes amb especialistes, en
particular perquè el servei estigui a l'abast directe dels pacients amb
malalties complexes o que presentin serioses di cultats per a desplaçarse.
● Utilitzar sistemes de salut digitals per a vincular les receptes mèdiques
amb la Targeta Sanitària Europea. A través d'aquest vincle, hauria de ser
possible obtenir els medicaments receptats en qualsevol farmàcia de la
Unió Europea i dels països de l'EFTA.
● Oferir a l'usuari la possibilitat d'emmagatzemar registres mèdics,
preferències de donants d'òrgans, o directrius mèdiques avançades en la
seva Targeta Sanitària Individual.
● Estandarditzar els registres de dades de pacients per a millorar
l'e ciència dels serveis de salut i permetre la recerca basada en dades
anonimitzades, sempre en compliment amb la normativa GDPR de
protecció de dades. Promoure les iniciatives que ja existeixen en aquest
àmbit.
● Finançar la modernització i digitalització amb l'objectiu d'agilitzar
ritme de treball en hospitals i centres mèdics.

el

A més, Volt creu que cal invertir en investigació mèdica i biosanitària:
● Millorar el
Generalitat.

nançament dels centres de recerca dependents de la

● Promoure recerques rigoroses en àmbits que puguin haver quedat
marginats o oblidats per la recerca més convencional, com poden ser la
medicina herbal o les teràpies amb bacteriòfags.
● Invertir en medicina personalitzada a través d'anàlisi de polimor smes
d'un sol nucleòtid (SNP) i, quan sigui econòmicament viable, la
seqüenciació completa de ADN per millorar la medicina preventiva i
curativa. Els punts crítics per a implementar aquesta tècnica inclouen
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respectar la privacitat de l'individu, reduir el cost de la tecnologia de xips
d'ADN per a SNPs i de la seqüenciació genòmica, i proporcionar fons per
a projectes de recerca acadèmica a llarg termini.
● Fomentar la publicació de resultats nuls en projectes de recerca,
mitjançant mesures similars a la base de dades europea EudraCT, que
obliga al pre-registre de qualsevol assaig clínic.
● Promoure i nançar recerques sobre un empaquetat més sostenible per
als medicaments basat en recursos renovables. Implantar en la mesura
que sigui possible la dispensació per unitats, especialment per a
medicaments amb elevades taxes d'interrupció o excés de consum com
ara els antibiòtics.
● Complir amb l'objectiu 90-90-90 del Programa Conjunt de les Nacions
Unides sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) per a l'any 2020, així com el
compromís de buscar la cura per la infecció pel virus de la
immunode ciència humana (VIH) creant i mantenint incentius per
augmentar la participació de la indústria, promovent i donant suport al
nançament d'Associacions de Cooperació de Desenvolupament de
Producte (PDP) mixtos públics-privats, a nivell tant regional com
europeu.

H. Els professionals sanitaris
Respecte al col·lectiu d'infermeria:
● Dotar als professionals d'infermeria d'una major independència,
capacitat de decisió i d'autogestió. Augmentar la dotació de recursos
humans, revisar i ajustar el personal d'acord amb les funcions i la
càrrega de treball. Revisar les plantilles existents i de nir els llocs
necessaris a cobrir, les seves funcions especí ques, i comparar-les amb
les ràtios d'altres països per establir objectius i analitzar els resultats en
salut.
● Incentivar les xarxes de cures i vincles comunitaris al voltant del
pacient, reforçats per equips d'infermeria seguint el model de
l'organització Buurtzorg als Països Baixos, o els Vincles del municipi de
Barcelona.
● Proporcionar su cients assistents de serveis de salut que puguin cobrir
les prestacions en el dia a dia de l'hospital, així com infermeres que
puguin atendre les activitats generades per altres professionals sanitaris,
com és el cas als Estats Units, el Regne Unit i Dinamarca.
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● Afavorir que els sindicats d'infermeres i auxiliars d'infermeria puguin
expressar les seves necessitats en els fòrums i organismes competents.
En quant al grup de facultatius i especialistes:
● Harmonitzar l'acreditació respecte a la resta d'Europa per a revisar els
requisits d'ingrés, homologació de títols o reconèixer, per exemple, les
habilitats socials tal com es fa a Àustria.
● Fomentar la participació en intercanvis Erasmus+ amb altres regions
d'Europa durant els estudis universitaris, així com durant la vida
professional en el marc del programa Erasmus+.
● Permetre horaris de treball exibles, millorar les condicions de treball
temporal, i afavorir els horaris més adequats per a la conciliació familiar.
Això afecta especialment a innombrables doctores que, trobant-se
pràcticament en la quarantena, han hagut d'ajornar la seva maternitat
per a no perjudicar la seva vida professional.
● En particular, respecte al grup de matrones:
● Revisar la dotació, l'àmbit i les tasques assignades a les matrones,
tant en Atenció Primària com en hospitals.
● Donar suport a projectes auto-organitzats per connectar a les
dones embarassades entre si i amb professionals sanitaris, tant
abans com després del part -per exemple, a través de grups,
plataformes digitals, etc.

I.

Cost i e ciència del Servei de Salut

En les últimes dècades, la despesa en salut havia augmentat de manera
constant en la majoria dels països, arribant al 5% del PIB a Romania i al 11,1% a
França i Suècia. Després de la recent crisi econòmica, la despesa directa en
salut que surt de les butxaques dels ciutadans ha augmentat més que la
despesa pública, encarint l'accés a la salut i accentuant els efectes de les
desigualtats econòmiques, a més de posant en risc la seva universalitat per a la
ciutadania europea.
Aquest tipus de polítiques han suposat sagnants retallades en el sistema
sanitari públic espanyol i català que s'han posat en evidència durant la crisi
sanitària del COVID-19 que estem vivint.
Volt creu que els governs han de garantir l'accessibilitat al sistema de salut,
desfent retallades i invertint en medicina preventiva, així com buscant
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l'e ciència en la despesa, per a obtenir un major valor per cost. Amb aquest
objectiu, Volt proposa:
● Garantir un pressupost i una inversió pública en Sanitat que no es situï
per sota del 7% del PIB.
● Reduir els costos mitjançant la promoció d'un marc regulador i legal que
permeti als equips professionals autogestionar-se i treballar de manera
exible, per a brindar la millor atenció possible a l'individu, segons el
model neerlandès de Buurtzorg .
● Garantir l'ús segur i e cient dels medicaments, personalitzant
l'empaquetat en funció de les necessitats de l'individu, en lloc dels
paquets estàndard, que sovint deixen rebutgen diverses píndoles o dosis.
Això implicaria per exemple, administrar monodosi o bé el nombre
exacte de píndoles que necessita per a un tractament concret.
● Limitar el desapro tament de medicaments coordinant l'enviament de
productes amb data de caducitat pròxima cap a altres mercats o centres
on es requereixin per a administrar de forma més immediata.
● Incentivar als professionals perquè participin en aquestes activitats i
mesures per a augmentar la provisió de salut que eviti costos derivats.
● Volt dóna suport a la creació del HispaNICE a Barcelona. El projecte
HispaNICE pretén crear una agència similar al NICE ( National Institute
for Health and Care Excellence) al Regne Unit, que existeix també a
Alemanya o Suècia amb versions pròpies. Es tractaria d'una agència que
avaluï amb criteris de cost/efectivitat la implementació de nous
tractaments, tecnologies, fàrmacs, etc. per a garantir la robustesa de l'ús
dels recursos econòmics limitats dels quals es disposen. Es pretén
professionalitzar al màxim i polititzar el mínim. Aquesta agència
generaria més de sis-cents llocs de treball, i crearia una xarxa de centres
de recerca, consultores i agents amb convenis. El nançament es
recuperaria amb les taxes i preus cobrats a la indústria, que requereix
d'aquella avaluació per a accedir a la provisió pública. Aquestes
avaluacions no substitueixen la decisió política, sinó que la informen i la
transparenten de manera que la ciutadania es pot fer una idea de quina
part de política en majúscules, i quina part en minúscules, tenen les
decisions preses. A Espanya tenim una Agència del Medicament i de
productes sanitaris, així com també múltiples petites agències de
tecnologia en les comunitats autònomes, que tenen totes elles en comú
que no passen de l'estudi de l'efectivitat i e càcia del que analitzen,
sense valorar l'e ciència ja que ignoren els costos. Els projectes actuals
de la Next Generation EU tenen com a objectiu impulsar transformacions
decisives per al futur de l'economia. Donar sostenibilitat i solvència als
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sistemes sanitaris és un, especialment havent sofert la crisi de la
Covid-19. Un HispaNICE a semblança de l'anglosaxó donaria bastant
credibilitat a la reforma desitjada. Aquesta institució, de forts
arrossegaments sobre la indústria, la recerca econòmica, mèdica i
tecnològica, té una plataforma a Catalunya de primera magnitud. Hem
d'impulsar-la i reivindicar Barcelona com la seu del HispaNICe per al
conjunt de l'Estat.

J. Drets sexuals i reproductius
● Fer disponibles i de manera assequible les tècniques d'avortament per a
totes les dones, dins del marc legal, i garantir que també tinguin accés
als mètodes anticonceptius.
● Emprendre accions legals contra les farmàcies els titulars de les quals,
al·legant objecció de consciència, es neguin a dispensar anticonceptius o
l'anticonceptiu postcoital d'emergència (“píndola del dia després”).
● Abordar la salut sexual i els drets sexuals i reproductius de manera
integral, com un tema clau en la salut i igualtat de gènere.
● Garantir que els centres educatius imparteixin cursos sobre salut sexual
i drets reproductius, seguint un model estàndard europeu.

K. Salut i drets al nal de la vida
● Garantir una cobertura adequada de les cures pal·liatives i terminals, i
quan sigui el cas donant la possibilitat de rebre'ls al propi domicili. Per a
això, dotar als serveis de salut d'equips especí cs multidisciplinaris, amb
formació i experiència en aquestes cures, i de mitjans mòbils i materials
su cients.
● Desenvolupar de manera conjunta els suports necessaris per a registrar i
guardar les últimes voluntats o testament vital dels ciutadans, amb les
garanties de protecció i con dencialitat adequades, i permetre l'accés a
aquests dels professionals sanitaris que ofereixin prestacions a aquests
pacients. Per a això es posaran en contacte les bases de dades també a
través de la Targeta Sanitària Europea.
● Afavorir la presa de decisions guiada per la informació donada i pel
respecte als desitjos dels pacients sobre la seva salut o la seva malaltia.
Establir protocols especí cs per a aquestes accions, dirigits per unitats
de cures pal·liatives o d'hospitalització a domicili.
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● Fins que s'aprovi de nitivament la Llei Organica de regulació de
l'eutanàsia en el Congrés dels Diputats, promoure mesures i consensos
que descriminalitzin les accions dels sanitaris o familiars quan tinguin
com a reduir el sofriment o patiment dels malalts terminals.

IV. Assegurar un Sistema legal just, una
aplicació efectiva de la llei, i una legislació
anticorrupció

PAU, JUSTÍCIA I
INSTITUCIONS SÒLIDES

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

Volt vol garantir un accés sense friccions a sistemes legals humans, justos,
transparents, responsables i e cients, que siguin vists com un servei al ciutadà,
no com a sistemes obsolets. L'allau de processos judicials a la qual ens aboca la
crisi COVID-19 provocarà una revolució digital judicial sense precedents i
constitueix tot un repte per a la judicatura i l'advocacia.
Volt també té una política de tolerància zero cap a la corrupció, els interessos
privats que pretenguin dictar la política estatal, els delictes re nats, i l'evasió
d'impostos. Aquests comportaments són contraris als valors europeus en si
mateixos i condueixen a pèrdues signi catives de recursos públics i privats.
Per assolir aquests objectius, cal, com a mínim, (1) revisar, telematizar, agilitzar
i millorar el sistema judicial; (2) actuar contra els delictes de guant blanc (tant
corporatiu com nancer); i (3) regular, protegir, i incentivar la denúncia
d'irregularitats. Tot això s'ha de fer sense que es vegi perjudicada la
con dencialitat i la seguretat del procediment.
D'altra banda, l'aplicació de la llei ha de millorar-se per a posar
a l'ús i a
l'encobriment de la violència policial i la protecció corporativa dels qui la
cometen, a més de posar major èmfasi en les sancions no penitenciàries.
Si no s'aborda, la corrupció pot tornar-se sistèmica. A nivell mundial, la
corrupció s'ha tornat cada vegada més crítica, una part endèmica de
l'estructura de l'economia global. Un estudi de 2012 de la Tax Justice Network
estima que hi ha diners per valor d'entre 21 i 32 bilions —trilions anglosaxons—
de dòlars estatunidencs amagats en paradisos scals a tot el món. Amb
creixents desigualtats que condueixen a la inestabilitat política i una necessitat
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urgent d'abordar problemes globals urgents, posar
scal és absolutament crític.

a la corrupció i l'evasió

A. Sistemes judicials intel·ligents
● Reduir l'acumulació de casos pendents mitjançant la tematització,
digitalització i simpli cació de les normes a seguir. Això implicarà
facilitar que totes les parts en litigi tinguin accés a noves tecnologies
perquè ningú es quedi al marge. Volt és conscient de l'ingent esforç que
s'està fent en aquest sentit arran de la Crisi COVID-19 i impulsarà canvis
en aquest sentit.
● Continuar desenvolupant, potenciant i publicitant les vies alternatives al
litigi, com ara la mediació, a l'arbitratge i la conciliació per a bene ci de
les parts en con icte, com a mesura de la descongestió de
l'Administració de Justícia.
● Fomentar la total digitalització dels procediments de demandes civils
per sota d'un import de reclamació determinat i utilitzar mitjans digitals
per a ajudar les parts a mantenir-se al dia amb les dates dels judicis, etc.
● Continuar ampliant i millorant els serveis d'assistència jurídica per a
permetre l'accés efectiu a la Justícia, en particular als col·lectius més
vulnerables i marginats.
● Investigar la implantació de tecnologies emergents, com els llibresregistre de blockchain, en els casos que sigui important que quedi
constància documental irreversible de les accions de cada part
interessada.

B. Lluita contra la corrupció
● Cooperar al màxim amb l'O cina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF)
i el Defensor del Poble Europeu, així com a la nova Fiscalia Europea.
L'OLAF fa rendir comptes a les institucions europees i els Estats
membres es controlen a si mateixos a través de les seves respectives
institucions anticorrupció, però la corrupció ha de ser controlada per un
actor extern als governs.
● Treballar per abordar e caçment el fenomen de les "portes giratòries"
entre el poder executiu i les institucions de la UE, d'acord amb les
recomanacions de transparència internacional de la Unió Europea. Les
mesures inclouen períodes substancials de “refredament" pels
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funcionaris públics i els funcionaris electes entre el moment en què
deixen els seus càrrecs i el moment en que assumeixen qualsevol funció
que impliqui la defensa o la intriga cap a les seves antigues institucions
amb nalitats de lucre. S'han de reforçar els comitès d'ètica
institucionals, així com ser dotats de poders creïbles i legalment
vinculants per a prevenir qualsevol con icte d'interessos després del
servei públic, seguint les més estrictes directrius ètiques.
● Assegurar la reducció de les oportunitats d'abús de poder per part dels
actors governamentals, reforçant les mesures de transparència i
publicitat de la publicació de la despesa pública. Promoure la
implementació d'iniciatives de “e-Governance” i “e-Procurement” per a
inhibir la corrupció burocràtica. Per a acomodar això, ha d'haver canvis
dirigits a accelerar la digitalització de les institucions governamentals i
la publicació transparent, tant de les decisions preses per les
institucions governamentals com de les interaccions amb els proveïdors
que contracten. Tota decisió que requereixi una despesa pública ha
d'estar plenament disponible pel seu examen per la premsa i els
responsables d'aquest. Per a això, es deurà (1) reforçar l'ús de la
infraestructura digital per a racionalitzar i promoure la transparència de
les decisions preses per les institucions governamentals i els seus
contractistes, per a garantir la rendició de comptes; (2) accelerar la
digitalització de l'administració; i (3) sol·licitar l'assignació de fons de la
UE per a donar suport a l'ampliació de la infraestructura necessària per a
tals iniciatives i per a reciclar als funcionaris a que treballin amb eines
d'administració electrònica.
● Liderar amb l'exemple sobre la transparència del nançament dels
partits. No sols els individus en el govern reben nançament il·lícit, sinó
també els partits polítics.
● Ampliar l'aplicació dels Pactes d'Integritat i la contractació neta en la
contractació pública i la col·laboració públic-privada, juntament amb la
societat civil, d'acord amb les millors pràctiques recomanades per
Transparency International.

C. Responsabilitat social de les empreses i rendició de comptes
● Donar suport a iniciatives per a ampliar la responsabilitat social de les
empreses, garantint el compliment i les normes ètiques (“corporate
compliance”).
● Enfortir la protecció per la denúncia d'irregularitats i estendre la deguda
diligència al llarg de les cadenes de valor.
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● Donar suport a la protecció i anonimat dels denunciants que revelin
informació pel bé públic.
● Advocar per estàndards internacionals sobre responsabilitat corporativa,
incloent el Pacte de les Nacions Unides i el nou Tractat Vinculant sobre
Empreses i Drets Humans.
● Establir una legislació que estengui les pràctiques responsables i la
deguda diligència al llarg de les cadenes de subministrament.

D. Reforma penitenciària
● Vetllar perquè les condicions dels presos s'ajustin sempre a les normes
sobre drets humans i dignitat, tal com s'estableixen en els estàndards del
Consell d'Europa, sense que hi hagi cap mena de discriminació.
● Vetllar perquè els centres de detenció i penitenciaris s'ajustin el més
possible al món exterior, a de facilitar la reintegració i la inclusió una
vegada complerta la condemna.
● Fomentar la recerca d'alternatives als centres penitenciaris que
aconsegueixin l'objectiu de mantenir la seguretat de la societat, així com
la reintegració reeixida de les persones en la societat, mitjançant el
foment de classes i activitats, i la reintegració en la societat.
● Donar prioritat a les penes alternatives (diferents de la presó, com el
servei comunitari) per a uns certs delictes no violents.
● Oferir tractament psicològic i/o psicoteràpia als reclusos, especialment
als quals sofreixen de TDAH en combinació amb l'abús de substàncies,
incloent tractaments alternatius com la meditació i el mindfulness.
● Assegurar que els joves no siguin reclosos al costat d'adults.
● Possibilitar la inclusió entre els diferents plans d'estudis als quals poden
accedir els reclusos, incloent també una varietat de cursos intensius no
homologats, amb especial èmfasi en la suplementació. Potenciar la
subscripció d'acords amb les universitats (en particular UNED i UOC) per
a maximitzar l'accés a la formació superior.
● Assegurar que els presoners sotmesos a registres corporals externs o
escorcolls siguin registrats per funcionaris de presons del mateix sexe i
amb el màxim respecte al dret a la intimitat sobre la base dels seus
desitjos.
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● Potenciar la formació cultural als funcionaris de presons. Tots els o cials
han de rebre capacitació per a aprendre les tècniques necessàries per a
treballar amb les comunitats multiètniques empresonades. S'ha
d'implementar un programa bàsic en tots els nivells i, on existeixin
majors concentracions de diverses poblacions carceràries, un programa
d'educació cultural més intens podria millorar signi cativament el
respecte entre els reclusos i els o cials.

V. Garanties en drets i llibertats digitals

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ
I INFRAESTRUCTURES

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

En una societat conformada per la tecnologia i la connectivitat, els nostres
drets en línia són essencials per a la nostra democràcia. Volt treballarà per a
garantir els drets dels ciutadans en Internet i estendre l'educació digital i
l'alfabetització tecnològica. La nostra llibertat d'expressió i els nostres drets
econòmics, socials i culturals depenen de la nostra capacitat per a relacionarnos amb la tecnologia. Volt crearà un nou tipus de política, formant un fòrum
per a debatre el nostre futur comú amb les tecnologies emergents.
Naixem com a activistes digitals, pensadors recolzats en la digitalització, i
treballadors en un món digitalitzat. Coneixem l'impacte en els llocs de treball,
en els riscos per als treballadors, i en el vertigen per a l'empresa, tant la familiar
i l'emprenedoria del nostre teixit català com sobre aquelles multinacionals que
treballen per desenvolupar-se a Catalunya. És tan gran el desa ament com els
possibles futurs bene cis quan es compta amb la cultura de canvi que
proposem i defensem, tant aquí com en la resta d'Europa.
Per tot això, Volt secunda:

A. Accés a internet
● Empènyer a la Unió Europea i als seus estats membres a invertir més per
a garantir una connexió d'internet d'alta qualitat en tota Europa. Això
inclou les connexions de xarxa mòbil i Wi més ràpides disponibles en
àrees urbanes i rurals, servint de connexió a Internet per a les
comunitats més marginades. Han de fomentar-se els bene cis
econòmics de la connectivitat generalitzada, al mateix temps que es
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garanteix que la provisió sigui equitativa, justa i universal com un bé de
mèrit o bé públic.
● La bretxa digital té les seves causes en la di cultat d'accedir a Internet i a
la falta de formació en la seva operativa, la qual cosa afecta especialment
uns certs col·lectius desfavorits (minories ètniques, socials, i
econòmiques), així com al medi rural (la “Catalunya buidada”) i a la
població de la tercera edat.
Això di culta l'accés al benestar i al
desenvolupament en un món cada dia més digitalitzat. L'expansió de
línies de telecomunicació i Internet en el territori de Catalunya és un dels
reptes que proposa Volt, perquè ajudarà a la veritable integració, accés a
la informació/formació, i a la competitivitat professional i laboral a
Catalunya.

B. Educació digital
● Augmentar l'enfocament en l'alfabetització tecnològica digital per a totes
les edats, inclosa la programació, el funcionament intern dels ordinadors,
i les xarxes. L'educació en línia ha de començar a una edat primerenca i
progressar cap a l'aprenentatge permanent i la formació professional,
incloent un èmfasi en la salut mental i el benestar social, donats els
efectes que poden tenir els entorns digitals. Impulsar la inversió en
programes d'educació per a adults al llarg de la seva vida que emfatitzin
l'alfabetització ocupacional.
● A mesura que més i més treballs es tornen redundants a causa de
l'automatització, un nombre cada vegada major de persones haurà de
tornar a formar-se una vegada i una altra per a treballar en noves tasques
o utilitzar noves tecnologies. Per tant, l'alfabetització digital serà cada
vegada més important i requerirà d'una major inversió. L'alfabetització
ocupacional -la idea que les persones haurien de ser capaces de
desenvolupar els seus propis interessos si tenen accés a la informació i
la tecnologia- ha de ser part del desenvolupament d'una persona al llarg
de la seva vida.
● Assegurar que l'educació digital inclogui l'èmfasi necessari en Ciència,
Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, mentre es fomenten la creativitat
i les Arts en general (STEM). Al mateix temps, s'han de promocionar
institucions com WISE (“Dones en Ciència i Enginyeria”), que treballen
per a empoderar a les dones i les nenes en el sector a través de la tutoria i
la col·laboració entre parells. L'educació tecnològica s'ha d'emprar com
una eina d'inclusió social i professional, permetent que aquells que estan
subrepresentats o marginats en el camp puguin destacar, particularment
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per a tancar la bretxa de gènere en STEM, o per a la superació d'obstacles
socioeconòmics.
● Treballar per a construir una nova cultura política i vocabulari que sigui
capaç de debatre i abordar nous problemes a mesura que sorgeixin. A
mesura que s'acceleren els avenços tecnològics, aviat ens trobarem amb
preguntes que ara considerem exagerades i inimaginables, a mesura que
es desenvolupen tecnologies com la intel·ligència arti cial (IA) i
l'anomenada “Internet de les coses”.
● La recent crisi provocada pel nou coronavirus ha mostrat que la correcta
digitalització de la societat permet continuar comunicacions i seguir
treballant i estudiant. No obstant això, la digitalització o transformació
digital és —i s'ha vist— una assignatura suspesa. La digitalització és
cultura molt més que eines. Enfrontar la recuperació econòmica;
combatre la desocupació; frenar la caiguda del consum de proximitat; i
motivar la construcció d'espais col·laboratius d'aprenentatge, ajuda i
desenvolupament econòmic només és possible quan institucions,
empreses i societat assumeixen que vivim una era digital i social.
La nostra proposta a Catalunya aposta per la integració immediata —en l'any
vinent— de formacions i convocatòries de treball de manera telemàtica a tots
els col·lectius recentment colpejats per la crisi, marginats i en feblesa de
manteniment.

C. Mercat únic digital
● Prioritzar el desenvolupament del mercat únic digital, permetent que les
empreses i les noves empreses facin ús dels 500 milions de consumidors
i les economies d'escala que vénen amb ells, mentre treballen amb la UE i
altres països europeus. Ha d'haver-hi adaptacions per a les formes
emergents d'organitzacions en línia, així com el potencial de models de
negoci alternatius al model capitalista com són les cooperatives i les
mutualitats.
● Portar l'e ciència de l'economia col·laborativa a la gestió de dades
públiques a Catalunya perquè tota persona pugui realitzar tot tipus de
consulta o tràmit amb major agilitat basat en l'ús de tecnologies àgils i
d'ajuda per agents col·laboratius experimentats.
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D. Drets digitals
● Impulsar una Declaració de Drets Digitals com a instrument legal
internacional vinculant, basat en les normes de governança d'Internet ja
existents. En la mesura en què la connectivitat permeti als ciutadans
participar en la societat, aquest instrument servirà per a garantir els
drets individuals i socials en un món interconnectat, inclòs el dret a
accedir a Internet, i també protegirà els drets relacionats en l'entorn
digital, com la privacitat i la protecció de dades, les llibertats d'expressió,
informació i associació en línia, i la governança d'internet basada en les
parts interessades. Els principis de neutralitat de la xarxa i una Internet
oberta són el nucli d'un sistema que garanteixi aquests drets. Volt
advocarà perquè la UE inclogui drets i llibertats digitals en els seus
acords amb tercers països.
● Secundar i ampliar les proteccions per a la privacitat i la protecció de
dades, basant-se en el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR).
El xifratge és clau per a garantir la privacitat de les comunicacions en
línia, i Volt treballarà per a promoure-ho. Si bé brindar protecció efectiva
contra les amenaces de terrorisme i crim és crucial, els ciutadans mai
han d'acceptar la vigilància massiva com a norma, sigui per part d'actors
estatals o no estatals.
● Donar suport a l'avanç i protecció de la seguretat cibernètica i els drets
digitals a mesura que sorgeixin noves tecnologies revolucionàries, a la
propera era del "Internet de les coses", on les xarxes intel·ligents, les
carreteres intel·ligents, els hospitals intel·ligents i ns i tot els mobles
intel·ligents determinen aspectes crucials de les nostres vides
● Assegurar que el principi d'una xarxa Internet oberta i les llibertats
d'expressió, accés i informació siguin compatibles amb els drets dels
autors i creadors. Necessitem equilibrar recompenses i incentius
equitatius per a creadors individuals i indústries creatives sostenibles,
amb un accés generalitzat per als consumidors. Els escriptors,
compositors i altres creadors han de rebre una compensació justa pel seu
treball, sense limitar massa l'accés dels usuaris ni la llibertat
d'informació en Internet.
● Vigilarem i advocarem per una protecció de dades per a tots els
ciutadans que impedeixi l'extracció de comportaments digitals i la
manipulació informativa basada en accés a la informació, com per
exemple els usos improcedents de lectura de comportament per part
d'aplicacions mòbils en situacions de crisi, tal com pot haver ocorregut o
estar ocorrent amb les apps desenvolupades per a la gestió
epidemiològica del COVID-19.
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E. Seguretat i protecció
● Assegurar que la xarxa d'Internet sigui segura per a combatre el crim
organitzat i les amenaces de seguretat en línia, garantint la resistència
global contra els atacs cibernètics realitzats per actors estatals o no
estatals. Això ha de fer-se a través d'una major seguretat i cooperació
entre les autoritats policials i plataformes en línia, empreses, i
organismes de la UE com EUROPOL. També s'han de prendre mesures
addicionals per a combatre la intimidació i l'assetjament en línia i les
seves implicacions socials, en col·laboració amb plataformes en línia i
grups de la societat civil.
● Confrontar atacs cibernètics i campanyes de desinformació o
manipulació de mitjans de comunicació.
● Treballar amb empreses globals de tecnologia i xarxes socials, com ara
Facebook, Twitter i Google (concretament la seva lial YouTube) per a
combatre l'extremisme en totes les seves formes.
● Tractar a les companyies de xarxes socials com a responsables de la
propagació d'informació errònia com qualsevol altra plataforma de
mitjans.
● Reunir els esforços i recursos europeus en defensa cibernètica.
Reorientar alguns recursos de les despeses de seguretat tradicionals,
com el de personal, la investigació i desenvolupament per a
desenvolupar el coneixement de seguretat europeu.

F. Solucions de codi obert i lliure (FLOSS)
En la nostra era d'innovació digital, hem de protegir la seguretat i la resistència
de la infraestructura digital de la UE en promoure un ecosistema de software
lliure —una forma de software que garanteix als usuaris la llibertat d'usar,
adaptar i redistribuir el codi font de les aplicacions de software sense haver de
sol·licitar-lo ni pagar una llicència— perquè existeixin proveïdors que impulsin
la innovació en un mercat que di culti la formació de monopolis. A aquest
efecte, hem d'encoratjar la substitució del software propietari amb solucions de
codi obert en l'administració pública, amb la condició de crear una estructura
transparent que redueixi el risc de violacions de dades, ús de dades no permès,
i dependència de proveïdors de software propietari. Per a facilitar això, Volt vol:
● Empènyer activament per a introduir una directiva que obligui als
departaments i institucions de Catalunya a migrar a software FLOSS.
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● Crear una plataforma per al software FLOSS de l'administració pública, i
ordenar a les autoritats públiques que avaluïn les solucions disponibles
en la plataforma en termes d'abast i cost seguint els exemples
d'implementació al Brasil, el Canadà, i Itàlia, abans de presentar un cas
per al software propietari;
● Anivellar el camp de joc entre iniciatives d'investigació, comunitats,
ONG, i empreses privades que publiquen solucions de software lliure
invertint en visibilitat i assistència pressupostària;
● Designar editors com a proveïdors de serveis en licitacions públiques
basades en FLOSS;
● Recomanar l'adopció a nivell nacional i crear consciència sobre els
avantatges del programari FLOSS enfront de les solucions propietàries;
● Avaluar els sistemes preferits des d'una perspectiva de seguretat,
desenvolupar iniciatives comunitàries de seguretat de la UE, i avaluar la
facilitat d'ús i accessibilitat;
● Mantenir un catàleg d'implementacions —o casos d'ús— que mostri com
s'usen les solucions i en quin context, per a poder avaluar ràpidament els
sistemes disponibles, les seves capacitats d'anàlisis de dades,
accessibilitat, i els seus requisits.
● Empènyer per un enfocament de baix cap amunt que capaciti als
funcionaris públics a través de la preparació bàsica en desenvolupament
de software, amb el propòsit de passar de l'ús a la comprensió.
● Començar la transició per a poder usar una solucion que serveixi per a
comprendre com funciona aquesta realment, creant les capacitats per a
sol·licitar extensions d'adaptació a necessitats administratives
especí ques i canviants;
● Desenvolupar especi cacions de requisits uniformes i estandarditzats,
aplicar la gestió de canvis controlada centralment per a establir patrons
d'ús comú en totes les disciplines, i un ecosistema de software més
homogeni.
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RENAIXEMENT ECONÒMIC
TREBALL DECENT I
CREIXEMENT ECONÒMIC

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

El renaixement de la nostra economia, és a dir, aconseguir fer del nostre model
econòmic una solució capdavantera a nivell mundial, requereix un esforç
compartit per tota la societat. Per això, agents econòmics i socials han de
compartir objectius i solucions en un marc de col·laboració constant.
Per a aconseguir aquest objectiu, és fonamental donar una resposta adequada
als dos elements centrals de l'economia:
● La generació de riquesa, normalment liderada per la iniciativa privada.
● La distribució de la riquesa, normalment liderada per la iniciativa
pública.
Aquesta separació de rols conduent a la falta de diàleg i cooperació, a la
rivalitat i la inculpació és el gran problema dels models econòmics que hem
articulat a l'Europa Mediterrània. Sortir d'aquest esquema a un altre cooperatiu
és una solució imprescindible per al canvi econòmic.
Per això, de la mateixa manera que no té sentit que una empresa totalment
privada presti un servei públic sense cap regulació, tampoc té sentit que es
gestioni els serveis públics o les inversions públiques sense participació de
capital i gestió privada.

Suport a emprenedors i pimes
● Reduir la complexitat administrativa per a emprenedors i petites
empreses mitjançant serveis de tramitació digital que cobreixin totes les
seves necessitats enfront de l'administració i que faciliten la seva gestió.
Crear una petita empresa o començar a treballar com a autònom ha de
ser un procés digital senzill a l'abast de tota la societat.
● Implantar d'una manera e caç la possibilitat d'obertura de centres de
treball mitjançant la declaració responsable signada per l'empresari, un
tècnic responsable i un organisme de control autoritzat amb termini
màxim per a resoldre, substituint el sistema actual que acostuma a
dilatar-se durant anys.

fi

I.

Programa Electoral 2021

Renaixement Econòmic

● Incentivar una xarxa d'emprenedors i incubadores catalanes, espanyoles
i europees amb l'objectiu de:
● Compartir coneixement i quali cacions a nivell europeu (facilitar
tràmits administratius, simpli car limitacions per regulacions
locals), incloent serveis de consultoria especialitzada.
● Disposar d'un mercat digital de serveis d'emprenedoria que faci
disponible a qualsevol pime o autònom qualsevol possibilitat de
negoci i a l'inrevés, creant xarxes de suport entre emprenedors que
superin barreres geogrà ques o d'especialització i afavoreixin
negocis de valor afegit.
● Suport al model d'empresa europea, especialment per a emprenedors, que
puguin moure's per Europa de manera senzilla mitjançant un registre
únic d'àmbit europeu.
● Generalitzar solucions senzilles d'inversió i participació en capital
emprenedor (Micromecenatge amb regulació pública – defensa de
l'inversor). La xarxa d'emprenedoria ha d'incloure per a qualsevol pime la
possibilitat de comptar amb capital inversor de suport que ajudi a reduir
risc i incrementar el creixement potencial del negoci.
● Ampliar les opcions per a emprenedors de manera que un autònom
cotitzi segons ingressos reals i tingui sempre la mateixa protecció que un
treballador per compte d'altri.
● Facilitar solucions als emprenedors amb problemes econòmics
mitjançant concursos d'inversors i assessorament sobre recuperació de
negoci.
● Desenvolupar mecanismes de partenariat públic-privat per a incentivar
indústries en zones amb problemes econòmics, de manera que s'eviti la
descapitalització humana, econòmica i empresarial de qualsevol lloc de
Catalunya.
● El partenariat públic-privat pot estendre's a qualsevol àrea de la inversió
i serveis públics mitjançant empreses de capital mixt que incentivin la
inversió social i la gestió transparent.
● Secundar amb reduccions scals la compra d'accions i participacions
empresarials dels treballadors.
● Crear un model d'empresa social. L'empresa social és la que té una
activitat orientada a la millora en les condicions de vida de la societat i
inclou: promoció social de persones d'àmbits desfavorits mitjançant
educació, cerca d'oportunitats laborals o empresarials, integració de
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col·lectius desfavorits, recuperació en zones econòmica i socialment
descapitalitzades. Aquestes empreses disposaran d'avantatges scals i
incentius en la contractació. Utilitzar el model de partenariat públicprivat per a promoure aquests serveis.
● L'oferta pública de serveis també ha d'avaluar-se sobre les mateixes
bases que la públic-privada
● Orientació al servei. L'administració està al servei de la societat i no a
l'inrevés. L'administració ha de complir estàndards de qualitat i
digitalització mitjançant indicadors públics basats en com la societat la
percep.
● Hem de reduir el temps de pagament a proveïdors a 30 dies tant per a
organismes públics com per a empreses privades, de manera que
qualsevol compra amb un temps superior de pagament pugui estar
subjecta a compensacions.

II. Promoció de la innovació i les indústries del
futur
● Millorar la integració entre centres de recerca públics, empreses privades
i inversors de nint bé els àmbits de desenvolupament tecnològic i
obrint-los a la participació de tota la societat mitjançant partenariats
públic-privats i mecanismes de micromecenatge d'auditoria pública.
● Involucrar xarxes d'excel·lència en l'activitat dels emprenedors
tecnològics disruptivos, per a garantir suport empresarial, econòmic i
mitjans su cients per a arribar al mercat amb èxit.
● Els investigadors no són becats, són professionals de la recerca i la seva
labor ha de formar part d'aquestes xarxes d'excel·lència, amb
contractació inde nida i dins dels barems salarials europeus.
● Requerim una política energètica que aporti solucions a llarg termini en
termes de:
● Sostenibilitat. Promoure l'hidrogen combinat amb energies
renovables com a combustible i font energètica de futur.
Concretament, l'hidrogen és el combustible viable més adequat per a
sistemes ferroviaris no electri cats i per a navegació
● Qualitat de vida. Desenvolupar la domòtica orientada a l'e ciència
energètica com a clau per a la certi cació d'habitatges.
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● Economia circular. Modi car els esquemes de penalització ambiental
per a convertir-los en boni cació quan indústries i llars reutilitzin
desfets per a convertir-los en valor per a la societat
● Secundar al fet que les empreses que inclouen criteris d'avaluació de
cicle de vida, petjada de carboni o hídrica, en el disseny de productes
i serveis així com la implantació de l'economia circular.
● Cerca del bé comú. La generació d'energia ha de tenir impostos
segons la seva petjada ecològica. El transport d'energia ha de tarifarse segons distància entre origen i consum energètic, potenciant amb
preus més econòmics les zones (normalment menys poblades) on es
genera l'energia
● De nir mercats estratègics per a Catalunya i desenvolupar-los
tecnològicament per a millorar la competitivitat. Àrees com a
agricultura, turisme, serveis sanitaris, automoció i conducció,
energies renovables o tèxtil són creadors estratègics de riquesa que
requereixen polítiques a llarg termini d'excel·lència tecnològica i de
servei, que millorin la competitivitat i així aportin riquesa a la
societat. Les zones amb més necessitats econòmiques poden tenir un
rol mitjançant la creació de zones de desenvolupament tecnològic per
a aquests sectors clau.

III. Mecanització de l’economia
● La mecanització va canviar l'economia i el treball en el món. Ara passarà
el mateix amb la intel·ligència arti cial i les tecnologies de la informació.
Catalunya ha de liderar aquesta transició.
● Crear un marc legal de competència per a la intel·ligència arti cial,
incloent inversió en tots els mercats estratègics, tenint en compte
impacte i sostenibilitat social, econòmica, laboral i ambiental.

IV. Desenvolupar el model laboral del futur
La major garantia de drets laborals és la plena ocupació. No obstant això, també
hi ha moltes altres mesures que poden ajudar-nos a treballar amb més
garanties i a fer que la nostra qualitat de vida no es vegi compromesa. Per això
proposem:
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● Promoure un bon equilibri entre treball i vida privada. Secundem que
com a treballadors puguem triar quant temps volem dedicar a la nostra
ocupació, especialment per a famílies amb lls, tant en nombre d'hores
com en horari de treball. Addicionalment, a partir de 100 treballadors
totes les empreses hauran de disposar de servei de guarderia disponible
per als seus treballadors.
● Promoure el treball en remot, eliminant costos innecessaris i problemes
de mobilitat. El treball en remot bene ciarà a les empreses que l'apliquin
mitjançant millores scals en els costos laborals, atès que redueix els
costos socials (major benestar social, menys problemes de mobilitat).
● Promoure el treball cooperatiu. Les cooperatives, a més de les empreses
participades per treballadors, són molt més resistents als períodes de
crisis i permeten models d'administració col·laborativa.
● Les empreses amb problemes econòmics han de disposar de la
possibilitat d'acordar amb els seus treballadors la reducció de la seva
jornada laboral. Amb aquesta mesura es promou la contractació
inde nida a temps complet en reduir els riscos que pugui tenir associats.
● Millora de les polítiques actives d'ocupació. Involucració de les empreses
de selecció i contractació temporal per a crear plans personalitzats per
treballador en desocupació que inclogui formació, requali cació,
assessorament laboral i intermediació amb empreses i sectors en
demanda de treballadors especialitzats. La formació orientada a
l'ocupació es prestarà per ens privats que tindran una remuneració
dependent de la seva capacitat de recol·locació.
● Afrontar ja la desocupació juvenil amb mesures concretes d'estímul que
inclouen:
● Programa “Volta”: capacitació de joves a nivell europeu, però també
català i espanyol, promovent la mobilitat geogrà ca i la
capacitació en indústries que demanden professionals
● Crear xarxes de joves desocupats i vincular-les a les xarxes
d'emprenedors i PIMES, per a promoure contactes que facilitin la
ocupació. Utilitzar serveis de coaching laboral per a orientar als
joves desocupats i facilitar la trobada amb el mercat laboral.
● Promoure l'intercanvi laboral amb altres països mitjançant
o cines d'assessorament que orientin laboralment, facin d'enllaç i
facilitin que qualsevol jove pugui descobrir Europa mentre treballa.
Aquesta mesura inclou enfortir el coneixement d'idiomes
europeus.
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● Implantar de nitivament les pràctiques en empresa per a joves en
formació professional i universitaris per a facilitar el seu contacte
amb el món laboral i oferir a les empreses descobrir als seus
treballadors del futur, marcant una remuneració no inferior al 35%
del Salari de Conveni.

V. Desenvolupament regional
Les diferències de riquesa entre comarques de Catalunya no han parat de
créixer en els últims anys. Els partits que han participat en les activitats de
govern no han pogut frenar aquest procés. Necessitem noves solucions
creatives que puguin revertir aquest procés. Des de Volt proposem:
● Invertir en economia local i neta mitjançant el desenvolupament de
zones verdes amb economia circular que aportin béns sense generar
contaminació. Fer d'aquest model l'eix industrial del nostre futur.
● Garantir que la formació en zones rurals o econòmicament limitades
estigui al nivell de la resta de regions, al mateix temps que es promou el
treball a distància i la inversió en zones econòmicament limitades amb
incentius scals a la inversió.
● Utilitzar la ruralitat com a factor de càlcul sobre impacte social i
mediambiental per a una activitat, de manera que el càlcul d'impostos i
ajudes es vegi modi cat per aquest factor, tant per a empreses com per a
individus. Els qui viuen en zones en risc de despoblació tindran
avantatges scals per la seva residència.
● Promoció de les activitats que protegeixen ecosistemes naturals, com la
ramaderia extensiva o la gestió sostenible dels nostres boscos.
● Promoure la introducció a Europa de taxes per condicions laborals o
mediambientals per a les importacions des de països productors que no
aconsegueixin uns mínims de 500 euros/mes per un màxim de 2000
hores anuals o demostrin un nivell de protecció mediambiental mínima.
Crear un Acord de convergència laboral i mediambiental amb termini
màxim de 25 anys que permeti als països en aquesta situació evitar
aquestes taxes en cas de compliment dels terminis.
● Buscar la igualtat entre drets i obligacions derivades dels diferents
estatuts d'autonomia, de manera que cap regió d'Espanya tingui
privilegis enfront d'unes altres.
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PRODUCCIÓ I CONSUM
RESPONSABLES

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

● Prendre mesures de control i seguiment de zones forestals de la
comunitat, duent a terme un augment de les zones protegides, així com
portar un treball de reforestació dirigit sobretot a zones d'inestabilitat
hidrogeològica o exposades al canvi climàtic. En aquest apartat cal
destacar zones d'especial valor ambiental com el Delta de l'Ebre o llocs
amb espècies pròpies endèmiques.
● Suport a la reforestació així com la instal·lació i el manteniment de
corredors verds i àrees naturals.
● Elaboració d'un pla de control regional per a la prevenció dels danys
causats pels fenòmens atmosfèrics (amb especial atenció als cursos
d'aigua) i la fauna silvestre;
● Inversions en hidrogeologia i prevenció d'incendis a
impacte en les comunitats locals.

de reduir el seu

Objectiu de
VIDA
desenvolupament
sostenible de
SUBMARINA l'ONU

● Monitoratge dels ecosistemes marins i costaners, tenint en consideració
la seva aportació en la lluita contra el canvi climàtic, protegint la seva
biodiversitat i el seu interès biològic.
● Des de Volt desitgem promoure una agricultura de qualitat i sostenible
que protegeixi la seva agro-biodiversitat a través de:
● Identi cació i enfortiment de pràctiques agrícoles veritablement
sostenibles, basades en la zona de producció i el producte,
reconegudes a nivell regional
● Encoratjar les iniciatives d'educació del consumidor per a
estimular les compres conscients que respectin el medi ambient i
les pràctiques socials.
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INDÚSTRIA, INNOVACIÓ
I INFRAESTRUCTURES

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

Les noves tecnologies avancen molt més ràpid que la maquinària política, i
desafortunadament això porta a prendre decisions que afectaran de manera
negativa als ciutadans del present. Les polítiques actuals no han de fomentar
l'ocupació pública en sectors que estan condemnats a la desaparició, no sense
abans preveure les seves conseqüències. Volt està determinat a canviar
aquesta forma de fer polítiques, pensant en el futur dels nostres ciutadans i
ciutadanes proactivament.
Apostem per fomentar el treball entre els agricultors i les empreses i els grups
universitaris dedicats a la robòtica i la intel·ligència arti cial. En el futur, la
robòtica i la Intel·ligència Arti cial canviarà la forma en la qual recollim els
nostres aliments, sent més e cients i poguent augmentar la producció per a
una població que creix constantment. I no sols això, nombrosos estudis
demostren que poden ajudar a atenuar els impactes ambientals negatius de la
maquinària agrícola més pesada. Aquesta tecnologia també mitiga les
càrregues físiques i l'estrès del treball monòton que requereix el treball de
camp, encara que canviarà el nivell requerit d'habilitat respecte a la tecnologia,
educació i temps d'alerta. D'altra banda, aquests canvis crearan noves
ocupacions ben remunerades per a experts educats en les zones rurals2. Perquè
els nostres treballadors de camp siguin més competitius i s'adaptin a les
tecnologies del demà, Volt vol generar un vincle constant que es retroalimenti
entre tots dos actors. D'aquesta manera, l'agricultor podrà condicionar els seus
equips a les noves tecnologies, i les empreses i universitats podran treballar
directament amb el professional de camp per a adaptar les seves tecnologies
als processos actuals.

VI. Polítiques scals i gestió de la despesa
pública
Les polítiques scals són fonamentals per a modi car el comportament de la
societat. Per això necessitem polítiques scals on qui paga sap per què i per a
què paga. En pagar, ciutadans i empreses hem de poder visualitzar el nostre
comportament com un compromís amb la societat i això només es fa amb

Treiber, M. (2019). On the Current State of Agricultural Robotics in Crop Farming Chances and
Risks.
2
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informació clara i transparent. Juntament amb un model comprensible de
scalitat, es plantegen algunes mesures especí ques:
● Fiscalitat d'inversions. Diferenciar la scalitat si s'inverteix en petites o
en grans empreses, bene ciant a les primeres. Diferenciar la scalitat si
és per a usos social o mediambientalment certi cats o no, bene ciant a
les primeres. Igualment, canviar la scalitat depenent del nivell
d'inversió: un inversor de ns a 20.000 euros hauria d'estar exempt de
scalitat.
● Millorar la deduïbilitat de despeses d'impacte social o ambiental positiu o
per nova constitució d'empresa.
● Totes les persones i empreses hem de disposar d'eines digitals per a fer
seguiment de tots els nostres impostos (locals, autonòmics i generals).
● Reduir els pagaments amb efectiu per tal de perseguir l'evasió de capitals
o l'economia fora del marc legal.
● Crear un portal contra l'evasió scal per a informar la societat del nivell
d'evasió scal i de les mesures que es prenen per a evitar-la. Utilitzar la
inspecció scal i laboral com a mecanismes per a reduir l'evasió. Aquesta
solució inclourà la tecnologia adequada per a poder actuar
preventivament.
● Crear una taxa scal per a les operacions realitzades des de paradisos
scals o les contractacions d'empleats en països completament aliens al
lloc de realització del seu o ci.
● Certi car inversions d'impacte (econòmic, social, mediambiental) i
incentivar-les amb millors condicions i inversió pública. Aquestes
certi cacions modi quen tant els impostos a pagar com els avantatges
disponibles per a la contractació pública.
● Es promourà l'increment de l'impost de béns immobles per a aquells
habitatges, naus, o cines o locals que no estiguin en ús, tractant que es
posin en el mercat de lloguer o venda a millors preus, només pel fet
d'incrementar-se l'oferta.
● Considerem fonamental mantenir l'equilibri pressupostari en
l'administració. Endeutar-se és “donar deutes als nostres lls per a viure
nosaltres millor”. Des del nostre punt de vista no és ètic tenir un deute
excessiu.
● Integrarem progressivament a les guarderies dins del servei públic,
donant una amplitud d'horaris que permetin conciliar el treball amb la
vida familiar.
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● S'ajustaran els trams autonòmics en els impostos de la renda de manera
que surtin clarament afavorides les persones amb lls menors de 24
anys, buscant l'increment de la natalitat.
● Crearem una desgravació en l'impost sobre la renda per cura de persones
grans o per contractació d'assistents a la llar.

VII.Mobilitat i infraestructures
La mobilitat és un factor clau de cohesió social i territorial. A Catalunya hi ha
moltes solucions de mobilitat que no estan optimitzades i que conviuen
malgrat tenir nivells d'e ciència econòmica, social i mediambiental molt
diferents. Per això proposem:
● Defensem la inversió pública en infraestructures econòmicament viables
i sostenibles. No es pot aplicar la mateixa mesura en tots els casos. S'ha
de prioritzar la connexió que desenvolupi econòmicament les zones que
més ho necessiten, però sempre de la manera que sigui econòmicament
productiu per a tota la societat.
● Defensem els eixos del mediterrani com a font de riquesa per a la
població del sud d'Europa. Han de facilitar l'exportació mitjançant ports
connectats a una xarxa ferroviària de mercaderies d'ample europeu,
revitalitzarà zones en risc, a més de potenciar les zones industrials i
exportadores més importants de la zona
● El transport urbà ha de ser interessant per als ciutadans, i per això
tractarem d'augmentar freqüències, amplitud d'horaris, nous recorreguts
i preus assequibles, encara que això suposi un augment de despesa
pública.
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I.

Polítiques de gènere

IGUALTAT
DE GÈNERE

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

Volem aconseguir un mercat laboral transparent i no distorsionat pels
prejudicis: igual remuneració per un treball d'igual valor,
de la segregació
professional i sectorial per raó de gènere, trencar el sostre de cristall que
impedeix a les dones arribar als llocs superiors. L'assoliment d'una igualtat
parental efectiva mitjançant el reconeixement de la paternitat com un dret
inalienable.
Una progressiva desestigmatización del gènere. El camí cap a l'equitat passa
per la comprensió i la cooperació mútues: el contrast decisiu amb els
estereotips i els obstacles que les dones troben en el seu camí no ha de fer-los
oblidar els estigmes que in ueixen en la vida dels homes
Sensibilització sobre el tema de la violència de gènere, juntament amb els
instruments educatius necessaris per a gestionar les relacions interpersonals i
el corresponent suport psicològic-afectiu;
Volem crear una societat més justa en la qual les oportunitats i les eleccions no
estiguin determinades pel gènere, sinó per les capacitats de l'individu.

Què proposem?
● Proposem que les empreses amb més de 250 empleats rebin publicitat i
transparència en el pressupost anual pel que fa al percentatge d'empleats
homes, el percentatge d'empleades dones i els salaris que reben (inclosos
els salaris i les primes).
● Un programa d'incentius, tant scals com no scals, per les empreses
que persegueixen polítiques d'igualtat de gènere
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no constituïdes com a tals, poder optar per prendre el permís a temps
complet o bé triar rebre un bene ci econòmic.
● L'objectiu és promoure l'explotació dels canals institucionalitzats en els
quals tots, especialment les dones (però també les minories), poden
denunciar el tracte discriminatori o violent.
● Pel que fa a la prevenció de l'assetjament en el lloc de treball, volem
introduir una formació obligatòria (anual)
● Persecució i recuperació dels autors de la violència: millorar l'e càcia
dels procediments de protecció de les víctimes
● Fomentar la creació de guarderies en les empreses i universitats i la
difusió d'horaris exibles en el lloc de treball per a ajudar els pares a
conciliar el treball i els compromisos familiars.
● Enfortir els incentius nancers i no nancers perquè les empreses
ofereixin opcions de treball exibles als seus empleats.

II. La discriminació contra les persones
LGTBIQ+

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

És un fet que es consuma de múltiples maneres: violència, assetjament,
vexacions, bullying en l'ambient escolar i assetjament psicològic en l'ambient
laboral.
Volt Europa vol assegurar-se que totes les persones, incloses les de la
comunitat LGTBIQ+ tenen accés a una igualtat efectiva i real, i és per això, que
es proposen mesures per a acabar amb tota forma de discriminació.
És cert que a Catalunya s'ha avançat molt en aquest àmbit en comparació amb
altres regions d'Europa, però continuen existint dins del col·lectiu, moltes
formes d'injustícia que s'acaben traduint en una situació de clar desavantatge
per a aquestes persones, fent un especial èmfasi en el col·lectiu trans i
intersexual, sobre tot en allò que concerneix a les dones trans.
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Què proposem?
● Assegurar-se que els processos d'adopció són exactament iguals per a les
parelles heterosexuals com per a les parelles homosexuals. Avui dia
moltes associacions pro drets humans ens informen sobre les di cultats
a les quals es veu sotmesa una parella homosexual (sobretot en el cas de
dos homes) per a formar part d'un procés d'adopció. El mateix ocorre
amb les persones no aparellades. Volt vol garantir que cada adult pugui
tenir l'oportunitat d'adoptar.
● Fer accessibles els tractaments de rea rmació de gènere per a les
persones trans, fent un especial recalcament en el reemborsament
d'aquests, i assegurar-se, que tota persona trans disposa d'un
acompanyament mèdic en el moment de la seva transició.
● Prohibir les intervencions quirúrgiques per a la reassignació de sexe tant
en les persones trans com en els bebès intersexuals sense el
consentiment de la persona en qüestió. D'altra banda, garantir els
mitjans necessaris per a les persones trans i persones intersexuals per a
accedir a aquestes intervencions.
● Modi car la casella de gènere de qualsevol document o cial perquè
inclogui la casella “Uns altres” en comptes d'únicament l'opció binària.
● Revisió de les multes i penes per crims d'odi perquè el component
LGTBIQ+ tingui un major pes.
● Formació obligatòria de tots els funcionaris públics en matèria LGTBIQ+.
Sobretot el professorat, el magistrat i tot l'equip sanitari.
● Quotes com a mesura a curt termini i currículum gris a les empreses. En
les empreses grans unes quotes amb incentius, així com en el sector
públic i les institucions. Al costat de campanyes de conscienciació
ajuden a l'empoderament dels col·lectius, a més de conscienciar les
persones que no pertanyen, a no discriminar.
● No tancar les quotes només a les persones trans, sino a qualsevol
minoria.
● Acords d'ocupabilitat perquè la bretxa d'atur de les minories sigui
equivalent a la bretxa d'atur general.
● Categories de sous per a tothom, per així acabar amb la bretxa
salarial.
● Sancionar companyies que utilitzin pràctiques discriminatòries en el
moment de la selecció, promoció o formació a les persones LGTBIQ+.
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● Requerir a totes les empreses de més de 250 treballadors que incloguin
plans d'igualtat habilitant canals con dencials de denúncia que siguin
dirigits per una empresa externa i formacions en l'àmbit LGTBIQ+. Un
especial esment als banys binaris i a la no obligatorietat d'un codi de
vestuari binari.
● Programes educacionals obligatoris en l'àmbit de la comprensió LGTBIQ+
per a erradicar la discriminació des de la infància (erradicar el bullying) i
promoure la diversitat com una eina contra el discurs de l'odi i la inclusió
de les persones LGTBIQ+.
● Programes d'acompanyament per a la infància trans.

III. Discriminació per ètnia i religió
Falta una política pública que vulgui combatre el racisme, la discriminació i
garantir la igualtat de drets. És imprescindible fer diagnòstic, fan falta dades
o cials que permetin quanti car i conèixer els casos de racisme i altres formes
de discriminació. És preocupant la invisibilización del racisme, en 2018 el 52%
de les situacions de racisme identi cades per SOS Racisme no van ser
denunciades. De fet, el motiu principal pel qual no es denuncia és la falta de
con ança en el sistema. Cal empoderar a tots els grups minoritaris i oprimits
per a aixecar la veu i denunciar els crims contra les seves persones. En el marc
normatiu de Delicte d'odi, no s'identi ca com a delictes d'odi situacions que sí
que ho són a la vista de les associacions populars contra el racisme i seguint la
interpretació de l'OSCE.

Què proposem?
● És necessària una legislació antidiscriminatòria que reculli les
obligacions internacionals i ofereixi protecció a totes les persones en
risc de ser discriminades.
● Malgrat el context polític actual instem a explorar fórmules per a donar
prioritat al debat i aprovació d'aquesta llei.
● L'educació per a prevenir el racisme no ha de fer-se només cap als
menors. Un bon mètode és ajudar a la relació entre col·lectius
d'immigrants amb col·lectius de persones locals. Aquest tipus
d'activitats, que no tenen per què ser només d'àmbit emprenedor, si no
d'activitats d'oci i socials, poden ajudar a entendre millor les
experiències dels immigrants quan es veuen en un país desconegut en
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molts casos sense les seves famílies i sense estudis o sense els seus
estudis acreditats.
● Apoderament dels immigrants, sempre des d'una perspectiva de gènere i
d'apoderament de la dona. Això i la integració s'ha de dur a terme no sols
mitjançant una llei, sinó mitjançant activitats com les ja esmentades.
● Garantir la cobertura sanitària als estrangers en situació irregular però
empadronats. Fins i tot en la crisi sanitària que estem vivint aquests
moments arran de la Covid-19, la sanitat pública ha de cobrir la
necessitat de tota la població del territori, tant població resident com
estrangers “sense papers”. Es tracta d'un dret i obligació moral pròpia
dels valors europeus i humans, el protegir i cuidar de totes les persones
sense discriminació per ètnia, religió, gènere, sexualitat ni classe social.

IV. Erradicació de la pobresa

FI DE LA
POBRESA

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

Encara que l'ocupació ha augmentat a Catalunya, la pobresa està augmentant.
Les dades de pobresa infantil se situen ara en el 24,8%. Encara que la taxa d'atur
s'ha reduït la pobresa en el treball s'ha incrementat, de fet el percentatge
d'empleats en actiu que estan per sota del llindar de la pobresa ha pujat al 14,4%
en 2018. A més, la pobresa afecta més a les dones. El 24,1% de les dones està en
situació de vulnerabilitat 5,7 punts percentuals per sobre dels homes.
Durant la crisi sanitària per la Covid-19 i el con nament molts treballadors
s'han vist obligats a treballar a distància, de manera online, amb l'anomenat
“teletreball”. Per la mateixa raó, els estudiants van haver d'adaptar-se de la
mateixa manera, optant a la “tele educació”. El teletreball fomenta la conciliació
laboral. Gràcies a això, els pares poden centrar-se en passar més temps amb els
seus lls. La crisi de Covid-19 i la quarantena ens ha demostrat que passem
moltes “hores mortes” en els treballs que, amb el teletreball, podrien ser
eliminades.
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Què proposem?
● Fomentar la inversió pública en la construcció de nous habitatges de
propietat estatal, dedicades als bene ciaris del benestar social així com a
les persones sense llar.
● Reconvertir els edi cis urbans abandonats i estructures existents a
través de la despesa pública per a destinar-les a habitatges socials.
● Promoure la distribució uniforme dels habitatges socials dins de les
àrees urbanes per a evitar la concentració homogènia de les persones
bene ciàries, la qual cosa crearia guetos i afectaria la seva inclusió
social.
● Incentivar la con ança de propietaris privats en la gestió de la seva
propietat destinada al lloguer a una associació que ofereixi a les
persones de baixos ingressos un preu de lloguer per sota del preu de
mercat.
● Seguint aquesta línia i per a mitigar l'impacte d'empreses com Airbnb
s'han d'establir limitacions en termes de la quantitat de dies de lloguer
d'un determinat habitatge a través d'aquestes plataformes. Així com la
imposició d'un impost sobre els seus ingressos.
● Proveir a totes les famílies que ho necessitin, d'una xarxa wi i recursos
su cients perquè puguin dedicar-se tant al teletreball com la teleducació.
Això ajudarà a la conciliació laboral, que serà molt important a arrel de la
crisi sanitària per Covid-19.
● Brindar als joves i estudiants accés gratuït a la participació i el gaudi de
la cultura en mostrar el seu document d'identitat o qualsevol altre
document o cial que indiqui la seva edat i/o condició d'estudiant
con rmat. Això inclou l'entrada gratuïta a museus, monuments, concerts,
exposicions d'art, classes de música, teatres municipals i cinemes.

V. Inclusió de tots en la societat

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS
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A. Persones grans

SALUT I
BENESTAR

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

● Les persones grans sofriran un canvi en el seu estil de vida, per això hem
d'informar de tots els canvis organitzatius i per què s'han fet. Durant el
con nament, moltes de les persones grans no saben utilitzar les noves
tecnologies i no tenen a ningú a casa que les pugui ajudar ni posar en
contacte amb els seus familiars. Per això és necessària una educació en
alfabetització tecnològica digital per a totes les edats, sobretot els més
grans. És important mantenir informades a les persones més grans, però
per a això cal ensenyar-les a emprar la tecnologia.
● Millorar la qualitat de vida i les cures a llarg termini de les persones
grans a través de programes d'assistència. Un exemple són les cures
comunitàries implementades en l'organització Buurtzorg, als Països
Baixos, on els grups autogestionats proveeixen el millor servei adaptat a
cada pacient.
● Combatrem la discriminació intergeneracional en la vida quotidiana, en
el lloc de treball i en la cerca d'ocupació.

B. Persones amb discapacitat i necessitats especials educacionals

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

● L'educació ha d'apuntar a promoure l'aprenentatge acadèmic, pràctic,
social i emocional de tots els alumnes. Els nens discapacitats i els nens
amb necessitats educatives especials tenen dret a una educació que els
empenyi a aconseguir el seu màxim potencial.
● Formar al professorat d'educació primària en el reconeixement precoç
dels comportaments que poden ser simptomàtics de Trastorn per Dè cit
d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH/ADHD). Crear un protocol perquè els
professors puguin informar els pares del nen o nena en qüestió i que
faciliti la derivació a un neuròleg especialista o psicòleg especialitzat si
així ho desitgen.
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● Implantar programes de conscienciació escolar, tant per al personal com
per als alumnes, sobre la Síndrome d'Asperger o els Trastorns de
l'Espectre Autista (TEA/ASD) sota l'assessorament d'associacions
d'afectats, per a facilitar la integració i acceptació social d'aquests.
● Assegurar que les institucions educatives abordin l'ensenyament com
una activitat d'aprenentatge, on els mestres es responsabilitzen del seu
aprenentatge permanent.
● Promoure la diferència de l'alumne com un actiu per a l'educació.
● Promoure campanyes contra l'assetjament escolar per a promoure la
inclusió i la comprensió.
● Identi car on ha de millorar-se el suport nancer per a cobrir els costos
addicionals de cura infantil per a nens discapacitats i eliminar les
barreres d'accés.

B.1. Feminisme i discapacitat

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

Aquesta discriminació pot agreujar-se si s'intersecciona amb altres qüestions.
Ja hem vist que ser dona i tenir una discapacitat, augmenta la discriminació,
però altres factors com l'origen ètnic o racial, els nivells d'ingressos, la identitat
cultural i l'orientació sexual i d'identitat de gènere, contribueixen a una més
que doble discriminació.
● Assegurar la plena i igualitària participació d'aquest col·lectiu en les
preses de decisió. La presa de decisions i apoderament a nivell individual
i personal re ectit en la vida quotidiana i familiar.
● La igualtat davant la llei, la capacitat legal i la prohibició absoluta de la
discriminació.
● Adoptar polítiques i llançar campanyes de conscienciació i tolerància
zero per a la violència cap a les dones, però tenint a més en compte la
doble discriminació d'aquest col·lectiu.
● Promoure la visibilitat de les dones amb discapacitat que actualment
ocupin posicions de lideratge, perquè pugui servir com a model.
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C. Menors sota la tutela de l'Estat
Tot nen mereix una llar i una oportunitat de viure una vida feliç. Les
institucions o orfenats en tota Europa estan demostrant ser insu cients per a
acomodar i atendre les necessitats dels nens que van ser posats sota la cura de
l'estat. Molts nens col·locats en orfenats tenen pares, per tant, la nostra política
de cura de nens va de la mà amb la nostra política d'alleujament de la pobresa.
● Brindar l'oportunitat d'adoptar un nen a cada adult.
● Reformar els sistemes d'atenció institucional existents per a millorar la
qualitat de l'atenció, inclosa la capacitació i el personal de capacitació,
donar suport a les habilitats de vida independent i els plans de transició
personalitzats
● Transició de l'atenció institucional a l'atenció familiar i comunitària
(desinstitucionalització), amb un enfocament en la integració dels nens
en les comunitats i la societat en general per a evitar la segregació i
l'exclusió social.

VI. Posseeix el teu cos

SALUT I
BENESTAR

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

A. Prostitució
Les autonomies no tenen competència per a regular o il·legalitzar la prostitució,
però sí per a la reinserció de les treballadores sexuals. Per això a Volt
defensarem la provisió de bene cis i drets socials. Moltes estan en situacions
il·legals pel trà c, per la qual cosa donarem mà perquè puguin sortir de la seva
situació d'il·legalitat. Per tant proposem:
● Recolzar amb els mateixos drets a les treballadores sexuals perquè
ningú, en funció de la seva renda i ingressos, quedi exclosa de les
prestacions socials.
● Assegurar que les treballadores tinguin accés a una assegurança mèdica
i altres estàndards de protecció.
● Assegurar l'accés a serveis legals.
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● Creació de mecanismes que permetin la llibertat de decidir una oferta
laboral alternativa.

S'ha de veure aquest tema amb una perspectiva i consciència d’estatus
socioeconòmic en la qual existeixen treballadores que es veuen obligades a
aquest treball, no ja pel trà c de dones, sinó per no tenir una altra alternativa
laboral, per la qual cosa l'apoderament de les dones és important per a evitar
que aquesta sigui la seva única opció per a sobreviure.

B. Avortament
Aquest assumpte no correspon al poder autonòmic i ja és legal al país. Volt
defensarà sempre que l'avortament sigui accessible i gratuït per a totes les
dones abans del nal del primer trimestre. Per a les dones menors de 16 anys,
proposem que no sigui necessari el consentiment dels pares, però un adult
haurà de ser present. Ha d'haver-hi prou recursos sanitaris, de manera que no
només sigui legal sinó també de fàcil accés. La conscienciació i el
subministrament és també imprescindible en aquest cas. En aquest sentit,
observem diferents àmbits:
● Accés als metges perquè els receptin mitjans anticonceptius.
● Introduir classes obligatòries sobre salut i drets sexuals i reproductius a
les escoles. Establiment d'un estàndard europeu per als plans d'estudi i
garantir que les escoles ho compleixin.
● Assegurar que els hospitals ofereixin informació i/o programes
educatius gratuïts sobre salut i drets sexuals i reproductius, i que les
dones estiguin informades sobre els seus drets, anticoncepció i protecció
contra les malalties de transmissió sexual.
● Desestigmatizar l'avortament com un tabú.

C. Teràpies de conversió
La teràpia de conversió es refereix a qualsevol forma de tractament o
psicoteràpia que té com a objectiu canviar l'orientació sexual d'una persona o
suprimir la identitat de gènere d'una persona. La teràpia de conversió és
il·lusòria i perjudicial, que pot conduir a la depressió, l'ansietat, el consum de
drogues, la falta d'habitatge i el suïcidi, sent els menors els més vulnerables a
aquesta pràctica. Prohibir la pràctica de la teràpia de conversió a Europa i la
patologització de les identitats trans és una obligació moral. Assegurar-se que a
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cap persona se li permeti anunciar, oferir o obligar a una persona a sotmetre a
aquesta teràpia. Promoure l'acceptació social i el suport psicològic a qualsevol
que estigui en transició de gènere o exploració i desenvolupament d'identitat i
sexualitat, incloent l'orientació sexual neutral.
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En un món interconnectat com l'actual, i tenint en compte els recents canvis de
rumb en la política internacional, Catalunya, Espanya i Europa necessiten
reassumir la seva responsabilitat i comprometre's en la cerca de solucions per
a determinats reptes globals.
Aquests desa aments són certament diversos, incloent assumptes com el
canvi climàtic, el comerç internacional just, l'agricultura sostenible, la
seguretat alimentària o la biodiversitat, passant pels temes migratoris i
nalitzant amb la cooperació internacional al desenvolupament. Totes les
propostes exposades a continuació emfatitzen els valors polítics de “Igualtat
d'oportunitats, Justícia, Llibertat, Dignitat Humana, Sostenibilitat i Solidaritat”
que sustenten Volt.
Inspirat pels nostres membres paneuropeus de Volt, des de “Volt Equilibri
Global” es proposen polítiques innovadores, audaces, pragmàtiques i centrades
en l'ésser humà, atesos els canvis en el curt, mitjà i llarg termini. En última
instància, els nostres objectius són accelerar l'erradicació de la pobresa a tot el
món, virar més ràpid cap a l'economia circular; assegurar que el comerç
internacional es desenvolupa d'una forma lliure, justa i sostenible; i nalment
posar en primer lloc els drets humans, relegant els interessos oportunistes i
nacionals a un segon pla.

I.

Sostenibilitat

ACCIÓ
PEL CLIMA

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

A. Emissions GEI
A.1. Els nostres objectius

fi

Des de Volt entenem que l'actual emergència climàtica ha de ser primordial i
que ha de ser una de les nostres principals prioritats a la recerca de la millora
de vida de la nostra societat actual així com de les generacions esdevenidores.
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És per això que des de Volt proposem tres objectius bàsics en relació amb les
emissions d'efecte d'hivernacle:
● Reducció d'emissions de Gasos d'Efecte d'hivernacle (GEI) en un mínim
del 80% per a 2030 i 95% abans de 2035.
● Increment de la quota d'energies renovables a un 60% per a l'any 2030 a
Catalunya.
● Objectiu d'e ciència energètica a aconseguir del 40% per a l'any 2030,
comparat amb 2016.Implementar mesures per a garantir i donar suport a
una transformació tecnològica, estructural i un canvi de comportament
en relació al canvi climàtic.

A.2. Les nostres propostes
Aquests objectius globals tenen una implicació regional i local. Per això mateix
és important començar a fer els canvis necessaris en la política regional, a
Catalunya, recolzats en la relació amb Espanya i Europa per a la consecució
dels nostres objectius. Però també hem d'incloure als diversos grups d'interès
en aquest treball que volem realitzar.

ENERGIA ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

● Eliminació progressiva de l'ús de combustibles fòssils per a ús industrial
i per a calefacció civil.
● Implementació d'una scalitat a les emissions justa i ambiciosa.
L'objectiu no és només aconseguir una transició ecològica que respecti
l'objectiu de l'acord de París de no superar els 1,5 ° C d'augment, sinó ser
pioners i líders en la lluita contra el canvi climàtic, desenvolupant les
tecnologies necessàries per ajudar altres regions i països en aquesta
lluita. Volt dóna suport a un sistema basat en el sistema de comerç
d'emissions a nivell europeu sempre que s'alineï amb els objectius de
París. Fins que això es compleixi, promourem un impost territorial a les
emissions. La recaptació es dividirà en seguint la política de canvi
climàtic acceptada en l'AG de Volt Europa.3
● L'impost a totes les emissions territorials proposat, comptabilitzat en
emissions de CO2 equivalent, estarà basat en el planejat per França i
3

Volt's Energy Transition and Climate Change Policy
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aconsellat per l'agència mediambiental federal alemanya (UBA) amb
65,40 € per tona de CO2 el 2021, 86 € per tona per 2022, amb una pujada
gradual ns a 205€ l’any 2030.4567 Aquest serà revisat anualment per a
assegurar el compliment dels objectius de París.
● Incentius per a empreses que implementen plans per a reduir
signi cativament les emissions de CO2 a l'atmosfera (per exemple,
mesures d'e ciència energètica en fàbriques i o cines, inversió en
tecnologies "baixes en carboni"), i realitzin plans de recerca i
desenvolupament;
● Incentivar mitjançant una reducció d'impostos a les llars que demostrin
una disminució de les seves emissions, ja sigui mitjançant la
contractació de proveïdors d'energia verda o per la generació pròpia
d'energia sostenible (distribuïdora urbana). A més d'això aportar crèdits
tous dirigits a les millores d'e ciència per part de propietaris o
comunitats de veïns.
● Es donarà suport a la liberalització del sistema energètic per a
desacoblar els quatre nivells de generació, transmissió, distribució i
comercialització per a assegurar un mercat lliure de monopolis amb
preus assequibles i on les empreses comercialitzadores d'energia
renovable puguin tenir una major penetració.8 A més, es donarà suport a
la creació i participació d'empreses públic-privades de 100% energia
renovables.
● Provocar la transició ecològica respecte a l'energia subministrada als
serveis públics, augmentant el percentatge d'energia verda utilitzada per
aquests sota ordre de la Generalitat;
● Participació de la Regió en iniciatives sobre objectius basats en la
ciència, per a establir plans d'acció per a la reducció en termes absoluts
de CO₂ d'acord amb els objectius establerts en l'acord de París, amb
esdeveniments i conferències regulars reunint diferents actors de la
indústria, ministeri de transició ecològica, agència mediambiental
europea (EEA), i ONGs i plataformes ciutadanes.

4

Carbon price variations in 2°C scenarios explored

5

Carbon Pricing Leadership Coalition, Report of the High-Level Commission on Carbon Prices

6

Methodological Convention 3.0 for the Assessment of Environmental Costs

7

Energy system transformations for limiting end-of-century warming to below 1.5 °C

International Renewable Energy Agency,2017, “Adapting Market Design to a High Share of
Renewable Energy”.
8
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● Pla de Residus Zero per a Catalunya: Volem que Catalunya es converteixi
en una regió de zero residus per a l'any 2030:
● Millorar els procediments de recuperació d'aliments, medicaments
i altres productes com a tèxtil i gadgets tecnològics.
● Estandardització progressiva de les normes de reciclatge en els
diferents municipis.
● L'eliminació del plàstic com a residu a la nostra regió, incentivant
l'ús de plàstics reciclables, així com la recerca en la substitució
d'aquest material per un altre menys agressiu. Finalment, aportar
solucions dirigides a controlar l'e uent del plàstic com a residu al
medi ambient.
● Incentiu a la recerca dirigida a les tecnologies de captura de CO₂ de l'aire,
convertint a la regió en pionera en aquesta indústria.

AIGUA NETA I
SANEJAMENT

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

● Els ports de Catalunya són un focus de GEI important per a la regió, per
això Volt Catalunya exigeix un concepte de desenvolupament vinculant
perquè a mitjà termini estigui lliure de contaminants i es produeixi una
millora en els aspectes ambientals sobre els quals incideix:
● La conversió dels ports en zones altament tecnològiques i
digitalitzades que permetin reduir les emissions pròpies d'aquests
i millorin les prestacions de servei, tant logístiques com de
passatgers de creuers.
● Promoure creuers propulsats per hidrogen per a evitar la
contaminació aquàtica que generen actualment
● La transició energètica que ha de donar-se a la ota que atracada
en els ports ha de donar-se com més aviat millor, per la qual cosa
Volt aposta per convertir el tots els ports en llocs de promoció de la
generació d'energia alternativa.
● Respecte a la logística portuària volem instal·lar tecnologies de
propulsió sense carboni en els ports per a tot el transport terrestre
de mercaderies, així com donar suport a la càrrega ferroviària,
augmentant el seu percentatge en contra del trànsit de camions.
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● Habilitació de preses elèctriques (Shore-to-Ship Power) en tots els
molls portuaris per a reduir la contaminació i assegurar l'ús
d'energia renovable durant les operacions portuàries.
● Implementació de sistemes de monitorat, seguiment i veri cació
(MRV) d'emissions per a tots els vaixells amb un arqueig brut
superior a 5000 GT que estacionin en el port, mentre s'exploren
possibilitats per a la seva implementació en vaixells més petits.
● Seguint la proposta de scalitat de les emissions, s'implementaran
controls portuaris per a assegurar el pagament dels impostos
corresponents durant el pagament de les taxes d'amarrament i
atracada de tots els vaixells operant en rutes europees i
internacionals.
● La transformació de la ota a formes de propulsió sostenible ha de
ser el major objectiu del ports de Catalunya, oferint incentius en
l'atracada dels vaixells que apliquin aquestes tecnologies.
● L'eliminació del gasoil en el port de Barcelona ha de ser un fet en
poc temps, provocant la transformació total com més aviat millor
tenint com a objectiu les emissions netes zero en 2035.

L'actual crisi sanitària i humanitària del COVID-19 ens ha obligat a parar totes
les nostres activitats diàries i professionals, la qual cosa podria resultar en una
llarga recessió econòmica nacional i mundial. Les nombroses morts i el
col·lapse sanitari viscut és una terrible conseqüència d'aquesta pandèmia, però
l'aturada econòmica està tenint altres resultats inesperats; una reducció
considerable de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i pol·lució.9
S'espera que una vegada aconseguim passar aquesta crisi les emissions tornin
o ns i tot superin els seus nivells anteriors, ja que nombrosos programes de la
transició ecològica poden passar a segon pla o ns i tot s'espera una retallada
en regulacions mediambientals.10 És el nostre deure impedir que això passi, ja
que el canvi climàtic és un problema molt més mortal que l'actual crisi
sanitària, i pot incrementar el risc de sofrir pandèmies.11 Per això, des de Volt,
proposem que tot paquet d'estímuls econòmics per a revitalitzar la nostra
economia sigui acompanyat amb almenys un 80% de despesa en la noves
indústries verdes, i amb l'objectiu de desacoblar benestar social i emissions
amb el creixement del PIB.
9

Analysis: Coronavirus temporarily reduced China's CO2 emissions by a quarter

10

Trump is considering a fossil fuel bailout, amid coronavirus worries

11

Climate change could unlock new microbes and increase heat-related deaths
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B. Ciutat

CIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLES

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

Els nostres objectius: Fer de la ciutat un espai centrat en l'habitant, en el
ciutadà, entenent el seu dret a un medi ambient acceptable, a un control dels
efectes nocius a la seva salut i a l'ecosistema propi de la ciutat.
Respecte a la mobilitat sostenible a les nostres ciutats, proposem:
● Donar suport i promoure a tot Catalunya mesures per millorar la qualitat
de l'aire, com les limitacions del trànsit en els dies en què es cau per sota
del llindar de qualitat de l'aire, evitar que els camions i automòbils disposant pàrquings disuasorios- circulin pel centre de les ciutats,
millorant el transport públic sobretot en altres municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, i ampliar la prohibició d'entrada de vehicles
obsolets i altament contaminants com ja es va fer a Barcelona.
● Implementar zones de baixa emissions en ciutats de més de 100.000
persones abans de 2022. Aquesta zona s'estendria als barris de tota
Barcelona. Des de Volt apostem per la implementació de les conegudes
“superilles”12 en zones d'alta densitat de població i serveis (sobretot
relacionats amb parcs, col·legis, centres de salut o mercats)
● Tenir en compte en aquestes zones de baixes emissions el trànsit rodat i
les emissions provinents de calderes dels habitatges i negocis.
● Millorar la xarxa de transport públic, facilitant les alternatives de
transport sostenible i saludable, en particular la bicicleta i el passeig a
peu. Prioritzar la construcció de carrils bici segregats a nivell de calçada
—no a nivell de vorera— i instal·lar elements paci cadors del trànsit
motoritzat i senyals d'advertiment en les calçades d'ús compartit.
Garantir el dret a la caminabilidad entre municipis adjacents mitjançant
rutes pràctiques i segures. Una vegada superada la crisi COVID-19,
s'hauria de facilitar i donar suport als mitjans de transport compartits
(car-sharing a més de bike-sharing).
● Promoure un transport públic més e cient i assequible, tant a les ciutats
com en la connexió de nuclis més rurals i dispersos. Fer partícips als
habitants dels habitants d'aquests municipis en la plani cació de rutes,
horaris, i nivells de servei.
Superblocks to the rescue: Barcelona’s plan to give streets back to residents
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● Promourem el transport sostenible a les ciutats entre el que destaquem
la creació de carrils i estacionaments de bicicletes, introduir espais
d'estacionament públic gratuïts per a automòbils elèctrics i incentius per
a la conducció d'aquests pels carrers. Per a incrementar la mobilitat
intermodal i sostenible, s'incentivarà econòmicament l'habilitació
d'aparcaments en patis i garatges privats, i es crearan aparcaments
públics amb seguretat municipal en totes les estacions i parades de
transport públic amb una alta a uència de passatgers per a un mínim de
100.000 bicicletes durant la pròxima legislatura. Incentius per a famílies i
empreses que inverteixen en l'e ciència energètica de llars, o cines i
plantes industrials.
● Incentivar la col·locació de punts de recàrrega de cotxes elèctrics, creant
una xarxa d'estacions en tota la comunitat, centrant-nos en les ciutats
catalanes, facilitant la decisió del canvi de transport.
● Canvi dels mitjans de transport públic, optant per energia elèctrica
provinent d'energia renovable, ja sigui amb la ota de vehicles elèctrics o
la compra d'energia neta dels proveïdors.

VIDA D'ECOSISTEMES
TERRESTRES

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

● La realització d'un Pla Verd per a la Catalunya Urbana: Implementació de
noves regulacions ambientals perquè aconseguir una arquitectura
sostenible en les grans ciutats i així reduir la pol·lució i el nivell
d'emissions de GEI. Tots els edi cis urbans nous hauran de tenir panells
solars, jardins i/o hortes urbanes en els seus terrats i cobertes.
S'incentivarà econòmicament a les actuals comunitats de veïns que
vulguin implementar aquesta o altres mesures sostenibles similars.
Ampliació de les zones i parcs verds urbans, posant especial atenció a les
zones de terrat de les ciutats i pobles. En aquest pla es duria a terme un
seguiment a la biodiversitat dels pobles i ciutats catalanes.
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C. Administració i empresa

PRODUCCIÓ I CONSUM
RESPONSABLES

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

● Inclusió de paràmetres ESG (ambientals, socials i de govern) en els
criteris per al desemborsament de fons públics, de nint llindars i criteris
ambientals i socials mínims per als sol·licitants.
● Obligació de les empreses que reben fons públics d'informar sobre els
efectes ambientals i socials positius i negatius dels projectes nançats
amb diners públics.
● Inclusió de paràmetres d'ESG en les activitats de contractació pública,
donant major concreció als principis de contractació "verda".
● Inclusió del principi de circularitat per al desemborsament de fons
regionals respecte a totes aquelles activitats que puguin contribuir
activament al desenvolupament sostenible.
● Obligació d'informar públicament dels principals impactes ambientals i
socials per a les empreses amb més de 40 milions d’euros de facturació i
més de 250 empleats, amb especial atenció a les emissions directes i
indirectes de CO₂ a l'atmosfera.
● De nició de plans de millora i mitigació dels impactes climàtics
d'aquestes empreses.

D. Educació

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

● Volt Catalunya demana que es tracti amb alta prioritat el medi ambient i
la sostenibilitat en tots els jardins d'infància de Catalunya. El prerequisit
per a això és l'educació ambiental com a part integral de la formació com
a mestre de jardí d'infància. Es donarà als nens de Catalunya
l'oportunitat d'experimentar la naturalesa de prop i personalment de
manera regular i de desenvolupar una relació amb el medi ambient a
través dels jardins d'infància de la naturalesa als voltants.
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● Proposem que s'introdueixi l'educació ambiental en totes les escoles de
Catalunya com una assignatura obligatòria i en les universitats com una
assignatura independent dirigida als futurs professors. Això ha d'anar
acompanyat de la introducció d'un pla d'estudis corresponent basat en la
ciència.
● El curs s’ha de basar en els últims descobriments i comunica els tres
pilars de la sostenibilitat (sostenibilitat ecològica, econòmica i social) per
igual. Una part integral de l'educació ambiental haurien de ser les
excursions a la naturalesa, en les quals s'ofereix als alumnes
l'oportunitat de dur a terme experiments senzills per a reduir la distància
percebuda a l'efecte de la crisi climàtica. El pla d'estudis ha d'adaptar-se
regularment a l'estat del canvi climàtic.

II. Migració
Des de Volt es de neix “migració” de tal forma que inclogui a tots aquells
individus i grups que voluntària o involuntàriament es desplacin d'un lloc a un
altre amb la intenció expressa d'establir-se, bé permanent bé temporalment, en
una nova localització. En conseqüència, inclouria no sols les migracions entre
països, sinó també aquelles internes. A Volt pensem que la diferència entre
aquests grups és uida i que les de nicions existents creen línies arti cials
molt menys rellevants avui dia respecte a quan van ser establertes. Així,
proposem diferents polítiques per a les diverses categories o grups en qüestió.
Cada categoria serà de nida en línia amb les de nicions existents per part de
les organitzacions interestatals expertes en la matèria, com ara l'Alt
Comissionat de les Nacions Unides per al Refugiat (ACNUR), la Federació
Interestatal de Societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja (Creu Roja) i
l'Organització Interestatal per a les Migracions (OIM).

A. Sol·licitants d'asil i refugiats
Volt aspira a reformar substancialment la manera en que el sistema europeu
lídia amb les sol·licituds d'asil, fent el procés més efectiu, humà i just.
Addicionalment, proposem establir un sistema interestatal el propòsit del qual
sigui prevenir i abordar les crisis de refugiats, posant l'accent en el problema
dels refugiats apàtrides. Hi ha assumptes globals que només poden ser resolts
en l'escenari interestatal.
Involucrar al sector privat i les institucions educatives a impulsar la
integració mitjançant el disseny de sistemes alternatius d'acreditació
per a les habilitats i quali cacions indocumentades, oferint cursos de
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formació o classes d'idiomes, recollint informació primerenca per a
facilitar l'aparellament laboral i establint plataformes i canals de
comunicació per a explicar i discutir obertament els drets i obligacions
d'aquells que vinguin a Europa.
●

Assegurar un allotjament decent a cada sol·licitant d'asil o refugiat.
Addicionalment, incentivar l'adopció d'habitatges descentralitzades per
promoure la integració i incrementar la probabilitat de trobar una feina
estable i crear una nova vida al país receptor.

B. Migrants econòmics
Volt dóna suport a la mobilitat laboral mitjançant la supressió de barreres
existents. En els nivells bi-, multi-, i plurilateral, encara es pot aconseguir molt
a través dels compromisos de liberalització concernents als grups de migrants
econòmics que provenen de països en desenvolupament o d'aquells menys
desenvolupats.
Volt advoca per permetre la migració econòmica permanent controlada
establint una política transparent i coherent entre tots els Estats membre
europeus, que hauria de contribuir al sistema econòmic del país receptor. Així i
tot, la política sobre migració econòmica permanent hauria d'incloure
mecanismes per a mitigar els efectes negatius que la migració anterior pugui
tenir en la força de treball i el desenvolupament general del país emissor, a més
de perseguir el treball pagat amb diner negre, molt freqüent en aquesta mena
d'ocupacions.

III. Cooperació al Desenvolupament i comerç
interestatal just
El desenvolupament sostenible és una de les majors prioritats que afronta la
humanitat avui dia, i des de Volt ens assegurarem que Europa i Catalunya en
particular estigui a l'altura de les circumstàncies. Els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) han establert una agenda interestatal clara
que seguir. Les polítiques de cooperació al desenvolupament centrades en la
col·laboració amb tercers països necessiten prendre una postura geopolítica,
buscant afrontar el con icte i la inestabilitat, així com tractant de trobar
holísticamente les arrels de la migració. Només d'aquesta manera es pot
empoderar a aquells que siguin més vulnerables, fomentant així la democràcia,
la pau i els drets de les persones.
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A. Cooperació al desenvolupament
Avui dia, resultaria impossible parlar sobre creixement econòmic sense tenir
en compte el seu impacte social i mediambiental. Des de Volt creiem que
Europa hauria de liderar el canvi donant exemple i promovent els objectius de
desenvolupament sostenible no sols en el seu si, sinó també en l'exterior.
La UE, els seus Estats membre i les seves regions lideren mundialment la
cooperació al desenvolupament, aportant col·lectivament més d'un 50% dels
fons destinats sobre aquest tema. Volt està compromès tant amb la millora en
la coordinació del desenvolupament com amb les polítiques de cooperació que
estiguin guiades pels interessos comuns i els valors compartits. Secundem
fermament aquestes polítiques de Desenvolupament i cooperació, per ser
justes, transparents i respectuoses amb les prioritats de desenvolupament de
cada país.

B. Comerç lliure, just i sostenible
Volt dóna suport al comerç interestatal lliure i just, fonamentat en els principis
del desenvolupament sostenible i que posi a les persones i el planeta per sobre
del marge de bene cis. Una sèrie de principis irrenunciables han de ser
inclosos i respectats durant la negociació de nous acords comercials, tant en el
pla bilateral com en el multilateral. El comerç interestatal ha d'estar basat en
regles, a més de ser recíproc, no discriminatori, i treballar activament cap al
desenvolupament sostenible de totes les parts involucrades. Això vol dir que el
comerç lliure ha de ser promogut, però també ser regulat. Aquest hauria de
respectar els drets humans i la restricció pel que fa als recursos del nostre
planeta.

IV. Animalisme
Des de Volt exigim que el benestar i la dignitat dels animals s'inclogui en la
Constitució, així com en les normes de la mateixa Generalitat. Els animals són
criatures sensibles que haurien de tenir els seus drets per a ser defensats.
Altres països, incloent els nostres veïns europeus com Alemanya, Luxemburg i
Suïssa ja tenen la protecció dels animals com un dret bàsic.
En la pròpia constitució es fa referència al dret de tots els ciutadans a ser
partícips d'un adequat medi ambient, i en això s'ha d'englobar tant la ora com
la fauna. Des de Volt Catalunya sabem que la protecció als animals és un fet
diferencial de la regió, però entenem que hem de continuar fent passos per a
aconseguir una major defensa d'aquests, així com de la pròpia naturalesa.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PAU, JUSTÍCIA I
INSTITUCIONS SÒLIDES

Objectiu de
desenvolupament
sostenible de
l'ONU

Catalunya és una de les regions europees on la Participació Ciutadana ha estat
un factor important a l'hora d'involucrar a la societat en la política,
especialment en els pressupostos participatius.13
Fomentar la Participació Ciutadana en els processos democràtics és un dels
pilars fonamentals de Volt Europa. Des de Volt volem que els ciutadans puguin
prendre decisions polítiques informades, que in ueixin en la política més enllà
de les eleccions i que exerceixin els seus drets participatius.
Perquè la Participació Ciutadana sigui efectiva, els ciutadans han de comptar
amb una informació clara i transparent per part del govern. Per això és
important que totes les entitats públiques apliquin totes les mesures
corresponents a la Llei de Transparència perquè els catalans puguin exercir,
sense obstacles, els seus drets i deures com a ciutadans.
No obstant això, no sols la transparència i el bon govern fomenten una
Participació Ciutadana. Cal que els ciutadans no només hagin de tenir les eines
per poder participar en la presa de decisions, sinó també conèixer-les i saber
utilitzar-les.

I.

Transparència

Volem fomentar unes esferes públiques dinàmiques, pluralistes i accessibles.
Creiem que l'accés a les dades és fonamental per a una participació real i
efectiva, perquè proporcionen una base objectiva per a l'anàlisi, el debat i
l'educació. El ciutadà, sempre que pugui disposar de tota la informació
rellevant, de qualitat i que pugui processar-la, podrà prendre decisions
polítiques amb criteri. Perquè l'anterior funcioni, Volt proposa:
● Publicar i crear un registre de dades dels agents (lobbies) que han tingut
un impacte en el desenvolupament legislatiu del Parlament. Permetre
saber quin impacte tenen les reunions i els documents en l'elaboració de
les normes.
20 Years of Participatory Budgeting in Spain
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● Regular la publicació dels pagaments a les farmacèutiques a tots els
actors sanitaris.
● Difusió dels pressupostos i l'execució d'aquests destinats a la prevenció i
extinció d'incendis forestals.
● Publicar les dades dels càrrecs de con ança i assessors especials que
són nomenats discrecionalment. Els assessors i assessores de lliure
designació no podran en cap cas exercir funcions d'auditoria o control,
els seus nomenaments es publicaran en els butlletins o cials, i els seus
currículums i motivació per als seus nomenaments en la web de
l'Administració.
● Posar en pràctica una política de dades obertes per a augmentar la
transparència de l'administració pública, proporcionant als ciutadans i
les empreses informació amb la qual exigir-li que rendeixi comptes i
governi de manera e cient, a més de que aquestes dades puguin usar-se
per a ns de recerca. Organitzar trobades de programadors (hackathons)
amb l'objectiu d'oferir-los l'oportunitat de crear solucions innovadores i
augmentar la seguretat cibernètica de la infraestructura pública.

II. Educació Ciutadana
Començant des d'un nivell local, volem empoderar als ciutadans, oferint-los
noves eines democràtiques perquè tinguin més veu en el desenvolupament de
les polítiques. També volem fomentar l'ensenyament en l'ús de totes aquestes
eines des d'una edat primerenca, ns a edats més adultes.
La ciutadania és el resultat d'un quefer, el guany d'un procés que comença amb
l'educació que rebem de l'Estat.14 L'ensenyament és la base fonamental per al
nostre creixement com a ciutadans. Perquè un ciutadà pugui intervenir en la
presa de decisions d'una societat, és necessari que sàpiga emprar les eines que
l'estat li atorga per a un bon ús dels seus deures i drets. Des del marc legal ns
als mecanismes democràtics, entre d'altres, són bases indispensables en el bon
desenvolupament d'un ciutadà, la democràcia, i la convivència de la nostra
comunitat.
● Volt proposa aprofundir en l'ensenyament d'aquests mecanismes
democràtics, no sols en l'educació primària, on actualment s'acarnissa

Ciutadans del Món, Adela Cortina, P33.
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un lleu esbós dels drets i deures del ciutadà en les activitats
democràtiques15, sinó també en l'ESO, on el tema queda en un segon pla.16
● Millorar la formació dels professors de Primària i Secundària en
competències per a una ciutadania activa i participativa. Nombrosos
estudis han indicat una falta de preparació per part dels professors en
matèria d'Educació Ciutadana.17 Des de Volt volem impulsar la formació
d'aquests professors en Educació Ciutadana perquè puguin impartir
classes amb unes millors eines educatives.
● Fomentar l'educació sobre el consum de mitjans. L'educació sobre el
consum de mitjans inclou tots els aspectes tècnics, capacitats cognitives,
socials, cíviques i creatives que permeten a una persona accedir als
mitjans de comunicació, tenir una comprensió crítica dels mitjans de
comunicació i interactuar amb ells.

III. Mitjans de comunicació
En el panorama actual de la informació i els mitjans de comunicació, és cada
vegada més important poder distingir entre fonts i continguts de notícies reals
i falses. Volt tractarà de donar suport a les mesures educatives empreses per
institucions educatives com els col·legis, així com d'enfortir el paper de la
societat civil, les institucions públiques i acadèmiques. Volt dóna suport als
esforços per a educar en el "pensament crític" en els col·legis, no sols en relació
amb els mitjans de comunicació, sinó també respecte a la informació difosa
pels individus (per exemple, els polítics) i les institucions (per exemple, les
ONG, les organitzacions de la societat civil, els grups de deliberació, els partits
polítics).
● Incentivar una major cobertura dels temes relacionats amb la UE en els
mitjans de comunicació catalans. Volt fomentarà la cobertura en directe
de les reunions parlamentàries estatals i europees per part dels mitjans
de comunicació públics com a contribució al foment de l'aparició d'una
esfera pública paneuropea.
● Assegurar la independència dels mitjans de comunicació respecte el
Govern. Garantir que els mitjans de comunicació públics estiguin lliures
d'interferències governamentals. Assegurar que els mitjans de

15

Currículum Educació Primària, Dimensió Social, P156.

16

Currículum Educació Secundària Obligatòria, Dimensió Ciutadana, P251.

Deconstruir l'alteritat des de la didàctica de les ciències socials: educar per a una ciutadania global
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comunicació públics siguin supervisats per organismes independents,
com els consells de mitjans de comunicació, composts per membres
polítics i culturalment diversos.

IV. Enfortir la capacitat dels ciutadans per a
in uir en la política
L'article 21 de la Declaració Universal de Drets Humans garanteix a totes les
persones "el dret a participar en el govern del seu país, directament o a través
de representants lliurement triats". A tota Europa, els ciutadans escullen als
seus representants mitjançant eleccions. La Constitució Espanyola indica que
“els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics, directament
o per mitjà de representants, lliurement elegits en eleccions periòdiques per
sufragi universal”.
No obstant això, la democràcia electoral es complementa, i pot enfortir-se
encara més, mitjançant elements de democràcia participativa. La innovació
política en general, i les tecnologies digitals en particular.

A. Reforçar la in uència dels ciutadans en la política més enllà de les eleccions
Volt està fermament compromesa amb la democratització a Europa a tots els
nivells, local, estatal i transestatal, amb l'objectiu especí c de donar veu als
europeus, independentment que visquin o no al seu país d'origen.
Volt està profundament convençuda que els ciutadans poden aportar
informació, opinions, innovació, lideratge i acció valuosos, que poden contribuir
a resoldre els reptes locals, estatals, europeus i mundials. En l'accelerat entorn
actual, per a contrarestar el distanciament entre els ciutadans i els seus
representants polítics, es necessita una interacció més productiva entre ells.
L'objectiu és empoderar als ciutadans i fer que participin activament en el
procés polític, creant un entorn més propici perquè els ciutadans expressin les
seves preocupacions, ofereixin les seves idees, prenguin la iniciativa i facin
rendir comptes als governs i als seus representants. D'altra banda, els
funcionaris del govern i els polítics tindran la possibilitat d'estar més prop dels
seus electors, de comprendre millor els seus problemes i d'apro tar i
desenvolupar la capacitat de la seva comunitat per a resoldre els problemes
detectats de manera més e caç i en col·laboració. Es fomentarà la participació
ciutadana com a factor clau en la con guració del futur de la democràcia
europea.
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A.1. Enfortir els mitjans per a la participació directa dels ciutadans en
política
● Fomentar la creació de consells de ciutadans. Els consells ciutadans són
una eina innovadora que permet als ciutadans deliberar sobre qüestions
polítiques complexes. Poden augmentar la qualitat i legitimitat de les
decisions polítiques, especialment quan els resultats de les assemblees
de ciutadans in ueixen directament en la política o en la despesa dels
fons locals. Les assemblees de ciutadans han de construir-se de tal
manera que diversos grups de ciutadans estiguin representats, de
manera que la diversitat de la població es re ecteixi en la composició de
l'assemblea; aquest grup divers de persones es reuneix per a abordar un
tema especí c. Un procés clar que inclogui sessions informatives
exhaustives i les aportacions d'experts independents hauria de permetre
que aquests ciutadans puguin formar-se opinions amb coneixement de
causa. Aquests poden ser debatuts en grup, amb la nalitat d'aconseguir
un resultat compartit. Els respectius polítics han de rendir comptes
respecte a la implementació dels resultats de les assemblees de
ciutadans; per aquesta raó és important assegurar el compromís i el
suport dels polítics locals des del principi. Volt advoca per la
implementació de mecanismes clars per a desencadenar una assemblea
ciutadana, com exigir que s'aconsegueixi un quòrum de signatures dins
d'un termini determinat.
● Promoure uns pressupostos participatius efectius. Els pressupostos
participatius permeten als ciutadans in uir directament en les
inversions del govern i assignar-les, sempre que existeixi una necessitat
d'adquisició i un pressupost respectiu. El procés de la determinació
col·lectiva sobre la designació del pressupost implica un procés de
deliberació i aprenentatge, amb l'objectiu d'assignar els pressupostos de
tal manera que serveixin a l'interès públic. La diversitat de la comunitat
afectada per la mesura pressupostària haurà d'estar re ectida en el grup
de participants en la presa de la decisió pressupostària, als quals se'ls ha
de proporcionar formació i capacitació per a això. Finalment, és
necessari garantir que el procés estigui vinculat a assemblees o consells
que tinguin la facultat de supervisar la seva aplicació per part de les
administracions. D'aquesta manera, el pressupost participatiu pot
enfortir l'experiència i la in uència democràtica dels ciutadans. També
hauria d'estudiar-se l'aplicació d'uns autèntics pressupostos
participatius a escala europea per a projectes comuns d'aplicació en
cadascun dels Estats membres.
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● Explorar la implementació d'altres innovacions polítiques. A tota Europa
sorgeixen constantment idees innovadores sobre la millor manera
d'implicar els ciutadans en els processos de deliberació i de presa de
decisions polítiques. Volt explorarà contínuament tals idees i
enfocaments nous. Per exemple, diversos jurats de ciutadans podrien
participar en la con guració del debat entorn de decisions europees
complexes i altament polititzades. Les auditories ciutadanes podrien
complementar els controls i equilibris ja existents en les institucions de
la UE.

A.2. Potenciar als ciutadans i als governs perquè adoptin mesures
concretes
● Permetre i empoderar als actors ciutadans i governamentals perquè
utilitzin tècniques de participació ciutadana. Volt advoca per una nova
manera de fer política, en la qual els ciutadans sentin que tenen les
possibilitats i les eines per a participar activament en la vida
democràtica i que la seva veu té pes i in uència. Es garantirà als
ciutadans el dret d'organitzar-se en les seves comunitats al voltant de
qüestions que són importants per a ells i actuar en funció dels seus
valors; també se'ls permetrà exigir responsabilitats al seu govern i als
polítics. D'altra banda, els funcionaris governamentals, les institucions i
els polítics a tots els nivells haurien de ser més receptius a l'acció
ciutadana, i ns i tot podrien fomentar-la. Si els ciutadans estan al centre
de la presa de decisions polítiques i els actors del govern saben com
respondre a tal compromís, la democràcia sortirà enfortida.
● Capacitar i facultar als ciutadans per a utilitzar tècniques i eines de
participació ciutadana. Volt advoca fermament per un augment del
nançament de projectes de participació ciutadana en tot el sector de la
societat civil europea. Volt també advoca per la introducció de tècniques,
estratègies i instruments de participació ciutadana en els programes
educatius de l'ensenyament secundari i universitària. Tals mesures
educatives podrien aconseguir-se afegint la participació ciutadana als
plans d'estudi existents, o podrien adoptar la forma de classes
addicionals (d'un dia o diversos dies) sobre participació civil. A més, en
les comunitats locals s'impartiran cursos de formació sobre organització
comunitària i desenvolupament del lideratge, amb l'objectiu d'educar
activament als ciutadans sobre com organitzar i exercir els seus drets.
Volt també fomentarà la participació ciutadana a través de campanyes
d'organització comunitària, on els ciutadans seleccionen el tema de la
campanya i reben capacitació en campanyes i lideratge. Volt crearà i
fomentarà l'aparició de nous líders comunitaris.
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● Habilitar i facultar a les institucions governamentals perquè responguin
a la participació ciutadana. Volt advoca per la formació dels funcionaris
de la Generalitat i dels funcionaris locals en els aspectes bàsics de la
participació ciutadana, també pel que fa al foment d'una cultura
institucional i organitzativa de suport que respecti i doni suport a les
iniciatives ciutadanes en tot el govern. Aquest esforç es veurà afavorit
per la creació de plataformes en línia que permetin les interaccions entre
ciutadans i institucions a nivell local, estatal i europeu. Es permetrà a les
institucions incloure més o millors elements de deliberació en els seus
processos de presa de decisions, fomentant debats públics ben
estructurats utilitzant fòrums analògics i la tecnologia pertinent.
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