
la 
democràcia
sempre
guanya

Eleccions al Parlament 2017
Programa electoral



Eleccions al Parlament de Catalunya 2017 
programa electoral 

55 

 
 
2.7. LA REPÚBLICA DEL BENESTAR 
 
La República Catalana ha de nàixer amb el propòsit d’esdevenir una societat cohesionada garantint 
els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania. Una República que redistribueixi la riquesa per 
donar una vida digna a tothom i lluiti contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten i 
eradicant la pobresa. Una República Catalana del benestar que esdevingui un dels països més 
avançats d’Europa en la garantia de drets socials i la igualtat d’oportunitats.  
 
1. Els valors republicans com a pilar de la nostra societat per una ciutadania crítica, 

compromesa i amb vocació transformadora. 
2. Una societat cohesionada que redistribueixi la riquesa, lluiti contra les desigualtats i 

implementi la renda de ciutadania per a eradicar la pobresa i garantir una vida digna a tothom. 
3. Viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat a 

través d'unes pensions dignes i un bon finançament de la llei de dependència.  
4. Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents respecte dels seus drets més 

bàsics així com també del dret a viure en família. 
5. Reforma horària per a la millora del benestar i incentivar la coresponsabilitat considerant el 

temps com a font de riquesa i impulsant una política pública que en permeti la redistribució de 
l’ús. 

 
 
2.8. UN SISTEMA DE SALUT I SOCIAL INTEGRAT I UNIVERSAL 
 
El nou sistema nacional de salut i social de la República estarà centrat en la persona i serà públic, 
universal, equitatiu i integrat, garantirà la qualitat, serà finançat amb recursos públics i estarà 
orientat a preservar la salut i el benestar de la ciutadania. Un sistema en què la ciutadania es faci 
corresponsable de la seva salut, disposi de la màxima informació sobre el diagnòstic propi i tingui la 
capacitat de prendre decisions de manera compartida sobre el tractament que vol rebre. 
 
1. Atenció integral de salut i social centrada en la persona i el seu entorn, amb especial 

atenció als col·lectius més vulnerables, que vetlli pels drets i deures dels pacients. 
2. Un sistema públic, universal, de qualitat, sostenible i equitatiu que sigui considerat una 

inversió de benestar i capaç de generar prosperitat. 
3. Salut i benestar en totes les polítiques públiques amb corresponsabilitat del ciutadà com a 

subjecte actiu de la pròpia salut i benestar individual i col·lectiva. 
4. Organització territorial integrada i en xarxa amb participació efectiva i vinculant dels 

professionals i representants de la ciutadania. 
5. Un model orientat a l'excel·lència fonamentat en la formació contínua, la recerca i la 

innovació per impulsar la transferència del coneixement. 
 
 
2.9. L'ESPORT PER UNA SOCIETAT SALUDABLE I COHESIONADA 
 
La República ha d’apostar decididament per l’esport com a instrument per assolir una societat 
cohesionada i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector 
privat d’interès públic, que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva 
organitzada i una administració pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni suport a 
l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut, educativa, social i de lleure. 
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1. Una gran entitat paraigua representativa de les organitzacions que treballen en l’àmbit 

esportiu de Catalunya. 
2. Una administració esportiva que planifiqui, dinamitzi i doni suport econòmic i logístic a 

l’esport com a realitat educativa, econòmica, de lleure, de benestar i salut 
3. La internacionalització de l’esport català com a estratègia que permeti participar en els 

àmbits d'alt nivell de l’esport mundial i projecti Catalunya al món com a país esportiu.  
4. El ple reconeixement del voluntariat esportiu com a base de la gestió de les entitats 

esportives. 
5. L’esport base i l’esport femení com a sectors estratègics. 
 
 
 
 


