53. LES

PERSONES, LA NOSTRA PRIORITAT

54. Si la solidaritat i la igualtat són els valors fonamentals del socialisme,
les polítiques socials en són la seva principal expressió. L'esforç de
tota la societat ha d'evitar que les persones puguin caure en
l’exclusió i ha de trencar les grans fractures socials que impedeixen
la igualtat d'oportunitats.

55. ELS LLEIDATANS I LLEIDATANES, FOCUS DE LES

NOSTRES POLÍTIQUES
56. El nostre és un projecte col·lectiu que es fa per i amb les persones
també peces clau en la nostra estratègia de diferenciació. En aquesta
direcció, a fi i efecte de retenir i atreure talent al territori, bàsic per a
créixer, és important que puguem garantir el mateixos drets com a
ciutadans d’un país que s’ha de construir inclusivament. Per un
costat, els i les socialistes lleidatans haurem promoure els esforços
per part de les administracions en polítiques que facilitin la
incorporació dels joves als nostres sectors productius, especialment
l’agricultura. Per un altre, cal transformar la cultura de la societat a
favor de la innovació, de la emprenedoria, de la recerca i de la
tecnologia.

57. Ara cal que les polítiques actives d’ocupació siguin un instrument al
servei de les persones, especialment d’aquelles que estan en situació
d’atur, situació a la que hi hem d’esmerçar tots els esforços. Els i les
socialistes lleidatans considerem que aquells territoris amb majors
desequilibris econòmics i socials requereixen d’actuacions
específiques.
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58. Amb la crisi econòmica les situacions de necessitat i el risc
d'exclusió afecta cada cop més persones i col·lectius. Superar els
seus problemes hauria de ser un objectiu prioritari per qualsevol
administració i pensar en reduir el dèficit a costa de deixar de banda
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les seves necessitats no és una opció. Superar la crisi augmentant la
desigualtat és la recepta de la dreta catalana i espanyola, però és
incompatible amb el nostre ideari progressista i social.

59. El sistema de serveis socials requereix un canvi d'orientació que el
converteixi en un servei de garantia pública. Ha d’integrar tots els
àmbits propis de l'estat del benestar i deixar enrere el model de
prestacions pensades per superar una necessitat puntual i no
garantir una vida digna. La renda mínima garantida, la llei de
dependència, la de pobresa energètica i moltes altres iniciatives
requereixen un desenvolupament coordinat i real.

60. Treballar en favor de la igualtat d'oportunitats s’ha de fer fa des de
tots els àmbits, però educació i sanitat en són els principals. I també
han estat els principals àmbits en què la crisi econòmica i la recepta
d'austeritat cega dels governs de dreta han aplicat les majors
retallades.

61. L’aplicació de criteris d’austeritat i de reducció del dèficit com a
únics eixos vertebradors de la política econòmica tenen un impacte
demolidor en la xarxa de protecció social. La destrucció de llocs de
treball, la manca de perspectives d’un futur millor i la falta de
confiança en l’acció política com a garant del benestar de les
persones, han dut a un creixement a tot Europa de les tesis més
populistes. Aprofundir en la cohesió social, la transparència i la
participació és la forma que tenim per transformar la realitat en
favor dels qui més ho necessiten.

62. La Plana de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran conformen una realitat
territorial complexa i plural. En el moment que es planifiquen i
gestionen polítiques públiques ignorant aquesta realitat els resultats
generen desequilibris i desigualtats, just al contrari del que les
nostres terres necessiten. L’acció política ha d’adaptar-se a la
diversitat d’un territori extens, amb poblacions poc poblades. Cosa
que no s’està fent perquè el govern de CiU mira sobretot les grans
àrees de població. No creu en el reequilibri territorial.

63. IGUALTAT
64. Els homes i les dones socialistes estem compromesos amb el progrés
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i la transformació social. Creiem que cal continuar aprofundint en la
construcció d’un nou model social on sigui possible compartir-ho tot
perquè la societat està integrada per ambdós sexes. La lluita contra
la violència de gènere en totes les seves formes ha de ser prioritària.
També ho ha de ser la lluita contra tots els altres tipus de violència.
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65. Hem d’incidir molt especialment en la nostra joventut, donat que es
detecten una regressió en comportament i valors molt preocupant.
Les societats rurals, els rols tradicionals són difícils de canviar, cal
seguir treballant per una igualtat efectiva en la titularitat de les
explotacions, en la participació, en la presa de decisions i en tots els
àmbits de la vida.

66. A les zones rurals l’envelliment de la població és especialment
notable, les persones grans representen cada cop més un
percentatge més important de la població. Han augmentat tant els
qui viuen sols com els qui han recollit a casa familiars en dificultats.
També han augmentat tant els qui estan en situació de dependència
com els qui tenen bones condicions físiques i unes necessitats molt
diferents de la gent gran d’anys enrere. Les administracions han de
poder donar resposta a necessitats tant diverses, i tenir cura que hi
tinguin accés tant en ciutats grans com en pobles petits.

67. Els nous models de família han de tenir-se en compte a l’hora de
dissenyar les polítiques de suport a les famílies, des d’una nova
organització del temps de treball fins a l’atorgament de les beques
menjadors per exemple. Hem de reconèixer que avui encara les
famílies són la xarxa de protecció més segura front als efectes de la
crisi.

68. SALUT, EDUCACIÓ
69. El PSC aposta per un sistema públic de salut modern, d’accés
universal i basat en criteris de qualitat, igualtat i eficiència en l’ús
dels recursos públics. Per això, els i les socialistes sempre hem vist
les polítiques de salut com una eina de justícia i cohesió social.
L’actual crisi i els governs de dretes estan qüestionant el nostre
sistema públic de salut i s’estan introduint mesures adreçades a
afavorir la privatització del sistema o a introduir fórmules variables
de copagament.

70. En el nostre territori, molt ampli i amb zones amb poca població, la
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implantació d’un servei públic de salut és una realitat que hem
aconseguit amb molt d’esforç i recursos. Ara s’està posant en perill,
tornem a assistir a l’increment de les llistes d’espera, a la dificultat
per accedir al sistema des de qualsevol punt del territori, al
tancament de serveis hospitalaris, etc. L’activitat parlamentària dels
socialistes se centra en denunciar aquesta situació i a intentar
revertir-la.
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71. A Lleida, amb el govern del president Montilla hi va haver un salt
important en recursos hospitalaris que es va completar amb un
augment important en recerca biomèdica, que constitueix, alhora, un
exemple de l’aposta dels socialistes per invertir en coneixement, en
recerca i innovació, millorant cada dia els serveis. Ara s’ha fet un
gran pas enrere i cal lluitar per tornar a obrir plantes senceres dels
hospitals que estan tancades.

72. L’educació i la formació constitueixen eixos fonamentals per avançar
en la garantia de la inclusió, la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats. La nostra aposta per la formació universitària és
clara i decidida. A les terres de Lleida tenim la fortuna i l’oportunitat
estratègica de tenir la universitat de Lleida, una universitat
d’excel·lència. Els i les socialistes manifestem el nostre compromís
amb la universitat de Lleida convençuts que una població amb
formació superior de qualitat és una població més preparada per
afrontar el seu propi futur i és alhora la garantia per al
desenvolupament del territori.

73. Els i les socialistes fem una aposta clara per l’escola pública, laica,
plural, democràtica, inclusiva, co-educadora i pedagògicament
excel·lent. Necessitem una xarxa d'escoles bressol pública,
accessible i de qualitat així com una formació professional digna,
moderna i connectada amb les necessitats de les empreses, en
definitiva continuar la tasca de modernització i projecció que els
governs del tripartit hi van donar.

74. El model educatiu ha de ser integrador, no podem permetre
diferències de qualitat entre escoles públiques i concertades, tampoc
han de ser diferents a l'hora d'acollir alumnes amb necessitats
especials, o de diferents orígens. Viure en un món globalitzat ens
aporta oportunitats de compartir experiències i projectes amb
centres educatius i empreses de tot arreu, cal aprofundir en les
possibilitats de col·laboració amb tots ells per millorar conjuntament.

75. La formació contínua dels treballadors i treballadores en actiu és
també una manera de protegir i augmentar la competitivitat de les
nostres empreses locals petites i mitjanes, els grans actius de
desenvolupament econòmic.

76. Un gran error de les polítiques d'austeritat ha estat abandonar les
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iniciatives I+D, la innovació tecnològica, la recerca de nous productes
i de noves formes de transformació i comercialització no solament és
fonamental per seguir creixent, ho és també per fer front a la cada
cop major competència en una economia globalitzada.
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77. A les terres de Lleida, Pirineu i Aran el sector agroalimentari ha
estat sempre el dominant, i ha estat sempre molt resistent a les
crisis, actiu i innovador en la recerca de nous mercats, però no deixa
de ser un sector molt vulnerable. Les petites explotacions i la xarxa
de cooperatives han de treballar en un món dominat per grans
corporacions i a expenses d'uns mercats internacionals canviants i
volubles. Necessitem dels nostres pagesos no només per motius de
desenvolupament econòmic, també per mantenir viu un territori cada
cop més despoblat. Des de l'administració s'ha de potenciar i donar
suport a un model sostenible d'explotació i transformació que
garanteixi uns preus justos als productors i aporti llocs de treball
dignes als nostres pobles.

78. La cultura, com l’educació, la formació i la salut, és un dret, una part
important del benestar de les persones. Compartir valors,
experiències i bagatge és una part fonamental de la construcció de la
convivència, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. En la
ideologia de la dreta la cultura es presenta com un luxe prescindible
en època de crisi, però en realitat és un dret de les persones, un
factor bàsic de desenvolupament personal i un poderós motor per a
la transformació social i econòmica.

79. Les diferències entre els socialistes i les dretes es veuen en molts
àmbits d’actuació –ocupació, salut, educació..- un dels que més es
veu és la cultura. Les dretes fan activitats . Els socialistes
desenvolupem un model cultural, pensat per a les persones, per al
progrés social,econòmic i col·lectiu del conjunt de la població. Els
socialistes tenim un model de cultura per al territori que es veu en
les accions dels regidors de cultura que tenim als pobles i ciutats.
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80. COHESIÓ

TERRITORIAL, ECONOMIA I
OCUPACIÓ

81. Les Comarques de Lleida, el Pirineu i Aran han estat sempre un
territori complex tan des d’un punt de vista físic però també humà.
Parlem d’un territori plural i divers, tant social com culturalment
determinat per la nostra història i ambiciós pel que representa el
futur.

82. Forma part dels nostres principis de socialistes lleidatans la defensa
del territori, la lluita per la millora de la qualitat de vida de les
persones tenint una cura molt especial pels qui viuen en zones rurals,
en pobles petits i de vegades aïllats.

83. Els dèficits en infraestructures viàries, ferroviàries i aèries han estat
una denúncia constant, i també hem reivindicat una connectivitat
digna i complerta en les xarxes de telecomunicacions. Els efectes
econòmics de no poder disposar de les comunicacions que
necessitem són incalculables, en dificultats per la implantació
d’empreses, manca de creació de llocs de treball i un inevitable
sobrecost de qualsevol servei que es doni al territori.

84. El repte del Partit dels Socialistes de les Comarques de Lleida és
identificar les potencialitats de creixement del nostre territori –
culturals, econòmiques, turístiques...- i liderar-ne el seu
desenvolupament. Un projecte propi de desenvolupament sostenible
que permetin definir un millor model i avançar cap a la recuperació
econòmica, la creació de riquesa i de llocs de treball. Aquest és el
nostre deure i també el que la ciutadania espera de nosaltres.
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85. GARANTIR LA COHESIÓ TERRITORIAL PER SER UN

TERRITORI MÉS COMPETITIU
86. Per als i les socialistes, la ciutadania del món rural ho és de ple dret i
cal garantir la seva qualitat de vida. Per això ens comprometem a
defensar el desenvolupament i el benestar de tots els habitants de
les nostres comarques rurals que són diverses i que superen per la
via de la modernitat l’esforç i l’emprenedoria el model tradicional del
concepte rural. I ho farem corregint la manera com s’han abordat
aquestes polítiques en el passat, habitualment dissenyades i dirigides
des de l’exterior, i alienes a les realitats locals de les zones de
muntanya i del món rural.

87. Que el Govern pugi els impostos amb l’IBI rústic als pagesos davant
la situació deplorable i crítica que estan patint, en uns moments en
que moltes explotacions es veuen obligades a tancar per la manca de
rendibilitat i la venda de producte sota preu de cost és una mostra de
les decisions polítiques preses lluny del lloc en què s’apliquen.

88. Cal reivindicar activitats econòmiques sostenibles i que donen vida al
territori, com la ramaderia, i en especial a la ramaderia de muntanya.
Hem de sonar solució a problemes que es fan endèmics com els
pagaments pendents de les indemnitzacions compensatòries de
muntanya (ICM) als danys de la fauna salvatge als ramats o la
sobrepoblació de porcs senglars, que danyen cultius i posen en perill
la seguretat a carreteres i camins.

89. Catalunya és, de fet, l’única Comunitat Autònoma de l’Estat que no té
una Llei pròpia de caça. Tant la normativa europea com l’activitat en
sí ha canviat molt des de l’aprovació de l’actual llei estatal. Els
territoris rurals necessiten d’una regulació actualitzada que permeti
una gestió sostenible i ordenada de les especies, siguin invasores o
pròpies amb un excés de població, sense oblidar que es tracta d’una
activitat econòmica i de lleure que es desenvolupa en els nostres
municipis.

90. Per als governs de dreta el territori de Lleida, Pirineu i Aran ha estat
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sempre un graner de vots on no cal invertir, per contra nosaltres
treballem per recuperar la retallada del 40% del pressupost perdut
del Departament d’Agricultura o la caiguda de més del 80% de les
Inversiones dels diferents Departaments de la Generalitat a la major
part de comarques rurals de Catalunya.
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91. L’augment de les inversions i la millora dels serveis públics són
imprescindibles per millorar la competitivitat del sector
agroalimentari i de l’economia i per aturar el despoblament,
envelliment i empobriment que viuen moltes zones rurals. També
caldrà centrar els esforços en evitar les ventes dels productors per
sota el preu de cost, eliminant les pràctiques abusives i de morositat
al sector.

92. Impulsar les polítiques abandonades cap a les dones i joves, la gestió
forestal, els productes ecològics o el Decret de gestió de purins,
entre d’altres. Si no ho fem, la fractura territorial entre les àrees
metropolitanes i les rurals no pararà de créixer amb conseqüències
nefastes pel conjunt del país.

93. UNA ADMINISTRACIÓ LOCAL FORTA I DINÀMICA
94. El nostre és el territori català amb més deficiències i necessitats pel
que fa a carreteres, telecomunicacions, camins, regadius, etc., alhora
que és el més extens, el menys poblat i amb més dèficit
d’infraestructures.

95. Volem que Catalunya i Espanya tinguin en compte Lleida en la presa
de decisions. Hem parlat molt de les especials característiques del
nostre territori, ric i divers, i cal que el seus municipis siguin
escoltats a l’hora de definir les polítiques de país. Que es tingui
present que hem de gestionar espais poc poblats, amb difícils
comunicacions i molta iniciativa i voluntat per seguir vius.

96. Amb la crisi els ajuntaments han perdut una part molt important dels
seus ingressos, a més la Generalitat ha eliminat la línia del PUOS i
qualsevol inversió és impossible d’assumir. Les diputacions sí que
poden aportar uns recursos per inversions que el municipis
requereixen i ho han de fer amb la creació de línies d’ajuts
plurianuals als municipis.

97. La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, ha

PONÈNCIA
POLÍTICA
IX CONGRÉS
Comarques
de Lleida,
Pirineu i Aran

portat al límit del perjudici i l’atac directe als municipis del món rural,
com són la majoria de les terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran”.
Concretament per l’Aran cal aprovar un nou model de finançament i
un nou sistema electoral, el 20% del territori ha rebut només un
milió d’euros per a invertir en carreteres, a més de les continues
retallades en serveis.

98. Cal que Lleida capital segueixi sent referent estratègic en el sector
agroalimentari, aportant la força econòmica i tecnològica que la
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resta de les nostres comarques saben aprofitar. L’aeroport
d’Alguaire és un exemple de les infraestructures que necessitem per
ser competitius en turisme i tota mena d’exportacions, especialment
agroalimentàries. En el mateix sentit és imprescindible un bon
manteniment de l’eix pirinenc, de les comunicacions amb la franja
d’Aragó i garantir una bona connexió amb el corredor mediterrani.

99. Cal potenciar l’economia des de la base, des de les petites
explotacions i les cooperatives, de les petites empreses innovadores
i els parcs tecnològics fins les grans obres i cal fer-ho de forma
coordinada, complementant les potencialitats de cada comarca i
cada municipi. El territori ha de construir i decidir l’estratègia del seu
propi desenvolupament, però conjuntament i complementàriament a
la resta de territoris. El treball en conjunt permetrà recolzar el
creixement de les comarques lleidatanes però també hem de pensar
obertament, superant els mateixos límits administratius. Hem de ser
capaços de compartir una orientació comú que, des del consens, ens
permeti sumar i treballar en benefici de tots.

100. L’economia agrària requereix d’una gestió racional i sostenible de
l’aigua, és un be escàs que cal gestionar amb intel·ligència i sense
demagògia. És possible i necessari un acord sobre els usos de l’agua
a la conca de l’Ebre que permeti respectar el cabal ecològic i
l’activitat agrícola i industrial.

101. En ser l’agroalimentari un sector estratègic n’hem de tenir una cura
especial i dotar-lo de la màxima estabilitat, necessitem iniciatives
com les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xarxes
antipedra, mesures per evitar la venda sota preu de cost o la
regulació de les seccions de crèdit que els donin la màxima
cobertura.

102. El nostre compromís pel desenvolupament econòmic va sempre
lligat als nostres valors d’igualtat i progrés. No entenem per
desenvolupament l’activitat que no aporta riquesa a tots els homes i
dones o que prima un territori per sobre d’un altre. El nostre model
de creixement no vol deixar ningú al marge, vol expandir a tots els
municipis l’accés a la formació, a la ocupació i a l’emprenedoria.

103. La política ha de canviar la seva mirada sobre el territori i entendre
PONÈNCIA
POLÍTICA
IX CONGRÉS
Comarques
de Lleida,
Pirineu i Aran

que el territori és un valor-recurs que pot donar enormes
oportunitats si té instruments adequats i ha de fer-ho perquè ho
exigeixen dues realitats: la primera, la necessitat d’una gestió
sostenible del nostre espai vital i els seus recursos; la segona perquè
les zones costaneres no podran seguir suportant la pressió
demogràfica d'un món que en els 15 anys vinents creixerà en mil
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milions de persones i arribarà als 9.000 milions a mitjans de segle.
Per tant, és urgent sortir del curt termini, gestionar el territori,
tornar a una societat sostenible i entendre que el territori, en la seva
diversitat, és una oportunitat per corregir les dinàmiques
econòmiques que, seguint el model acumulatiu de la riquesa,
reprodueix aquest model en els territoris, creant dinàmiques
d’èxode/acumulació que ens arrossega a fer d'aquest planeta un
indret insostenible que ja ens envia signes d'esgotament.

104. Creiem en el paper actiu de la societat civil a l’hora d’establir les
directrius en les nostres polítiques de promoció i dinamització
econòmica, especialment en moments de dificultat, així, les passes
donades amb la posada en marxa de noves eines de promoció com
GlobalLleida, amb la integració de les polítiques d’ocupació,
d’innovació, i internacionalització, han de permetre les empreses
lleidatanes assumir el lideratge en sectors estratègics.
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