INTRODUCCIÓ
La situació dels animals és dramàtica. La Generalitat de Catalunya, les
Diputacions Provincials, els Consells Comarcals i els Ajuntaments destinen
milions d’euros a finançar les festivitats taurines, aquí denominades
correbous (bous al carrer, bous a la mar, embolats, encordats, vaquetes,
retalladors i d’altres modalitats).
Catalunya és el territori de la Unió Europea amb major nombre de granges
porquines, en les quals es crien i se sacrifiquen més de 20 milions d’animals
anualment, amb l’agreujant que, a més a més, s’importen porcs de l’estranger
per ser criats, engreixats i posteriorment exportar-los a l’origen pel seu
sacrifici i comercialització. Aquestes granges estan contaminant els
aqüífers, motiu pel qual comarques senceres tenen totes les fonts insalubres
contaminades per purins, creant un problema mediambiental al qual cal
posar-hi fre urgentment.
Cada any s’abandonen al voltant de 22.000 gossos i gats a Catalunya, molts
dels quals moren en gosseres, amuntegats o malalts, o a les cunetes de les
carreteres, d’on mai seran recollits.
A banda d’aquests animals, ha augmentat l’abandonament de conills, conills
porquins, aus, tortugues i d’altres petits animals. També de cavalls. Centenars
d’associacions protectores realitzen una feina impagable de recollida, cura i
atenció de milers d’animals. En la majoria dels casos ho fan sense el suport i
ajuda de les Administracions Públiques, malgrat que haurien de ser aquestes
qui es fessin càrrec d’aquesta funció. Les associacions fan aquesta feina en
silenci. O silenciades.
Altres animals que viuen tancats pateixen la desídia més absoluta quan es
produeixen catàstrofes de qualsevol mena. No existeix cap pla d’evacuació
per rescatar-los, ni tampoc per alliberar-los de les seves cadenes o obrir-los
les portes en emergències com incendis o inundacions.
La manca de polítiques ambientals adequades, l’especulació urbanística
i la retallada en recursos humans i materials, calen foc als nostres boscos,
cremant recursos naturals i matant milers d’animals que es veuen atrapats
pel foc.

La sequera plana sobre el país, sense que els polítics li donin la importància
que aquest fet catastròfic mereix. Ens conviden a viure com si l’aigua fos un
bé sense límit.
És necessari que, de manera urgent, s’adoptin mesures que pal·liïn aquesta
situació que redunda en tot aquest patiment, mitjançant la dotació de mitjans
materials i econòmics. Addicionalment, és necessari que s’inverteixi en una
educació basada en el respecte, que s’inculquin valors, que es protegeixi
l’entorn, que es financi la Cultura amb majúscules.
És imperatiu que d’una vegada per totes es prohibeixin totes les festivitats
taurines (com els correbous en totes les seves variants), i es retirin els
centenars de milions d’euros que es destinen a aquestes festivitats bàrbares
i impròpies dels valors de la nova societat emergent, per invertir-los en
polítiques de creació d’ocupació i en l’impuls de polítiques socials de qualitat.
És el moment que els ciutadans conscienciats sumem forces entorn a l’única
opció política que busca el bé comú, també pels animals.
El Partit Animalista - PACMA està format per persones íntegres, que accedim
a la política per canviar de soca-rel allò que la resta de partits ignoren. Per
donar veu a aquells que no en tenen i per demostrar que les polítiques socials
van de la mà amb la lluita contra el maltractament animal.
El PACMA concorre a les properes Eleccions Autonòmiques del 21
de desembre de 2017 amb candidatures formades per membres de la
societat que lluiten per construir un món millor. Persones que treballen
dur a les protectores, a les organitzacions per a la defensa dels animals i en
organitzacions civils reclamant polítiques socials.
Hem obtingut més de 286.000 vots a les darreres Eleccions Generals de 2016,
que va suposar duplicar els resultats anteriors. La creixent preocupació pels
animals es reflecteix en aquest suport ciutadà al Partit Animalista - PACMA
a les urnes.
Et demanem que aquest 21 de desembre segueixis donant suport a la nostra
forma de construir un món més just per a TOTHOM, de ser la VEU DELS
SENSE VEU.

ÍNDEX
1. PER LA DEFENSA DELS ANIMALS (1- 16)
1.1 REFORMA DE LA LLEI DE PROTECCIÓ ANIMAL
1.2 ‘SACRIFICI ZERO’ REAL D’ANIMALS EN REFUGIS I GOSSERES
1.3 NOUS CENTRES D’ACOLLIDA D’ANIMALS (CENTRES DE PROTECCIÓ
ANIMAL - CPA)
1.4 CONSIDERACIÓ DELS SANTUARIS COM A PROTECTORES D’ANIMALS
1.5 ANIMALS EXÒTICS
1.6 CONSELLERIA DE DEFENSA ANIMAL
1.7 GESTIÓ DE COLÒNIES FELINES
1.8 FI DELS ESPECTACLES AMB ANIMALS
1.9 RECONVERSIÓ DELS ZOOLÒGICS I AQUARIS CATALANS EN CENTRES DE
RECUPERACIÓ I RESCAT D’ANIMALS
1.10 FI DE LA CAÇA
1.11 OPOSICIÓ A LA MATANÇA D’ANIMALS COM A MÈTODE DE CONTROL
POBLACIONAL
1.12 TANCAMENT DE LAS GRANGES DE FOIE GRAS
1.13 PRESSIÓ FISCAL I INSPECCIONS REGULARS A EXPLOTACIONS
RAMADERES, AVÍCOLES I CUNÍCOLES
1.14 ALTERNATIVES A L’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL
1.15 OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA PER A L’EXPERIMENTACIÓ AMB ANIMALS
I QUALSEVOL FEINA O FUNCIÓ LABORAL QUE ESTIGUI RELACIONADA AMB
EL MALTRACTAMENT O PATIMENT D’ANIMALS

1.16 OPCIÓ DE MENÚ SENSE ALIMENTS D’ORIGEN ANIMAL
1.17 SENSIBILITZACIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS SOBRE EL RESPECTE ALS
ANIMALS
1.18 ACCÉS LIMITAT D’ANIMALS A HOSPITALS I RESIDÈNCIES DE LA TERCERA
EDAT
1.19 ACCÉS D’ANIMALS A ALBERGS I MENJADORS SOCIALS
1.20 DEDUCCIÓ DE LES DESPESES VETERINÀRIES EN LA DECLARACIÓ DE LA
RENDA
1.21 ANIMALS I VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
2. ECONOMIA i OCUPACIÓ (16- 27)
2.1 FOMENT DE L’OCUPACIÓ
2.2 CONCILIACIÓ ENTRE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL
2.3 POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
2.4. I+D+I (INVESTIGACIÓ + DESENVOLUPAMENT + INNOVACIÓ)
2.5 CREACIÓ D’UN CENTRE DE RENDIMENT PELS SUPORTS ECONÒMICS
2.6 REACTIVACIÓ DELS ESPAIS INDUSTRIALS TANCATS O DESMANTELLATS
2.7 TURISME DE QUALITAT RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT
2.8 DEFENSA DE L’AGRICULTURA
2.9 EMPRENEDORS/ES
2.10 TREBALL AUTÒNOM I PIMES
2.11 FISCALITAT
2.12 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
2.13 MANTENIMENT DE LES AJUDES SOCIALS

2.14 CONSUM RESPONSABLE I SOSTENIBLE
2.15 ECONOMIA COL·LABORATIVA
2.16 OCUPACIÓ BASADA EN L’ECONOMIA CIRCULAR
3. HABITATGE I URBANISME (27- 29)
3.1 POLÍTICA AUTONÒMICA DE VIVENDA
3.2 POLÍTIQUES SOCIALS DE LLOGUER
3.3 SÒL I CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA PROTEGIDA
3.4 ACCÉS A LA VIVENDA PROTEGIDA
3.5 ACCÉS GARANTIT A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS D’AIGUA, LLUM I GAS
3.6 URBANISME
4. SANITAT (29- 32)
4.1 LA SALUT COM A PRIORITAT
4.2 LA PREVENCIÓ EN SANITAT
4.3 EDUCACIÓ SEXUAL, DROGUES, ALCOHOL I ALTRES DEPENDÈNCIES
4.4 TERCERA EDAT
4.5 MALALTIES INFECCIOSES GREUS AMB ALT RISC DE CONTAGI
4.6 SALUT MENTAL
4.7 SALUT LABORAL
5. EDUCACIÓ (33- 36)
5.1 DEFENSA D’UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT
5.2 EXCEL·LÈNCIA I TALENT

5.3 PREVENCIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL
5.4 EDUCACIÓ ÈTICA
5.5 UNIVERSITAT
5.6 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
6. CULTURA I NOVES TECNOLOGIES (36- 37)
6.1 ÚS DE LES BIBLIOTEQUES COM A CENTRES PER A LA DIFUSIÓ CULTURAL
6.2 ALTERNATIVES D’OCI PER A LA JOVENTUT
6.3 FOMENT I SUPORT A LA CULTURA
6.4 NOVES TECNOLOGIES
7. POLÍTIQUES D’IGUALTAT (38- 42)
7.1 PER LA IGUALTAT DE LA DONA
7.2 TRACTAMENT INTEGRAL DE LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
7.3 DIVERSITAT SEXUAL
7.4 DIVERSITAT FUNCIONAL
7.5 MESURES CONTRA LA POBRESA
7.6 DEPENDÈNCIA
7.7 PERSONES MIGRANTS I REFUGIADES
8. REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I ESTAT DE DRET (42- 45)
8.1. TRANSPARÈNCIA I POLÍTICA RESPONSABLE
8.2 LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ
8.3. EFICIÈNCIA ADMINISTRATIVA

8.4. PER UNA ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA QUE GARANTEIXI ELS DRETS DE
LA CIUTADANIA
8.5. MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ
8.6. APROVACIÓ D’UNA LLEI ELECTORAL CATALANA
9. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSPORT (45- 48)
9.1 ACCESSIBILITAT UNIVERSAL
9.2 CAMPANYES INFORMATIVES PER LA SEGURETAT VIAL
9.3 TRANSPORT PÚBLIC
9.4 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
9.5 RECOBRIMENT DE GUARDA-RAILS PER EVITAR MORTS DE CICLISTES I
MOTORISTES
9.6 MESURES PER REDUIR EL NOMBRE D’ANIMALS MORTS A LES CARRETERES
I EN D’ALTRES INFRAESTRUCTURES
10. MEDI AMBIENT (48- 57)
10.1 PROTECCIÓ LEGAL DELS PARCS NATURALS I COSTES
10.2 PROTECCIÓ DE LA FIGURA DE L’AGENT MEDIAMBIENTAL
10.3 FI DEL FRACKING
10.4 LLUITA CONTRA ELS INCENDIS
10.5 PROTOCOL D’EVACUACIÓ D’ANIMALS EN CATÀSTROFES
10.6 PROTOCOLS D’ASSISTÈNCIA A FAUNA SILVESTRE EN CLIMES EXTREMS
10.7 LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
10.8 MODEL ENERGÈTIC RENOVABLE, JUST I DEMOCRÀTIC PER A
LA SOCIETAT
10.9 REDUCCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I FOMENT DE L’ÚS
SOSTENIBLE DE RECURSOS

10.10 DETENCIÓ DE LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT PER L’ANY 2020
10.11 RIUS VIUS I UN ESTALVI EFECTIU D’AIGUA
10.12 PRESERVACIÓ DELS BOSCOS
10.13 REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ PER COMPOSTOS
TÒXICS PERSISTENTS
10.14 REDUCCIÓ DE CONTAMINACIÓ PER ANTIBIÒTICS
10.15 GARANTIA D’UN AIRE SA PER A TOTES LES PERSONES
10.16 IMPULS DE LES POLÍTIQUES COMERCIALS BASADES EN LA
JUSTÍCIA AMBIENTAL I SOCIAL
10.17 FISCALITAT SOSTENIBLE

1. PER LA DEFENSA DELS ANIMALS
La situació dels animals a Catalunya requereix que s’abordin de manera urgent
polítiques en la seva defensa, amb mesures que millorin la seva situació i protegeixin
els seus drets bàsics.
Els nostres principals objectius són els següents:
Garantir polítiques de Sacrifici Zero efectives a les gosseres, a través de
l’obligatorietat de l’esterilització de tots els animals recollits, del foment
de l’adopció, de polítiques educatives i campanyes de conscienciació social
sobre tinença responsable i esterilització de gossos i gats. Sense la posada
en marxa, de forma conjunta, de totes aquestes mesures, l’aplicació
del Sacrifici Zero, obligatori a la Llei de Protecció Animal de Catalunya,
és inefectiva, ja que no es treballa en el control de l’abandonament, el
creixement poblacional i el foment de l’adopció.
Acabar amb els espectacles en els quals s’utilitzen animals, com els
correbous, que sobreviuen gràcies als diners públics que destinen els
Ajuntaments. A Catalunya el 2016 es van celebrar 55 festivitats taurines.
Avançar cap a la fi de la caça, que costa la vida a un gran nombre d’animals
cada any. Una activitat que, a més, condemna a l’abandonament i la mort
de milers de gossos.
Amb l’atenció fixada en aquests objectius, les nostres propostes electorals són les
següents:
1.1 REFORMA DE LA LLEI DE PROTECCIÓ ANIMAL
Durem a terme una profunda revisió de la normativa de la Generalitat de
Catalunya en matèria de protecció animal, amb els següents objectius:
Augmentar les multes a qui maltracti animals. Actualment la quantia de
les sancions es ridícula, i confereixen una situació de quasi total impunitat
als que maltracten i abusen dels animals. Defensem un enduriment de les
sancions i majors terminis de prescripció de les faltes i infraccions comeses.
Dedicar recursos específics i establir protocols concrets perquè els cossos
policials investiguin i persegueixin els casos de maltractament animal,
així com per actuar de forma ràpida i contundent. La millor forma d’evitar
l’incommensurable nombre de casos és prevenir-los, traslladant a la
ciutadania el missatge de tolerància zero de les Administracions Públiques
en aquests casos.
Fomentar la formació dels funcionaris públics (policies i bombers) i personal
privat (veterinaris) que realitzen la seva feina en contacte amb els animals,
facilitant-los fins i tot formació específica en refugis i colònies d’animals.
Crear un Registre Públic de maltractadors d’animals, la consulta del qual sigui
obligada abans de vendre o donar en adopció qualsevol animal. Les persones
que figurin en aquest Registre no podran adoptar o comprar animals.
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Incorporar un qüestionari d’obligat emplenament als documents
necessaris pel censat d’animals, que ajudi a la detecció i prevenció de casos
de maltractament.
Implementar que els animals no han de romandre lligats o engabiats de forma
permanent. Els que visquin a l’exterior hauran de comptar amb habitacles
construïts amb materials aïllants del fred i la calor, protegits de la pluja, el sol
i d’altres inclemències del temps, amb les dimensions adequades a la seva
espècie i raça, i que els permeti refugiar-se si ho necessiten.
Garantir mesures de protecció a aquells animals que han estat catalogats
com a espècies invasores.
Facilitar l’accés de les entitats animalistes als concursos de gestió dels
Centres de Protecció Animal municipals, que actualment estan essent,
majoritàriament, gestionats per empreses que no apliquen cap criteri
de protecció animal. En els criteris d’adjudicació caldrà atorgar un millor
criteri qualificatiu positiu a les organitzacions sense ànim de lucre, per
davant d’aquelles que tenen ànim de lucre o de les empreses que optin al
concurs.
Promoure que els comerços i locals d’oci i restauració permetin l’accés a
animals de companyia.
Considerar les associacions de defensa dels animals com a part interessada
en els expedients oberts en casos de maltractament, per evitar que les
denúncies siguin arxivades sense investigació.
Incloure en la Llei de Protecció dels Animals l’obligació per part dels
Ajuntaments de crear zones d’esbarjo pels animals als parcs i jardins de les
seves ciutats, suficients en nombre i mida, de forma que contemplin la fàcil
accessibilitat per totes les àrees urbanes, l’espai dels quals sigui suficient
perquè els animals puguin exercitar-se i gaudir de l’oci sense lligams.
Establir en les localitats amb costa, platja o litoral un espai digne i de lliure
accés a usuaris amb animals tot l’any, instaurant en la resta d’espais un
model de convivència horària/estacional perquè els animals puguin accedir
quan aquests llocs no registrin activitat (hivern, dies climatològicament
adversos, horari nocturn, etc.).
Reservar un espai a cada ciutat habilitat i convenientment tancat per
poder-hi traslladar les colònies felines si fos necessari.
Implementar la gestió de les colònies de gats ferals amb el mètode CER
(captura + esterilització + retorn) o equivalent, amb la prohibició explícita
del sacrifici de gats ferals.
Fer complir a les Administracions locals l’obligació establerta a la “Llei
del Parlament de Catalunya de protecció dels animals” article 16, de
responsabilitzar-se de la recollida i manteniment dels animals abandonats
i/o perduts en els seus termes municipals, cosa que no es duu a terme
de forma adequada en un nombre considerable d’Ajuntaments, i que
actualment ni es persegueix ni se sanciona.
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Implementar la utilització de l’arxiu d’identificació d’animals ANICOM o
equivalent, de titularitat pública, de forma i manera que tots els operadors
autoritzats (per exemple, centres de recollida d’animals) puguin accedir a
l’arxiu gratuïtament.
Potenciar la interconnexió dels arxius d’identificació d’animals, ja siguin de
titularitat pública o privada, nacionals o internacionals.
Establir un protocol de comís immediat, preventiu i durant el temps que
requereixin les indagacions i procediments administratius, de tots els
animals en risc o sospita de maltractament els propietaris dels quals es
neguin a entregar-los voluntàriament.
Establir un protocol específic de prevenció de maltractament animal, en els
casos de violència de gènere en què convisquin animals al mateix domicili.
En cas de reallotjament de la/es possible/s víctima/es, es contemplarà
sempre el trasllat junt amb l’/els animal/s de la parella, si la/es víctima/es
així ho desitgen.
Prohibició d’instal·lacions ambulants amb animals, com mercats urbans i
qualsevol tipus d’exposició zoològica.
Promoure centres d’identificació, vacunació i esterilització, sota el
protocol HQHVSN (= alta qualitat + alt volum + esterilització), amb
despeses reduïdes o gratuïtes en casos que acreditin insuficiència de
mitjans econòmics.
Prohibir l’ús de sistemes cruents o de mort en el control poblacional
d’espècies en entorns urbans.
Prohibir les calesses, cotxes de cavalls, carruatges i qualsevol altre element
de tracció animal.

1.2 ‘‘SACRIFICI ZERO’ REAL D’ANIMALS EN REFUGIS I GOSSERES
Cada año son abandonados miles de perros, gatos y otros animales en Cataluña.
En algunos casos son atropellados, o mueren por las altas temperaturas y por la
falta de alimento. En otras ocasiones, son capturados y trasladados a perreras
saturadas, que sortean la prohibición del sacrificio con atajos legales, como el envío
de animales a perreras fuera de Cataluña donde no existe el ‘sacrificio cero’ por Ley.
Para luchar contra esta situación las protectoras realizan enormes esfuerzos, para
cuidar, esterilizar y dar en adopción a los animales abandonados. No obstante,
desde el Partido Animalista consideramos que para hacer frente a este problema
en la fase inicial deben adoptarse medidas para prohibir la compra y venta de
animales, además de llevar adelante políticas de esterilización y adopción.
Proposem:
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Efectuar campanyes educatives i de conscienciació social contra
l’abandonament i a favor de l’adopció d’animals.
Instituir programes d’esterilització de gossos i gats com a mesura de
conscienciació i control poblacional.
Realitzar campanyes regulars i constants de sensibilització a la població
fomentant la tinença responsable: xipat, vacunació, esterilització, etc.
incidint en la seva importància.
Obligar les gosseres, refugis municipals, botigues d’animals i protectores
a entregar els animals esterilitzats, o amb el compromís d’adopció en cas
que no tinguin l’edat mínima per fer-ho en el moment de l’entrega.
Assignar una dotació pressupostària suficient als Centres de Protecció
Animal, així com la cessió d’espais públics a les protectores, en col·laboració
amb els municipis.
Adoptar mesures que desincentivin la compravenda d’animals, mentre no
sigui prohibida, i que fomentin l’entrega en adopció dels animals que es
troben a les gosseres i protectores.
Inspeccionar i sancionar la cria i venta il·legal d’animals.
1.3. NOUS CENTRES D’ACOLLIDA D’ANIMALS (CENTRES DE PROTECCIÓ
ANIMAL - CPA)
Millorar les condicions dels animals, dotant-los d’un espai suficient perquè
puguin viure en condicions òptimes de benestar, establint zones comuns
on els animals puguin accedir a diari.
Incloure elements que estimulin l’oci dels animals, com l’enriquiment del
medi, per estimular les seves habilitats.
Incloure zones destinades al Centre d’Acollida d’Animals Exòtics, amb
instal·lacions que garanteixin el seu benestar.
Augmentar els recursos destinats als centres de recuperació de fauna, com
el CRARC (especialitzat en rèptils i amfibis).
Garantir que els animals siguin examinats per un/a veterinari/a capacitat/
da, i que en la mesura del possible i si així s’aconsella, siguin posats en
adopció.
Potenciar el voluntariat establint un programa per promoure’l entre la ciutadania,
especialment entre la joventut, a través de centres de formació i universitats.
Replantejar el transport públic de manera que es garanteixi l’accés als CPA
des dels nuclis urbans.
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Suprimir el límit temporal d’estada dels animals als CPA.
Implantar l’obligatorietat de recollida d’animals abandonats 24 hores al
dia, 7 dies a la setmana i 365 dies l’any. Aquest servei es responsabilitzarà
del correcte maneig i tracte dels animals, atenent a les circumstàncies
especials que es puguin derivar (atenció veterinària urgent, manteniment
en instal·lacions adequades fins el seu trasllat al CPA, etc.).
Oferir un servei gratuït d’acollida als CPA d’animals de famílies o particulars
desnonats, que permeti als seus propietaris les visites i la possibilitat de
passejar-los.
Implementar l’acollida dels animals que pateixen la pèrdua dels seus
familiars propietaris, ja sigui per divorci, separació, malaltia, accident de
trànsit o laboral, ingrés en centre hospitalari, internament en geriàtric o
mort.
Permetre als propietaris d’animals que vulguin desprendre’s d’ells, el
dipòsit d’animals als CPA o protectores privades, previ abonament d’una
taxa, a fi d’evitar abandonaments cruents i de risc, així com situacions de
maltractament i sacrifici d’animals sans.
Obligar per llei a tots els Ajuntaments a habilitar espais de depòsit
provisional d’animals abandonats, per albergar-los de forma transitòria
i fins que s’entreguin o es recullin per part dels CPA. Aquests espais
compliran unes condicions mínimes que garanteixin el benestar dels
animals, essent d’almenys 10m2 i que ofereixin protecció contra condicions
climatològiques adverses.
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1.4. CONSIDERACIÓ DELS SANTUARIS COM A PROTECTORES D’ANIMALS
En l’actualitat els santuaris d’animals són considerats legalment com a ‘explotacions
ramaderes’, malgrat la seva activitat consisteix en l’acollida d’animals rescatats
de l’explotació de la indústria ramadera per oferir-los cures, protecció i unes
condicions de vida dignes.
Proposem:
Reconèixer legalment els santuaris d’animals com a entitats de protecció i
defensa dels animals, que seran considerades, quan així ho sol·licitin, com a
entitats d’utilitat pública, a tots els efectes, amb els avantatges fiscals que
això suposa, i rebre ajudes i subvencions per la feina que realitzen.
Generar una xarxa estatal de santuaris on es pugui traballar conjuntament
i conèixer les seves demandes i necessitats.
Els animals acollits pels santuaris no són animals criats o mantinguts per
a la producció d’aliment, llana, pells, per tant, no els seran aplicades les
normes i protocols establerts pels animals en les explotacions ramaderes.

1.5. ANIMALS EXÒTICS
Durant els anys 2013 i 2014 més de 6.000 animals exòtics van ser abandonats a
Catalunya. La majoria han acabat sacrificats per estar catalogats com a espècies
invasores, ja que la Llei ordena el seu extermini.
El Partit Animalista - PACMA manté un ferm i constant compromís en la defensa de
tots els animals, també els catalogats com a ‘espècies invasores’, que són víctimes
de la ingerència de l’ésser humà, responsable del seu canvi d’hàbitat en la pràctica
totalitat dels casos.
En aquest sentit, les propostes de PACMA són:
La fi del comerç, la cria amb finalitats lucratives i el tràfic d’animals exòtics.
La prohibició de la tinença d’animals salvatges en captivitat, excepte en
aquells casos en què hi hagi factors de risc per a la vida de l’animal en
qüestió, cosa que caldrà acreditar mitjançant certificat veterinari.
La realització d’un cens d’animals exòtics que, en base als criteris
anteriors, s’hagin de mantenir en captivitat, obligant al censat de tots els
animals exòtics que es trobin en aquesta situació amb sancions en cas
d’incompliment, que fins i tot podria arribar al decomís de l’animal.
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La posada en marxa de campanyes per prevenir l’adquisició d’aquestes
espècies que ajudin a la conscienciació de la ciutadania sobre la
necessitat de l’entorn natural i la vida en llibertat d’aquests animals,
així com els riscos de la reintroducció i l’escàs nivell de supervivència
dels animals que ja han viscut en captivitat quan són reintroduïts al seu
hàbitat.
El desenvolupament de campanyes que incideixin en la tinença responsable i
cures necessàries d’aquests animals si es troben en captivitat, especialment
els més habituals en entorns urbans: conills, xinxilles, fures, etc..
La revisió dels protocols de recollida i alberg d’animals exòtics, amb
la reassignació d’aquestes funcions de forma preferent a entitats de
protecció animal.

1.6. CONSELLERIA DE DEFENSA ANIMAL
Les Administracions necessiten urgentment la implementació de mesures que les
adaptin a una societat més ètica i respectuosa amb els animals, per aconseguir
prevenir la violència contra aquests.
Proposem la creació d’una Conselleria de Defensa Animal que centralitzi les
competències sobre benestar i defensa dels animals, i que estigui assessorada per
entitats de protecció animal i persones de reconegut prestigi en la matèria.
La inexistència d’un Departament amb competències exclusives en l’àmbit de la
defensa dels animals dificulta la tasca de l’Administració Pública a l’hora d’evitar les
pràctiques il·legals perjudicials pels animals. A més a més, considerem necessària la
posada en marxa d’un telèfon gratuït que faciliti als ciutadans informació relativa a
la protecció dels animals: contactes de protectores, centres municipals de protecció
animal, comunicació amb els Mossos d’Esquadra, la Policia Local, la Policia Nacional
i la Guàrdia Civil per a la interposició de denúncies per maltractament i similars.
És necessari que es doti els membres dels cossos de Policia Local, habitualment
els principals receptors d’avisos d’animals abandonats en la via pública, de lectors
de xips per agilitzar la localització i entrega d’animals perduts a les seves famílies,
estalviant hores i dies d’angoixa tant als animals com als seus propietaris.
Proposem la formació específica d’aquests Cossos de Policia en el tracte i maneig
d’animals.
1.7 GESTIÓ DE COLÒNIES FELINES
Les colònies felines urbanes estan formades pels gats sense propietari legal conegut
que habiten a les vies públiques urbanes. Degut a l’elevat nombre de gats que viuen
al carrer, cal aplicar un mètode ètic, pràctic i eficaç de colònies controlades, que
garanteixi la defensa de les seves necessitats, a la vegada que es redueix la seva
població per mitjà de l’esterilització.
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Es considera que el mètode més ètic i efectiu pel control de colònies felines és el
mètode CER (Captura - Esterilització - Retorn), que resulta més eficient pel treball
conjunt entre l’Administració Pública, les organitzacions dedicades a la defensa
dels animals i el treball del voluntariat. Per conscienciar la ciutadania en general, es
proposa que es realitzin campanyes públiques d’explicació.
Es crearà una base de dades amb el registre exhaustiu de totes les colònies de
Catalunya, que tindrà un caràcter reservat per preservar la vida i les condicions dels
gats que les composen. Aquesta base de dades aportarà informació de cada colònia,
com la seva localització, l’associació o entitat de l’administració responsable de la
mateixa, i mitjans de contacte d’aquesta associació/entitat per a la comunicació
d’incidències.
La Generalitat, en col·laboració amb els Ajuntaments, haurà d’assumir les despeses
de la captura, esterilització, retorn i manteniment dels animals, amb l’assessorament
d’entitats animalistes, i comptant amb els voluntaris/àries que vulguin assumir la
vigilància i cura de les colònies felines.
Per això, s’haurà de legalitzar la figura de l’alimentador oficial’, ‘promotor de colònia
de gats’, o un títol equivalent, amb l’encàrrec d’alimentar, esterilitzar i atendre la
salut dels gats de la colònia, que estarà vinculat a l’Administració, davant de qui
hauran d’acreditar una formació i coneixement adequat i que serà dotat d’un carnet
i de les eines necessàries per l’acompliment de la seva funció. Tindrà accés als
centres d’identificació, vacunació, esterilització, sota el protocol HQHVSN (= alta
qualitat + alt volum + esterilització), sense cost degut a la seva condició funcional.
Els gats positius per immunodeficiència i/o leucèmia felines no podran ser sacrificats
sense causa veterinària major.
1.8 FI DELS ESPECTACLES AMB ANIMALS
Tots els espectacles amb animals impliquen maltractament, en major o menor
mesura. Els animals són privats de llibertat, obligats a realitzar comportaments
antinaturals, sotmesos a situacions estressants, a esforços excessius, a temperatures
extremes o conduïts directament a la mort, com succeeix als circs i a les festivitats
taurines.
Proposem:

Retirada immediata de les subvencions públiques als espectacles que
utilitzin animals, com a pas previ a la seva prohibició radical.
Prohibició de totes les festivitats taurines, com els correbous (encordats,
embolats, a la mar, etc.).
Fin de la retransmissió en les cadenes de televisió i ràdios públiques i
privades d’àmbit autonòmic o local d’espectacles amb animals.
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Inclusió en les emissores de televisió i ràdio públiques d’un programa sobre
la defensa dels animals, on es conscienciï sobre la seva situació i es fomenti
l’adopció i l’esterilització, en comptes de la compra.
Prohibició que els espectacles o esdeveniments que incloguin animals
siguin declarats Béns d’Interès Cultural.
Retirada de la declaració de Bé d’Interès Cultural, ja sigui material o
immaterial, a qualsevol festivitat o expressió cultural que impliqui la
participació d’animals.
Prohibició de qualsevol atracció, activitat o espectacle que utilitzi animals,
salvatges o domèstics.
Prohibició de l’exhibició d’animals, amb l’única excepció d’aquells que
tinguin com a finalitat la promoció de l’adopció o acollida dels animals
participants.
Prohibició de l’ús d’animals en cavalcades i desfilades de tota índole, per
exemple, Els Tres Tombs.
1.9 RECONVERSIÓ DELS ZOOLÒGICS I AQUARIS CATALANS EN CENTRES DE
RECUPERACIÓ I RESCAT D’ANIMALS
Als zoològics els animals viuen captius, lluny del seu hàbitat i sense possibilitat
de satisfer les necessitats de la seva espècie. Això els provoca un greu i evident
patiment físic i psíquic.
Als centres de recuperació i rescat s’atén i es cuida a espècies d’animals silvestres
i/o salvatges, víctimes d’accidents o agressions, rescatats del tràfic il·legal, de
l’abandonament o de la captivitat dels circs, zoològics o particulars. La seva finalitat
és la de recuperar, rehabilitar i, en la mesura del possible, reintroduir els animals a
la natura.
PACMA proposa la reconversió progressiva dels zoològics en centres de
recuperació i rescat.
Aquests espais inclourien els primers centres de formació en el respecte envers els
animals, amb activitats i tallers orientats al públic de qualsevol edat i específicament
a menors amb programes especials per a escoles
Les pautes que caldria seguir són:

Reintroduir al seu hàbitat natural a tots els animals silvestres i/o salvatges
que siguin recuperats i rehabilitats.
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Derivar a tots els animals possibles (especialment aquells que tenen
unes necessitats més complexes com cetacis, felins, óssos, primats, etc.) a
d’altres espais més adequats a la seva etologia, com fundacions, reserves
o refugis.
Cessar immediatament els programes de reproducció en captivitat.
Posar fi a qualsevol espectacle amb animals de la instal·lació i a les visites
diàries de públic sense control ni protecció sobre les conseqüències dels
animals.
Mantenir únicament els individus que no puguin ser reintroduïts al seu
hàbitat natural sempre que les seves dimensions i naturalesa els permetin
viure de manera digna en els recintes destinats a aquesta funció.
1.10 FI DE LA CAÇA
Més de dos milions d’animals són assassinats durant la temporada de caça a tota
Catalunya. Es dispersen tones de plom que contaminen el medi ambient i provoquen
intoxicacions severes a persones i animals, afectant especialment els medis humits
i rius, que els transporten, ampliant el seu efecte nociu a tot l’entorn. Els gossos de
caça habitualment són maltractats, torturats i assassinats o abandonats.
L’escassa senyalització de les zones de caça en la seva activitat extensiva, afecta
espais naturals públics i de pública concurrència, impedint el dret al seu ús i posant
en perill als visitants que els travessen.
A més, aquesta pràctica impedeix a les persones gaudir amb llibertat del medi que
els envolta; fins el punt que s’han establert multes per a ciclistes o senderistes
que transiten pels vedats. PACMA vetllarà perquè això no succeeixi i perquè cap
ciutadà perdi el seu dret a gaudir de l’entorn natural. Tampoc existeixen plans de
recorreguts alternatius o informació suficient per programar el temps d’oci.
PACMA és l’únic partit polític que s’oposa a totes les formes de caça, sense distinció.
Considerem que les activitats d’oci no poden atemptar contra la vida silvestre, els
espais naturals i contra el propi ésser humà.
1.11 OPOSICIÓ A LA MATANÇA D’ANIMALS COM A MÈTODE DE CONTROL
POBLACIONAL
A banda del fet que en els llocs on està prohibida la caça no existeixin problemes de
superpoblació, considerem que en cas d’existir un conflicte al respecte, la solució
no pot passar per l’extermini dels animals.
Proposem:

Fi de la venda, tràfic i comerç d’animals exòtics per evitar que després
siguin matats pel desequilibri generat en el medi natural.
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Aplicació de programes de control poblacional no cruents com
l’esterilització, els contraceptius de dipòsit o el control d’ous, que ja
han demostrat la seva eficàcia, tant en espècies de l’entorn urbà com
salvatges.
Prohibició de les repoblacions de qualsevol tipus d’espècie o trasllats
d’espècies no autòctones amb finalitats cinegètiques.
Fi de la persecució i matança de senglars, que en els últims temps estan
accedint a nuclis urbans degut, entre d’altres causes, a la sobreocupació dels
espais naturals d’oci (disminució de reserves) i a la pressió urbanística (per
proximitat i intensitat) als medis naturals. Cal que es busquin alternatives
ètiques i no letals per evitar els problemes derivats de la seva presència en
zones urbanes.
Establiment d’estudis concrets, multi-escalars, dinàmics, oberts i de
coordinació entre els agents implicats, com ara manteniment adequat del
medi i del sotabosc, redisseny i recol·locació de contenidors o elements
que interactuïn o tinguin presència al medi (basses d’incendi, vials rodats,
passos de fauna).
Potenciació dels estudis sobre la utilització de vacunes esterilitzadores
que s’apliquen a la comarca del Vallès. Tenint en compte el seguiment
actual i la seva eficàcia, procedir a l’ampliació de la seva utilització.
Posada en marxa de campanyes de conscienciació i formació ciutadana
bàsica en protocols d’actuació en cas de perill, accident o enfrontament,
en medis naturals i urbans.
Creació i revisió de protocols, amb la coordinació dels agents (seguretat,
administració, etc.) per optimitzar els recursos assignats a problemàtiques
entre activitat humana i medi natural.
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1.12 TANCAMENT DE LES GRANGES DE FOIE GRAS
El foie gras és el fetge hipertrofiat d’un ànec o d’una oca sobrealimentat. Diverses
investigacions mostren el terrible patiment que experimenten els animals durant
tota la seva vida per a l’elaboració d’aquest producte.
Considerem que es donen les circumstàncies socials necessàries perquè es
produeixi el tancament de les granges d’aquest tipus, tal i com ja ha succeït a països
com Alemanya, Argentina, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Holanda, Regne Unit,
Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Polònia, República Txeca, Suècia o Suïssa.
Mentre la prohibició no sigui efectiva, defensarem que no es vengui aquest producte
en cap dels serveis de menjador de centres que depenguin de la Generalitat o
d’altres Administracions Públiques, ni s’utilitzi en actes públics del Govern de la
Generalitat de Catalunya i dels diferents ens de les Administracions Públiques de
Catalunya.
1.13 PRESSIÓ FISCAL I INSPECCIONS REGULARS A LES EXPLOTACIONS
RAMADERES, AVÍCOLES I CUNÍCOLES
La càrrega ramadera i avícola que suporta Catalunya es tradueix en problemes
mediambientals i ètics de primer ordre. Entre d’altres, la gestió de tones de residus
altament contaminants es duu a terme sense control suficient, per la inviabilitat de
manipulació de l’enorme volum que es genera.
A Catalunya es cria i mata a més de 20 milions de porcs l’any, animals que han estat
criats en condicions d’amuntegament i insalubritat. Els seus purins han contaminat
el 41% dels aqüífers i impedeixen l’accés a l’aigua potable a un total de 142 municipis,
segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. La Generalitat ha hagut de destinar
6 milions d’euros per poder abastar les localitats afectades.
El sector porquí, un dels més contaminants i de major volum a Catalunya, seguit
del boví, està alterant els usos de les superfícies forestals, condemnant de forma
artificiosa milers d’hectàrees a pastures permanents enlloc de dedicar-les a
l’agricultura.
Les granges en les quals s’usen més antibiòtics són les de porcs i pollastres. Espanya
és el major productor de carn porquina de tota Europa. Dels 4 milions de tones
de carn produïdes anualment a l’Estat, el 42% es produeixen a les comarques del
Segrià, Noguera, Osona i Alt Empordà.
És un model econòmic que hem de combatre, ja que suposa la segona causa
d’emissions de CO2 a l’atmosfera, només superat per les indústries energètica
i manufacturera i molt per sobre del transport i emissions dels vehicles. A més,
el tracte i condicions de vida que pateixen els animals víctimes d’aquestes
explotacions és terrible, com ja han demostrat nombroses investigacions.
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Catalunya incompleix sistemàticament les Directives Europees sobre benestar
animal en granges d’explotació i escorxadors.
Les accions polítiques actuals no semblen dirigir-se en la direcció de promoure
que la indústria canviï cap a alternatives que respectin el medi ambient, la salut
dels consumidors i el benestar dels animals.
Prova d’això és que recentment l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha concedit
la llicència per construir una macrogranja de pollastres d’engreix a la Vall de Solius
(malgrat la forta oposició veïnal), en la qual es criaran 417.400 pollastres l’any.
Això suposarà la generació de 835 tones anuals d’excrements, amb el consegüent
risc de contaminació de l’aqüífer del Ridaura.
Des del Partit Animalista - PACMA proposem un progressiu canvi i reconversió
d’aquests sectors amb regulacions més restrictives quant a les instal·lacions i
nombre d’explotacions, així com en les condicions de vida dels animals:
Aprovació d’una major càrrega impositiva al sector de la ramaderia, que
afavoreixi en el seu detriment al creixement de l’agricultura.
Implantació immediata d’un major nombre de controls i inspeccions
de les instal·lacions ramaderes, més exhaustius, estrictes i
regulars.
Regulació autonòmica que imposi mesures de manteniment d’animals,
condicions de les instal·lacions i normatives de maneig que tinguin en
consideració la seva qualitat d’éssers sensibles, fent complir la normativa
de la Unió Europea al respecte.
Obligatorietat de complir amb les normes de la Unió Europea sobre
transport d’animals, amb un pla d’inspecció i sancionador.
Supressió de les subvencions al sector ramader.
Prohibició de campanyes institucionals de promoció i publicitat del sector
ramader i dels seus productes.
Posada en marxa de campanyes informatives sobre els beneficis per a la
salut d’una dieta lliure de productes d’origen animal que, a més, mostrin la
situació en la qual malviuen i són tractats milions d’animals a les granges,
i sobre la contaminació i les conseqüències mediambientals derivades de
l’activitat de les granges.
Etiquetatge dels productes d’origen animal, que expliqui obligatòriament
de quin tipus de material procedeixen (instal·lació intensiva, ecològica o
extensiva), així com de la càrrega de contaminació que impliquen.
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Fi de la concessió de noves llicències per a la instal·lació de granges en tot
el territori de Catalunya.
Cessament de l’activitat en aquelles granges que no disposin d’un sistema
de gestió de residus.
Establiment d’una taxa o impost de responsabilitat social i mediambiental,
que gravi la contaminació per nitrats d’origen agrari (purins i residus
ramaders).
1.14 ALTERNATIVES A L’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL
El terrible patiment dels animals d’experimentació està documentat i és una
realitat a la qual no podem girar l’esquena. Donem suport el desenvolupament i la
implantació de mètodes alternatius, ja emprats per empreses i organitzacions de
tot el món. En aquest sentit, es potenciarà incentivar la finançament i validació de
nous mètodes alternatius.
1.15 OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA PER A L’EXPERIMENTACIÓ AMB ANIMALS
I QUALSEVOL FEINA O FUNCIÓ LABORAL QUE ESTIGUI RELACIONADA AMB
EL MALTRACTAMENT O PATIMENT D’ANIMALS
Defensem i defensarem el dret a l’objecció de consciència en la participació
en experimentació amb animals en tots els trams i especialitats educatives.
Promourem mesures per fomentar que l’aprenentatge dels estudiants vingui de la
mà d’un benefici pels animals, com els convenis entre universitats i protectores,
mitjançant el qual s’esterilitzi, intervingui o assisteixi els animals a les facultats de
veterinària.
1.16 OPCIÓ DE MENÚ SENSE ALIMENTS D’ORIGEN ANIMAL
Apostem per la inclusió d’una opció de menú sense aliments d’origen animal en tots
els centres i edificis que depenen de l’Administració Pública, així com a hospitals,
menjadors escolars, universitats i centres penitenciaris.
1.17 SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS SOBRE EL RESPECTE ALS
ANIMALS
Una actitud respectuosa vers els animals necessita cultivar-se des de la infància. Per
aquest a raó, farem l’esforç perquè en la infància i joventut puguin desenvolupar-se
les capacitats emocionals de naturalesa empàtica.
Promourem la visita a refugis i santuaris d’animals com a alternativa a les actuals
visites a ‘granges escola’ i a d’altres llocs en els quals no es tenen en compte els
interessos dels animals.
Impulsarem programes educatius que permetin als membres de protectores i
organitzacions dedicades a la defensa dels animals acudir a les escoles en horari
lectiu per dur a terme xerrades informatives.
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1.18 ACCÉS LIMITAT D’ANIMALS A HOSPITALS I RESIDÈNCIAS DE LA TERCERA
EDAT
Defensem que es permeti l’accés d’animals als hospitals per a la visita de pacients
de llarga estada, que es vegin privats de la possibilitat de retrobar-se amb els
seus companys, separació que pot afectar al seu estat anímic. Considerem que cal
endegar els mecanismes necessaris perquè es faci efectiu l’accés dels animals als
centres hospitalaris i a les residències de la tercera edat, tenint en compte que això
no pertorbi altres pacients ni al personal sanitari.
1.19 ACCÉS D’ANIMALS A ALBERGS I MENJADORS SOCIALS
Les persones que estan en una situació econòmica que els priva de les seves
necessitats més bàsiques, com la habitatge o l’alimentació, no haurien de veure’s,
a més, abocades a haver d’escollir entre el seu manteniment i romandre junt amb
els seus animals. Moltes d’aquestes persones es veuen amb l’obligació de dormir al
carrer, enlloc de fer-ho en un llit, per no deixar els seus animals abandonats. Davant
d’aquesta realitat, proposem el lliure accés d’animals a albergs i menjadors socials
gestionats per la Generalitat, incloent l’habilitació d’espais específics pels animals.
Es promourà la incorporació d’aliment per animals als “bancs d’aliments”, per tal que
les persones sense recursos puguin alimentar els animals amb els quals conviuen.
Es procurarà assistència veterinària gratuïta als animals de les persones que
estiguin en situació d’exclusió social, habilitant els centres i fons públics necessaris.
1.20 DEDUCCIÓ DE LES DESPESES VETERINÀRIES A LA DECLARACIÓ DE LA
RENDA
Proposem que les despeses veterinàries siguin una deducció autonòmica a la
Declaració de l’Impost de la Renda, de forma que es redueixi la forta càrrega
econòmica que suposa per a tota la ciutadania fer-se càrrec de les despeses
veterinàries que, a més, estan gravats amb el tipus d’IVA més alt.
1.21 ANIMALS VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
En l’entorn de la violència domèstica, en totes les seves variants (maltractament
infantil, violència de gènere, violència exercida per persones amb trastorns
psicològics/psiquiàtrics o per situacions d’addicció a drogues i alcohol, etc.), és
freqüent que els animals es converteixin en les víctimes involuntàries dels conflictes
sentimentals, venjances personals, nuclis familiars desestructurats, etc. sense que
hi hagi legislació aplicable que permeti la seva protecció legal.
En alguns casos, els animals es troben enmig de disputes per la seva custòdia, o són
directament abandonats.
Des de PACMA entenem com a necessari (a banda de la implementació de les
mesures contra la violència domèstica que exposem al punt 7.2 del programa)
abordar una legislació específica que estableixi la cooperació entre administracions
i organismes socials (Judicatura, Mossos, Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia
Civil, centres de recollida d’animals, protectores d’animals, veterinaris, serveis
socials, etc.) perquè s’analitzi amb diligència i eficàcia cada cas, i s’adoptin les
mesures necessàries per controlar i/o minimitzar els danys psicològics i/o físics dels
animals víctimes de la violència domèstica. Es prioritzarà, en tot cas, després dels
oportuns controls que garanteixin sempre el benestar dels animals, la permanència
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d’aquests amb els seus propietaris/àries, ja sigui als seus domicilis o bé permetent
l’accés lliure amb animals a Centres d’Acollida de dones maltractades, a albergs
municipals i qualsevol altre tipus de dependències de l’administració.

2. ECONOMIA I OCUPACIÓ
L’atur és un dels majors problemes pels ciutadans i també la principal preocupació
segons les dades del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).
La política d’ocupació ha de tenir com a objectiu reduir les altes taxes d’atur,
mitjançant la creació de treball de qualitat, de forma que aquesta reducció no
s’aconsegueixi com a conseqüència d’una precarització laboral, com està succeint
actualment.
En particular aquesta política hauria de perseguir:
L’augment de l’estabilitat laboral, la millora de les condicions retributives i
la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
La detecció i eliminació dels focus d’economia submergida.
L’especial protecció dels col·lectius amb majors dificultats d’inserció
laboral: aturats de llarga durada, dones víctimes de violència de gènere,
persones amb discapacitat.
La igualtat salarial entre dones i homes.

Volem avançar cap a la creació de llocs de treball i posar fi a la discriminació encara
existent en l’accés als mateixos.
Apostem per un desenvolupament econòmic basat en la creació d’ocupació estable,
en el marc d’un nou model econòmic sobre el foment de l’I+D+i, l’aposta pel sector
de les energies renovables, el turisme sostenible i cultural i l’agricultura.
Pel futur desenvolupament de la nostra societat resulta fonamental la feina dels
autònoms i les pimes, que lluiten per sobreviure en un mercat cada vegada més
difícil, degut a la falta de finançament per part de les entitats bancàries i a les traves
administratives, entre d’altres motius.
Les nostres propostes en aquest aspecte són les següents:
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2.1 FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Defensar els drets laborals dignes per a tots/es els/les treballadors/es i
combatre la precarietat laboral, principalment en els sectors més sensibles,
com l’ocupació dels joves i les dones.
Lluitar contra l’anomenat sostre de vidre o discriminació laboral per raó de
sexe, per aconseguir l’eliminació de les desigualtats existents, en particular
les salarials i les de promoció i carrera professional de les dones respecte
els homes.
Impulsar les energies renovables com a font de llocs de treball en aquest
sector estratègic i de futur.
Augmentar l’oferta, la qualitat i la coherència de la formació ocupacional
per a treballadors/es en actiu a partir de nínxols d’ocupació reals, ètics i
sostenibles.
2.2 CONCILIACIÓ ENTRE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL
Sovint la vida familiar es veu obstaculitzada per la difícil conciliació entre la vida
laboral i familiar, provocant problemes a les persones treballadores, especialment
en el cas de les dones i les seves famílies.
Per pal·liar aquesta situació proposem les següents mesures:
Meures per a l’ampliació de l’horari de llars d’infants, així com la creació
d’un major nombre de les mateixes, repartides prop de les zones laborals.
Col·laboració amb les empreses per a la promoció d’horaris de treball més
flexibles, amb l’objectiu de maximitzar la conciliació de la vida familiar i
laboral.
Incentivació perquè les empreses permetin que els seus treballadors portin
al seu lloc de treball els seus animals de companyia. Donar a conèixer els
beneficis que comporta compartir l’espai amb els animals: relaxació de
l’ambient laboral, augment de la productivitat i millor conciliació d’horaris
pel treballador/a.
Mesures d’adaptació a l’horari europeu amb la finalitat de millorar la
conciliació.
Adoptar plans de conciliació familiar que tinguin en compte els animals
domèstics, de manera que puguin ser atesos en cas de malaltia altres
justificats.
Promoció del teletreball. L’avenç produït en els darrers anys en les noves
tecnologies de la informació i de les telecomunicacions permet que molts
dels actuals llocs de treball, en particular els associats al sector serveis,
puguin exercir-se des de qualsevo ubicació, superant la necessitat de
la presència física del personal en centres de treball concrets. Aquesta
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mesura permetria un gran estalvi de costos en termes econòmics i de
temps als treballadors/es, i en termes mediambientals per l’estalvi dels
costos de mobilitat, coadjuvant a una millora de la conciliació personal,
familiar i laboral dels treballadors i treballadores.
Creació, en els centres públics de treball, i foment en les empreses privades,
de “bosses d’hores”, que permetin als treballadors/es, en determinats
períodes tals com l’inici del curs escolar, períodes vacacionals, situacions
de malaltia o necessitat d’atenció de familiars dependents, acomodar la
seva jornada laboral per poder atendre les referides necessitats familiars,
podent recuperar aquest temps en altres períodes.
2.3. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Canvi del model de gestió de les polítiques actives d’ocupació que
garanteixin la protecció social i econòmica, en particular dels col·lectius
amb especials dificultats d’inserció laboral (aturats de llarga durada, dones
víctimes de violència de gènere, persones descapacitades), establint
mecanismes de col·laboració dels serveis d’ocupació amb els serveis
socials.
Garantia d’ingressos mínims a les persones que hagin esgotat totes les
prestacions per atur. Les ajudes econòmiques que s’estableixin hauran
d’anar unides a un programes d’acompanyament d’aquestes persones,
encaminats a la seva reinserció laboral i social.
Millora de la qualificació de les persones aturades, a través de la formació
professional per a l’ocupació.
Mesures destinades a augmentar l’oferta de formació professional i
adequar-la en major mesura a les necessitats del mercat laboral.
Orientació laboral dels aturats, mitjançant el disseny i l’assignació
d’itineraris personalitzats d’inserció, ajustats als seus perfils educatius i a
la seva prèvia experiència professional. Entre les accions que comprendran
aquests itineraris estarien la confecció de currículum i la cerca d’ofertes
laborals.
Implicació de les empreses en la reinserció laboral de col·lectius amb
majors dificultats, mitjançant:
La inclusió en els procediments de contractació amb el sector
públic, de la valoració o de l’exigència de incloure a la plantilla
persones procedents d’aquests col·lectius.
Establiment d’incentius fiscals per a la contractació de persones
pertanyents a aquests col·lectius.
Bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.
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La proposta que s’incloguin objectius de reinserció laboral en els
compromisos marcats en les seves polítiques de Responsabilitat Social
Corporativa.
Celebració de convenis de col·laboració amb les entitats educatives per a
la realització de pràctiques laborals
2.4 I+D+I (Investigació + Desenvolupament + Innovació)
La investigació i el desenvolupament d’iniciatives de qualitat en I+D+i són la base
per avançar cap a una societat moderna. La Història ens mostra que les societats
amb major riquesa, igualtat, recursos sanitaris, millor educació i resultats culturals
són les que han dedicat un major esforç en investigació.
La tecnologia pot i s’ha d’utilitzar com a eina fonamental per generar ocupació,
tenint en compte criteris ètics en el desenvolupament i aplicació de la política
tecnològica i industrial.
Els resultats de les investigacions finançades amb fons públics han de ser de lliure
utilització i difusió. Els resultats publicats en revistes científiques han de ser
publicitats de forma extensa per potenciar-los i aplicar-los.
El Partit Animalista PACMA demostra el seu compromís amb la investigació i el
desenvolupament amb l’adhesió a l’”Acord en pro de la I+D+i” denominat per la
‘Carta per la Ciència’.
Per afavorir la investigació, el desenvolupament i la innovació, proposem les
següents mesures:

2.4.1 Fomentar la innovació i el desenvolupament tecnològic
Posar en marxa programes de suport a la ciència i formació de joves
investigadors, així com invertir en les infraestructures deteriorades per les
retallades pressupostàries de governs anteriors.
Aposta per la potenciació dels centres d’investigació tecnològica, de forma
que serveixin per reforçar Catalunya com a referent en el sector.
Potenciar el 22@ i el BZ Barcelona Zona Innovació com a clústers
d’innovació i desenvolupament ètics.
Fomentar i donar suport a projectes d’innovació tecnològica a las PIME,
amb l’objectiu d’augmentar la seva productivitat, eficiència, presència i
reconeixement a nivell internacional.
Col·laborar amb investigacions pioneres vinculades a sectors econòmics
emergents o consolidats. Aquestes col·laboracions perseguiran posar a
disposició dels investigadors els nostres recursos energètics, tecnològics
i naturals sempre que siguin respectuosos amb el medi ambient i no
perjudiquin els animals.
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Crear i promoure un portal digital de referència que difongui les
investigacions realitzades en les universitats públiques, que les posi en
contacte amb universitats d’altres Comunitats Autònomes i amb empreses
privades.
Proporcionar lliure accés als resultats d’investigacions financiades
amb fons públics. En el cas que els resultats siguin publicats en revistes
científiques, apostem perquè aquestes siguin d’accés públic.
Posar en marxa un cicle periòdic i itinerant de conferències sobre
investigació i innovació en tots els camps del coneixement.
Potenciar el sistema de ciència i tecnologia per tenir universitats grans
amb atracció de talent i finançament.
Augmentar les ajudes a la investigació ja siguin predoctorals o
postdoctorals.
Promoure el retorn d’investigadors espanyols que, com a conseqüència
de les retallades pressupostàries aplicades els últims anys, han hagut de
continuar les seves carreres científiques en altres països.
Atès que, amb el desenvolupament dels nous entorns tecnològics es
podrien perdre llocs de treball, fomentar, dins els processos de formació
continuada dels treballadors, activitats formatives orientades a la transició
des de l’actual entorn analògic al nou entorn digital.
2.4.2 Promocionar i incentivar la investigació ètica
Donar suport a projectes d’I+D en els quals no s’utilitzin animals amb el
propòsit de convertir Catalunya en un referent europeu en investigació
ètica.
Potenciar el sector sanitari fomentant la investigació biomèdica,
biotecnològica i en tecnologies de la salut.
Incentivar el desenvolupament i aplicació de mètodes alternatius a la
experimentació animal.
2.5. CREACIÓ D’UN CENTRE DE RENDIMENT PELS SUPORTS ECONÒMICS
Donem suport a la creació d’espais on els àmbits universitaris i industrials es
donin la mà per desenvolupar i impulsar iniciatives econòmiques generadores
de treball de qualitat. Als centres s’oferirà formació professional, es facilitarà
la investigació universitària i es fomentarà la inversió privada a través de vivers
per a noves empreses i sales d’investigació a disposició de les empreses que les
demanden.

20

2.6. REACTIVACIÓ DELS ESPAIS INDUSTRIALS TANCATS O
DESMANTELLATS
La crisi i la mala gestió política han provocat el tancament i desmantellament de
nombrosos centres de treball sobre els quals se sostenia gran part de l’economia
familiar. Des del Partit Animalista - PACMA pensem que mai és tard per un retorn
a l’activitat i per una reconversió intel·ligent i efectiva d’aquests centres de treball,
a través de la negociació amb empreses privades que puguin trobar en ells una
oportunitat per desenvolupar models de negoci que tornin el suport a milers de
famílies.
2.7. TURISME DE QUALITAT RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT
Tenim recursos suficients per promoure un turisme de qualitat, basat en el
ric patrimoni cultural i mediambiental del país, no necessàriament lligat a
l’estacionalitat.
Proposem:
Foment del ric patrimoni cultural del país, retirant les declaracions de
Festa d’Interès Turístic o títol equivalent a tots aquells esdeveniments en
què s’utilitzin animals.
Foment de la tasca de l’Agència Catalana de Turisme, basant la seva oferta
en la promoció de la xarxa de museus, paradors i ofertes de turisme
sostenible i/o rural en espais naturals.
Promoció i difusió de les activitats i ofertes d’oci culturals i mediambientals
als països d’origen del turisme.
Inclusió de criteris ètics i sostenibles en l’elaboració de guies i materials
turístics.
Impuls del turisme familiar, de qualitat, sostenible i verd.
Promoció i potenciació de l’admissió d’animals en establiments hotelers i
hostalers, amb la seva inclusió de forma assenyalada a guies i informació
turística.
2.8 DEFENSA DE L’AGRICULTURA
Apostem clarament per la defensa i el suport a l’agricultura, en contraposició a
les milionàries subvencions que actualment es concedeixen a la ramaderia i a la
pesca. Pràctiques que són incompatibles amb el benestar dels animals i que, a més,
provoquen greus perjudicis ambientals, com el descomunal sector porquí català.
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L’agricultura ha d’avançar en termes competitius, impulsant la seva capacitat
productiva i de negociació, abordant la transformació cap a noves estratègies
de comercialització. El sector agrícola vinculat als productes locals ofereix
una gran oportunitat pel creixement econòmic. Per això, resulta fonamental
la potenciació de la implicació de la Generalitat de Catalunya en el
desenvolupament d’aquest sector, aconseguint així una oferta estructurada de
suports tècnics i tecnològics.
És necessari continuar treballant amb els operadors de l’agricultura, implementant
tècniques d’anàlisi financera i d’organització d’empreses, estudiant els mercats
en què operen, així com les variables que incideixen en el preu. Els resultats
permetran desenvolupar programes de millora que impulsin el desenvolupament
de projectes per esmenar els problemes i necessitats detectades. S’han
d’emprar les mesures que l’Administració Pública disposa per garantir el futur
de l’agricultura, com l’impuls de la innovació, la formació i la posada en marxa
d’ajudes a la inversió.
El Partit Animalista advoca per impulsar una negociació efectiva entre els sectors
implicats per fixar uns marges de preus mínims que permetin la subsistència del
sector agrícola. D’aquesta manera, es podran donar les passes necessàries per
desenvolupar un sector alimentari competitiu i ètic. Abracem els principals pilars
en què se sustenten els plans de Sobirania Alimentària al món.
Defensem les següents mesures:

Fomentar les subvencions a l’agricultura en detriment de les que rep la
ramaderia.
Posar en marxa mesures de suport a l’emmagatzematge i la conservació
dels productes hortofructícules.
Garantir una major transparència en la comercialització dels productes
agrícoles, amb un augment en el grau de participació del sector en el
procés.
Promoure mecanismes de control sobre els productes comercialitzats, per
exemple amb un etiquetatge que ofereixi tota la informació sobre origen,
destí, ingredients, la inclusió o no de productes d’origen animal, el testat o
no del producte sobre animals, etc.
Fomentar una agricultura sostenible, que afavoreixi la continuïtat
d’aquesta activitat en el temps.
Impulsar el comerç just i els productes d’agricultura ecològica catalans.
Introduir el consum de producte ecològic, fresc i de temporada en menús
de l’Administración Pública, incloent-hi centres penitenciaris i centres
escolars
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Incentivar i prioritzar el consum de producte local, evitant costos de
transport i perjudici al medi ambient.
Crear xarxes de comercialització directa, amb una menor influència
d’intermediaris i grans cadenes de distribució, que provoca una elevació
injusta i desproporcionada dels preus dels productes que arriben a mans
dels consumidors, sense que aquest encariment repercuteixi en un major
benefici dels productors.
2.9. EMPRENEDORS/ES
Pel creixement de l’activitat econòmica de Catalunya i promoure l’emprenedoria,
considerem rellevant l’impuls a les empreses de nova creació (start-ups) i apostem
per un suport decidit a les mateixes per mitjà de les següents propostes:
Promulgar una política de mayores bonificaciones fiscales para las
empresas de nueva creación denominadas start-ups.
Ampliar el soporte y asesoramiento gratuito, por parte de los entes
públicos, para la creación y primeros años de desarrollo de estos modelos
de negocio.
Agilizar al máximo los trámites que deben realizar los emprendedores/as
para la creación y activación de sus proyectos.
Impulsar el talento local a través de campañas, ferias, concursos, etc.
Elaborar un censo de las start-ups, e integrarlo en un portal del ciberespacio
donde puedan darse a conocer y a través del cual se potencie el mecenazgo.
Promover cursos de formación gratuita en materia fiscal para los nuevos
emprendedores/as.
Establecer programas de formación, orientación y asesoramiento, en
materia fiscal, nuevas tecnologías, nuevos mercados, sostenibilidad
ambiental, calidad, atención al público, para los nuevos emprendedores/as.
Revisar los nichos de trabajo reales a partir de parámetros éticos y
sostenibles, para el fomento de emprendimiento, de la formación
ocupacional o de la formación continuada.
Fomento del emprendimiento, el autoempleo y la creación de nuevas
empresas, a través de:
L’adopció de mesures destinades a crear condicions favorables per
a l’inici i desenvolupament de l’activitat empresarial.
La millora de l’accés al circuit del crèdit.
La agilització dels processos de creació d’empreses i de l’inici de
les activitats, mitjançant l’eliminació de traves burocràtiques i la
simplificació administrativa dels tràmits exigibles (declaracions
responsables i comunicacions prèvies).
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2.10. TREBALL AUTÒNOM I PIMES
Prioritzar el pagament a les persones autònomes i pimes per davant de les
grans empreses.
Incentivar la contractació de nou personal, en particular procedent de
col·lectius amb majors dificultats d’inserció laboral, a través d’un eficaç
sistema de subvencions i incentius fiscals.
2.11. FISCALITAT
Lluita contra el frau fiscal. Defensem el manteniment i millora dels plans de
lluita contra el blanqueig dels diners, el frau laboral fiscal i l’evasió de diners
a paradisos fiscals, garantint els mitjans econòmics i tècnics necessaris a
l’Administració. Les empreses que tinguin relació amb paradisos fiscals no
podran participar en contractes públics.
Lluita contra l’economia submergida. Accions eficaces que l’erradiquin i
evitin les conseqüències que comporta pels treballadors/es sense drets.
Establir bonificacions fiscals de compensació per a empreses afectades
per obres públiques de llarga durada.
Promoure un major coneixement de la legislació fiscal entre els
contribuents.
Oferir subvencions i/o beneficis fiscals a empreses i persones autònomes
que creïn llocs de treball ètics i estables.
Aplicar descomptes segons els ingressos declarats en l’Impost de la Renda
en tots els serveis públics per a col·lectius en risc d’exclusió social i rendes
baixes. El Partit Animalista - PACMA entén que és essencial l’equitat en
l’accessibilitat als serveis públics per part de tota la ciutadania.
2.12 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Reducció de càrrecs de confiança. La classe política ha abusat en la
designació de càrrecs de confiança, no només en àrees que tenen a veure
amb la seva activitat individual, sinó també en la direcció d’empreses
públiques. Des del Partit Animalista apostem per una reducció dels càrrecs
de confiança designats a dit, en favor de processos de selecció minuciosos
entre persones qualificades professionalment i sense relació directa amb
la política.
Supressió de despeses supèrflues. El 25% del pressupost de la Generalitat
de Catalunya correspon a les despeses de personal. A PACMA considerem
necessari que les Administracions Públiques siguin exemplars en
l’optimització de recursos, evitant tota despesa innecessària.
Reducció de la despesa pública en dietes i vehicles oficials en el 90%.
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2.13 2.13 MANTENIMENT DE LES AJUDES SOCIALS
Defensem l’adopció de mesures per mitigar els efectes dels desequilibris econòmics
que redunden sobre la població més desafavorida.
Es pretén potenciar instruments per garantir la igualtat d’oportunitats.
2.14 CONSUM RESPONSABLE I SOSTENIBLE
La sobreexplotació d’uns recursos que són finits, la generació massiva de residus,
deixalles no orgàniques o tòxiques pel medi ambient i l’agressió constant als
ecosistemes estan abocant el planeta a un punt crític de no retorn.
El model econòmic basat en el creixement constant i el productivisme, condemnat
a desaparèixer per imperatiu davant la incapacitat de regeneració natural del
planeta, obliga a plantejar alternatives i reeducar en el consum i gestió de recursos.
PACMA aposta pel consum culturalment responsable i energèticament sostenible,
productivament de cicle tancat i provinent d’economies circulars, reduint el
sobreconsum, el malbaratament energètic i l’aparició de de residus ingestionables.
Tot això de manera progressiva, aplicant els principis més adequats a una situació
de recursos limitats, mitjançant la potenciació de projectes en escales reduïdes,
relocalitzacions, eficiència, cooperació, autoproducció i intercanvi, durabilitat i
adaptació dels ritmes de consum energètic i de material fins a un nivell acord a la
velocitat natural de gestió de residus i producció de recursos .
Es pretén que la societat entengui la capacitat de càrrega limitada del medi i
ajustar la nostra activitat a aquest límit, en favor del progrés com a optimització
dels processos productius i no d’altres conceptes contraris (immediatesa, modes
passatgeres, obsolescència programada, etc.).
Per això proposem campanyes de difusió i reeducació en un consum responsable i
sostenible.
2.15. ECONOMIA COL·LABORATIVA
A PACMA apostem per les noves formes de prestació de serveis aparegudes els
últims anys gràcies a les noves tecnologies, que han permès a moltes persones
iniciar nous projectes professionals i empresarials.
Degut a la incipiència d’aquestes iniciatives, és necessari que es dugui a terme
una regulació de les mateixes, perquè el seu desenvolupament no perjudiqui la
resta de treballadors, ni suposi una pèrdua de drets laborals, socials i econòmics
per la resta de treballadors i empreses dels sectors tradicionals, i perquè el
desenvolupament es produeixi d’una manera equilibrada, sostenible i respectuosa
amb el medi ambient.
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En particular, les mesures que es plantegen han d’ajudar a protegir el veïnatge de
la especulació urbanística que es pugui produir en determinades àrees, així com
evitar que es converteixin en focus d’economia submergida.
Es pretén potenciar els Bancs de Temps. Com que són necessaris nous models de
relacions humanes, més enllà de les econòmiques i comercials, per aconseguir
que les persones no quedin despenjades del ritme marcat pel sistema econòmic
imperant, els Bancs de Temps sorgeixen com a una alternativa per a l’intercanvi
entre persones, que haurà de ser promoguda i incentivada per l’Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya.
2.16. OCUPACIÓ BASADA EN L’ECONOMIA CIRCULAR
L’ocupació basada en l’economia circular constitueix per PACMA l’eix central sobre
el qual vertebrar el canvi de model productiu.
La majoria dels estudis sobre el futur de l’ocupació basada en l’economia circular,
coincideixen en afirmar que l’impuls de l’ocupació en aquest àmbit requereix
necessàriament d’un marc polític que afavoreixi la transició cap a una economia
verda, així com l’adopció de programes de formació i reubicació que permetin als
treballadors adaptar-se al nou mercat laboral.
Proposem:
Establir un vincle directe entre la política d’ocupació i la política
ambiental, mitjançant mesures que atorguin valor econòmic a totes les
actuacions que incideixen sobre la protecció i millora del medi ambient:
agricultura ecològica; gestió forestal sostenible; gestió eficient de
l’aigua; conservació del medi marí i litoral; prevenció, gestió i tractament
de residus; transport i mobilitat sostenible; gestió, millora ambiental i
eco-innovació en l’empresa i la indústria; turisme sostenible; energies
renovables; estalvi i eficiència energètica; rehabilitació i edificació
sostenible.
Buscar i impulsar el potencial dels temes ambientals i de sostenibilitat en
les administracions, empreses i organitzacions, amb la finalitat de generar
llocs de treball i crear i consolidar empreses verdes.
Fomentar les inversions públiques i privades en nous negocis vinculats al
sector mediambiental.
Incentivar la introducció dels factors mediambientals i de sostenibilitat
en el funcionament de les organitzacions (sistema de subvencions o de
beneficis fiscals a empreses que decideixin implantar Sistemes de Gestió
Mediambientals).

26

3. HABITATGE I URBANISME
Una de les majors preocupacions de la ciutadania és l’accés a l’habitatge.
Amb independència de la fluctuació dels preus de compra i de lloguer de l’habitatge,
estan molt per sobre de les possibilitats reals de la majoria de la població, obligada
a destinar la major part del seu sou a pagar la hipoteca o el lloguer.
Com a conseqüència, han nascut moviments socials que defensen que es faci
efectiu el dret a l’habitatge digne, objectius els quals donem suport.
Donem suport al desenvolupament i potenciació d’una política d’habitatge digne,
en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, destinada a garantir un sostre a tota
la ciutadania, i que acabi amb la pràctica dels desnonaments de famílies sense
recursos, que perden la seva llar i que si estan hipotecats, arrosseguen durant
molts anys el deute restant, quedant en ambdós casos en una situació molt difícil
per trobar un nou habitatge al mercat lliure.
3.1 POLÍTICA AUTONÒMICA D’HABITATGE
Expropiació als divuit mesos dels immobles buits que siguin propietat de bancs i
immobiliàries subsidiàries d’entitats financeres.
Entrega a l’Administració Pública d’aquells habitatges buits d’aquestes entitats,
que no atenguin a la funció social a la qual haurien de ser destinades, amb l’objectiu
que l’Administració les pugui posar a la venda en condicions avantatjoses a famílies
amb dificultats econòmiques o arrendar-les a un preu de ‘lloguer social’
3.2 POLÍTIQUES SOCIALS DE LLOGUER
Incrementar el nombre d’habitatges destinats al lloguer social, per atendre els
casos d’emergència social i les persones en risc d’exclusió. En aquests casos, les
persones esmentades pagaran part del lloguer amb els seus ingressos i la resta serà
subvencionada per l’Administració.
Establir un sistema de mediació que permeti la dació en pagament i que l’inquilí es
mantingui a l’habitatge a canvi d’un lloguer social.
Establir un sistema d’ajudes públiques al lloguer per evitar la pèrdua de l’habitatge.
Oferir beneficis fiscals a la propietat d’habitatges buits que posin al mercat els seus
immobles a un preu de lloguer assequible.
Oferir ajudes a la rehabilitació i/o restauració dels habitatges buits amb la condició
que posteriorment siguin destinats a un lloguer assequible.
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3.3 SÒL I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT
Mantenir el patrimoni del sòl destinat a la construcció de nou habitatge protegit.
Construir habitatges protegits adequats per cobrir les necessitats dels col·lectius
als quals vagin destinats.
Construir nous centres d’acollida familiar i augmentar el nombre de places
disponibles per atendre tots els casos d’emergència social.
3.4 ACCÉS A L’HABITATGE PROTEGIT
Prioritzar l’accés a l’habitatge protegit per aquells col·lectius amb major
necessitat: víctimes de la violència de gènere, majors de 65 anys, persones
amb discapacitat funcional, econòmicament vulnerables, etc.
Adjudicar els habitatges atenent a criteris de màxima objectivitat i
transparència.
Permetre l’accés dels animals de companyia a tots els centres i habitatges
del parc de lloguer protegit i subvencionat.
3.5 ACCÉS GARANTIT A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS D’AIGUA, LUM I GAS
Defensem que es garanteixi l’accés a aquests serveis a les persones en situació de
vulnerabilitat.
Per aconseguir-ho, proposem que s’estableixin acords o convenis amb les
companyies de subministrament, amb l’objectiu d’establir línies d’ajudes o
descomptes en el cost dels consums mínims.
Així mateix, s’establirà la prohibició dels talls de subministrament degut a
impagaments en famílies en risc d’exclusió social.
3.6 URBANISME
Als plans i desenvolupaments urbanístics del segle XXI han de prevaler la
planificació amb baixa petjada de carboni (rehabilitació del parc construït i rescat
amb eficiència energètica dels edificis existents), els processos productius de cicle
tancat, la sostenibilitat, el respecte al medi ambient, l’accessibilitat universal, i la
previsió i control de l’impacte que es genera a l’entorn, persones i animals. A més,
s’han de monitoritzar els processos per un seguiment, en virtut de la constant
optimització i millora de les nostres accions.
Poques novetats cal afegir sobre la bogeria que ha suposat la recent bombolla
urbanística. En només deu anys es va urbanitzar l’equivalent a la meitat de la
superfície que s’havia urbanitzat en tota la història prèvia. Aquest desenvolupament
dispers, promogut pels Ajuntaments i consentit o encoratjat per la Generalitat de
Catalunya, ha generat greus problemes de sostenibilitat, multiplicant l’ocupació
territorial, la necessitat de transport o l’afecció a espais naturals.
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Per altra banda, el parc urbanístic construït a corre-cuita no ha complert els
estàndards adequats des del punt de vista d’eficiència energètica i aprofitament
passiu d’energia, com tampoc ha satisfet les necessitats d’habitatge d’una part
important de la població, que no disposa de recursos suficients.
Per això, PACMA aposta per un urbanisme no especulatiu adaptat a les persones.
Tota obra pública haurà d’anar acompanyada d’un informe d’impacte
ambiental que caldrà tenir en compte abans de la seva aprovació i
projecció, on prevaldrà la protecció de la fauna i vegetació per sobre
d’altres interessos del projecte.
En el cas d’obres (públiques o privades) en immobles o parcel·les ocupades
per gats, aus, rèptils o qualsevol altre espècie animal afectada per les
mateixes, caldrà preveure prèviament la reubicació o solució més idònia i
menys perjudicial per aquests animals.
Proposem la creació d’un Observatori de Territori i Urbanisme amb la
participació d’entitats mediambientals i ciutadanes, que tinguin veu i vot
a la Comissió permanent de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya.
Per això es canviarà l’article 17 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, de forma que permeti
aquesta representació participativa social i ciutadana.
Apostem per la innovació i l’avanç en l’accessibilitat universal, construint
edificis 100% accessibles.
Volem garantir l’accessibilitat universal en obra ja edificada, tant ens espais
públics com en espais privats.
Proposem la revisió/aprovació d’una nova normativa autonòmica per
a la implantació per llei de l’eficiència energètica en construccions,
així com estudiar la seva aplicació en obra anterior. Els edificis públics
implementaran els canvis de forma immediata.
Per la necessitat estructural, mediambiental i social que suposen les zones
verdes, ampliar els estàndards que estableix l’OMS per a la reserva de
zones verdes en entorns urbans.
Inclourem a les normatives urbanístiques l’obligatorietat a les noves
infraestructures de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

4.SANITAT
Les contínues retallades als últims anys han perjudicat enormement la qualitat
de la sanitat pública i han posat en escac l’accés universal dels pacients als serveis
sanitaris. Per això, considerem que s’han de prendre mesures urgents per pal·liar
aquesta situació.
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Las propostes de PACMA en matèria sanitària són:
4.1 LA SALUT COM A PRIORITAT
Reduir les retallades i augmentar els pressupostos autonòmics en Salut
Pública.
Garantir l’accés a la sanitat pública i gratuïta a tota persona que ho
necessiti.
Establir als Centres d’Atenció Primària (CAP) equips d’orientació sanitària
multidisciplinària.
Atendre urgències bàsiques als Centres d’Atenció Primàries durant les 24
hores.
Facilitar l’accés i transport als centres de salut.
Complementar la cartera de serveis públics amb la salut bucodental.
Ampliar la durada de la baixa per maternitat/paternitat fins els dos anys,
com s’aplica en altres països europeus, tant per mares com per pares, fent
que 60 dies després del part, el permís pugui ser compartit, i en el qual els
pares estiguin obligats a emprar almenys el 10% d’aquest temps.
Reduir les llistes d’espera per a consultes, proves diagnòstiques i
intervencions quirúrgiques.
Instal·lar llits per a familiars o acompanyants de pacients de llarga estada
als hospitals.
Per garantir que l’assessorament sobre nutrició es dugui a terme per
professionals amb l’adequada formació sobre el tema, donem suport a la
convocatòria de places en hospitals i centres de salut, que seran cobertes
per professionals amb la titulació universitària en nutrició.
Dignificar el professional de la sanitat, dotant d’estabilitat laboral i
condicions de seguretat l’acompliment de la seva tasca.
Avaluar l’impacte sobre la salut en totes les polítiques promogudes des de
la Generalitat de Catalunya, seguint les recomanacions de la OMS i de la
Comissió Europea, recollides en l’última Declaració d’Adelaida de 2010.

4.2 LA PREVENCIÓ EN SANITAT
Potenciar els hàbits saludables a través de campanyes informatives sobre els
beneficis de seguir una alimentació vegetariana o vegana, practicar esport, reduir
el consum d’alcohol i abandonar l’hàbit de fumar.
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Oferir menús vegans o vegetarians en tots els centres públics i concertats
(llars d’infants, escoles, universitats, hospitals, etc.).
Desenvolupar polítiques socials que redueixin les desigualtats socials i la
pobresa, situació que acaba provocant problemes de salut a la ciutadania
amb menys recursos.
Garantir en tots els llocs de treball el compliment de les condicions de
seguretat i salut, per la qual cosa proposem ampliar les competències del
personal delegat i membres dels comitès de prevenció de riscos laborals i
la creació d’un registre d’empreses sancionades.
4.3 EDUCACIÓ SEXUAL, DROGUES, ALCOHOL I ALTRES DEPENDÈNCIES
Fomentar polítiques per aconseguir una reducció en el consum de begudes
alcohòliques i drogues entre la joventut. Potenciar la pedagogia amb
aquesta finalitat, treballant conjuntament amb les entitats i associacions
dedicades a orientar-los en els principals centres d’oci.
Enfocar l’educació sexual no només a la prevenció de l’embaràs i les
Malalties de Transmissió Sexual (MTS), sinó també en la seva esfera
emocional i afectiva.
Impulsar les polítiques d’atenció als drogodependents.
4.4 TERCERA EDAT
Augment de les places públiques de residències per a la tercera edat,
persones amb diversitat funcional i persones amb malalties cròniques.
Ampliació dels serveis d’urgències i transport sanitari per a les persones
de la 3ª edat.
Aprovació de majors recursos per oferir tractaments adequats a domicilis
i centres de dia, així com el transport als mateixos.
Impuls de programes d’acompanyament i suport a la tercera edat per
pal·liar les situacions de solitud i exclusió que afecten especialment a
aquest col·lectiu. Potenciar la relació entre les xarxes de voluntariat i
professionals de la salut, oferint una major atenció.
Permetre l’accés d’animals de companyia als centres de la tercera edat.
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4.5 MALALTIES INFECCIOSES GREUS AMB ALT RISC DE CONTAGI
Actualitzar els plans de contingència i acció davant possibles epidèmies de
malalties com l’Ebola.
Subministrar a tots els centres sanitaris el material de protecció adequat al
nivell de seguretat corresponent.
Formar a personal de la salut en el protocol per atendre a persones
possiblement infectades per aquestes malalties.
Crear un comitè pel seguiment de cadascun dels possibles casos de
contagi.
Establir els protocols necessaris per procedir a l’aïllament preventiu de
les persones i animals que hagin pogut resultar infectades per la malaltia,
durant el període recomanat.
Instal·lar i/o adaptar els Centres de Bioseguretat de Nivell 4 per animals i
aprovar un protocol que contempli mesures de detecció de la malaltia en
animals i la seva posterior quarantena incloent el possible tractament.

4.6 SALUT MENTAL
Incrementar les places públiques dels centres de salut mental. La salut
mental és tan important com la física i també exigeix urgència en la seva
actuació. Per evitar les llistes d’espera en aquest tipus de centres, és
necessari un augment del pressupost publicat dedicat a ells.
Estendre els serveis de salut mental i suport als familiars.
Habilitar als hospitals i clíniques una sala on persones usuàries de llarga
estada puguin reunir-se amb els seus animals de companyia; aquestes
trobades repercuteixen de forma molt positiva en l’evolució d’aquelles.
4.7 SALUT LABORAL
En tots els llocs de treball cal garantir el compliment de les condicions de seguretat i
salut. Per això, defensem ampliar les competències del personal delegat i membres
dels comitès de prevenció de riscos laborals i la creació d’un registre d’empreses
sancionades.
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5.EDUCACIÓ
Garantir l’accés a una educació pública i de qualitat és fonamental per formar una
ciutadania crítica, facilitar l’ocupació en igualtat d’oportunitats i millorar el nostre
model de societat.
És necessària una educació pública orientada a la professionalització, que permeti
a la nostra joventut millorar les seves expectatives de futur, i que aprofiti al màxim
el seu talent. Cal aconseguir que la joventut compti amb les mateixes oportunitats
de sortida en un escenari de crisis econòmica que l’està deixant fora del mercat
laboral.
El Partit Animalista aposta per donar suport al talent de la població amb programes
destinats a afavorir el desenvolupament de les seves capacitats, alhora que
s’incentiva el teixit empresarial per evitar l’emigració a d’altres llocs davant la manca
d’expectatives. Al llarg dels últims anys hem vist un progressiu desmantellament de
l’Educació Pública, amb contínues retallades, reducció de les beques i pujada de les
taxes universitàries. Aquesta no es la solució a la crisi econòmica que vivim, sinó
que farà que la recuperació econòmica futura es torni més difícil.
Des del el Partit Animalista no ens resignem a aquesta situació i creiem que és
possible revertir-la. L’educació, la cultura i les noves tecnologies estan estretament
relacionades i cal abordar-les de manera conjunta. Considerem que l’aposta per
l’I+D+i ha de tenir un paper fonamental en el procés educatiu. Igualment, s’ha de
garantir l’accés a internet com a font d’informació.
5.1 DEFENSA D’UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT
Dignificar el treball d’educadors/es proporcionant-los l’estabilitat
necessària pel desenvolupament de la seva professió, així com per la
millora de l’educació en tots els centres que actualment pateixen els canvis
constants de plantilles a l’inici de cada curs.
Reduir les ràtios professorat-alumnat en tot el tram educatiu, per
arribar a una veritable educació de qualitat, amb la suficient atenció
personalitzada a l’alumnat i la millora de les condicions laborals del
professorat.
Augmentar els fons destinats a beques en tot el tram educatiu, especialment
per aquelles famílies amb més problemes econòmics.
Assignar un número de places públiques suficients pels infants de 0 a 3
anys.
Garantir la gratuïtat i el lliure accés a llibres de text en Educació Primària,
Secundària, amb beques suficients destinades a les famílies que així ho
precisin, pels següents trams educatius no obligatoris. Defensem un
projecte de col·laboració entre Comunitats Autònomes per a l’elaboració
de llibres de text amb llicència copyleft, de distribució i còpia lliure. Aquesta
mesura suposarà un estalvi de centenars d’euros l’any per a cada família.
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Assegurar el transport i el menú escolar gratuït per aquelles famílies que
no poden fer front a les despeses escolars.
Implantar un servei d’assistència psicopedagògica que atengui l’alumnat
de Preescolar i Primària.
Incorporar a l’Educació Pública la tecnologia necessària per oferir una
Educació de qualitat, atractiva i adaptada a la societat de la informació
d’avui dia.
Millorar l’educació plurilingüe, promovent l’educació en un mínim de tres
idiomes des de l’inici de la vida acadèmica de l’alumnat.
Defensar el model d’immersió lingüística.
Revisar les necessitats d’obertura de nous centres públics, en detriment de
concertats i privats.
Garantir la lliure elecció per part de les famílies del centre educatiu dels
seus fills/es, tant en Primària com Secundària.
Garantir i vetllar pel desenvolupament d’una escola pública realment laica.
Assegurar l’opció d’alimentació vegana en tots els centres educatius de
Catalunya, així com altres opcions de menú relacionades amb qüestions
religioses, ètiques i de salut.
5.2 EXCEL·LÈNCIA I TALENT
Creació d’un Centre de Gestió del Talent destinat a localitzar i promoure
joves que destaquen per les seves capacitats en àmbits que estan marginats,
o en segon pla, dins els programes educatius, ja sigui en la realització
d’activitats artístiques de qualsevol tipus, esportives, científiques o d’una
altra índole.
Posada en marxa d’activitats extraescolars de qualitat que promoguin el
desenvolupament de les capacitats de la joventut.
Foment de la lectura i l’educació artística des del propi currículum de
l’educació primària i secundària, amb ampliació d’hores destinades
específicament a aquesta competència.
Implantació en escoles i instituts de mètodes pedagògics integrals
adequats a les necessitats actuals, basats en l’aprenentatge cooperatiu,
la detecció i potenciació de les intel·ligències públiques, la creativitat i la
innovació, l’educació emocional, així com la no directivitat, per garantir la
plena autonomia i excel·lència de la diversitat de l’alumnat.
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5.3 PREVENCIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL
Ampliació del Servei d’Orientació dels Centres de Secundària públics amb
places de Psicologia i Pedagogia. En ambdós casos, s’ha de prestar una
especial atenció per evitar situacions de discriminació.
Lluita efectiva contra l’abandonament escolar, especialment el prematur, a
través de la implantació de programes específics.
Mesures per garantir l’atenció primària a menors amb diversitat funcional
i les seves famílies, destinant recursos a la prevenció, la detecció precoç, el
diagnòstic i l’atenció de totes les situacions, trastorns del desenvolupament
o situacions de risc a la població infantil de 0 a 6 anys d’edat. El model
educatiu ha de ser inclusiu i buscar l’escolarització en centres ordinaris
d’aquest alumnat.
Promoció de la detecció precoç del maltractament infantil, l’assetjament
escolar i la discriminació en base al gènere, identitat, orientació sexual,
origen o condició sexual, en l’àmbit escolar i dels Serveis Socials, a través
de la creació d’un equip multidisciplinari. Les seves funcions, entre d’altres,
seran l’assessorament i la informació/formació a professionals que
treballant amb infants, ja sigui amb tallers informatius a centres escolars
dirigits a docents i alumnat, o jornades formatives a professionals dels
diferents Serveis Socials, o qualsevol altra modalitat formativa. Aquest
servei rebrà una dotació econòmica pròpia per desenvolupar la seva tasca
amb garanties.
5.4 EDUCACIÓ ÈTICA
Inclusió al Currículum de la matèria de Ciències Naturals la defensa i
protecció dels animals.
Implantació de programes específics que desenvolupin la corresponsabilitat
i el repartiment equitatiu de les tasques domèstiques i els responsabilitats
familiars (com l’atenció a persones dependents), amb la finalitat de
fomentar des de la infància la igualtat de gènere.
Promoció del voluntariat com a eina per potenciar l’empatia i la
solidaritat entre la joventut. Establir convenis amb totes les entitats
socials, culturals, ambientals i animalistes per fer extensiu el programa
Aprenentatge-Servei que garanteix que l’alumnat de secundària participi
als serveis de Voluntariat, amb l’aprenentatge d’educació en valors que
això comporta.
Desenvolupament de plans d’educació als centres que donin accés a
formació i informació sobre la diversitat sexual, de gènere i familiar.
5.5 UNIVERSITAT
Establir convenis de col·laboració amb les Universitats i altres
institucions de formació de persones adultes per augmentar els
continguts de justícia social, medi ambient i defensa animal als plans
docents.
Potenciar la relació entre universitats i empreses a partir de fires,
campanyes a centres universitaris i incentius. És imprescindible un major
apropament al món laboral als estudiants en període universitari.
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Posicionar Catalunya a l’escena internacional com a destí d’excel·lència
per estudis de postgrau.
5.6 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Impulsar la “setmana de la innovació” en tots els centres d’Educació
Secundària, durant la qual l’alumnat rebi formació i treballi de forma
activa mitjançant activitats i tallers a fi de fomentar la emprenedoria.
Millorar la formació professional i adequació de l’oferta formativa a la
demanda del mercat laboral.
Crear una plataforma virtual de trobada per a universitaris en la qual es
faciliti informació sobre les places en residències universitàries i pisos
compartits a preus assequibles.

6. CULTURA I NOVES TECNOLOGIES
6.1 ÚS DE LES BIBLIOTEQUES COM A CENTRES PAER A LA DIFUSIÓ CULTURAL
Donem suport a la tasca de les biblioteques per garantir l’accés a la cultura. Veiem
amb preocupació com en els darrers anys l’assistència a les mateixes va caient, en
bona mesura pel creixement de les noves tecnologies. Pensem que les biblioteques
públiques tenen futur, sempre que no siguin enteses com a simples magatzems de
llibres, sinó com a espais de creació i intercanvi cultural mitjançant la realització
d’exposicions artístiques, tallers, etc. on sigui possible conèixer-se i interactuar.
6.2 ALTERNATIVES D’OCI PER A LA JOVENTUT
Apostem pel foment de l’oci saludable, que garanteixi l’accés a alternatives gratuïtes
a la joventut i a persones aturades o sense recursos.
Per aconseguir-ho proposem:
Promoció de festivals de cinema, música, dansa, teatre, art, etc.
Accés lliure als museus públics per a persones aturades i per a la joventut.
Dotació al teixit associatiu juvenil de la capacitat, els mitjans i els recursos
necessaris per desenvolupar activitats culturals i d’oci alternatiu.
Adaptació de les sales de teatre de titularitat pública i filmoteques per a
persones amb diversitat funcional, que ofereixin representacions teatrals
i exhibeixin pel·lícules amb àudio descripció.
Creació d’un portal online en el qual la joventut pugui desenvolupar les
seves capacitats artístiques de qualsevol índole i exposar les seves obres
a la societat amb la seguretat que es protegeixin les seves autories.
L’Administració promourà i difondrà gratuïtament aquest portal amb
l’objectiu de donar la màxima difusió a directors de cinema, escriptors,
pintors, poetes, grups musicals i a qualsevol activitat cultural.
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Creació d’espais físics on la joventut pugui compartir les seves inquietuds,
i creacions a nivell cultural, així com desenvolupar el seu talent (locals de
músics, assajos teatrals, debats, etc.).
Promoció de l’horari nocturn i gratuït durant els caps de setmana als
centres poliesportius i culturals gestionats pels organismes dependents
del govern autonòmic.
Centres cívics al servei de la ciutadania. Els centres cívics s’obriran al
desenvolupament de tot tipus d’activitats culturals i de creació, amb la
premissa del respecte al medi ambient, animals i altres persones, establint
un model mixt de programació professional, del teixit associatiu i veïnal.
6.3 FOMENT I SUPORT A LA CULTURA
Donar suport a les entitats culturals, atorgant-les ajudes en forma de conveni
o contracte-programa, i les eines necessàries pel seu desenvolupament
(centres cívics, escenaris, teatres, etc.).
Fomentar l’ensenyament de disciplines artístiques, establint un centre
cultural a cada districte i promocionant la seva oferta als centres d’educació
públics.
Crear un banc digital d’obra escrita. Aquest servei, de lliure accés,
complementaria la funció de les biblioteques, que a més ampliaria els seus
horaris, mantenint un nombre d’elles obertes les 24h.
Protegir el patrimoni material i immaterial que suposen alguns
establiments comercials emblemàtics, no només a nivell arquitectònic,
sinó de l’activitat econòmica que exerceixen, sempre que aquesta es
desenvolupi en l’àmbit de la responsabilitat social, la sostenibilitat i el
respecte als animals.
Cultura urbana. Agilitzar i facilitar l’obtenció de permisos per realitzar
activitats culturals al carrer, com una de les formes d’apropar la cultura a
la ciutadania.
6.4 NOVES TECNOLOGIES
Considerem que les noves tecnologies han d’estar al servei de tota la població i
servir com un mecanisme per garantir l’accés a la informació i a la cultura. Internet
és un dels pocs mitjans que la població té per accedir a informació diferent a la
subministrada pels grans mitjans de comunicació.
Donem suport a les següents mesures:
Instal·lació de punts d’accés a internet, expansió de la comunicació sense
fil i elaboració de guies informatives.
Ús de programes de software lliure a l’Administració sempre que sigui
possible. Això suposarà un estalvi de milions d’euros per a les arques
públiques.
Ús d’estàndards oberts als documents electrònics emesos i/o reclamats
per l’Administració.
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Publicació de les eines i materials desenvolupats per l’Administració amb
llicències de distribució lliure.

7.POLÍTIQUES D’IGUALTAT
7.1 PER LA IGUALTAT DE LA DONA
Les dones segueixen patint violència i essent discriminades. Segons dades del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Catalunya és la segona
comunitat en nombre de víctimes mortals: 124 dones han estat assassinades des
de 2003. Les retallades en la lluita contra la violència de gènere impedeixen, entre
d’altres coses, la detecció precoç o l’assistència més adequada a les víctimes.
Quant a la bretxa salarial, les treballadores segueixen cobrant un 24% menys per
dur a terme feines d’igual valor. Aconseguir una societat on dones i homes siguem
iguals quant a drets laborals és també un dels nostres objectius.
El Partit Animalista - PACMA, amb l’objectiu d’avançar cap a una societat més
igualitària, sense sexisme, defensa les següents mesures:
Creació d’una Conselleria d’Igualtat, que posseeixi les competències i la
dotació necessària per a realitzar la seva tasca.
Creació d’un Consell d’Igualtat, integrat per organitzacions d’igualtat
de gènere i que realitzi una tasca d’assessorament i consulta del govern
autonòmic. Així mateix, el Consell tindrà una participació als consells de
ràdio i televisió d’àmbit autonòmic.
Mesures que afavoreixin la inserció laboral de les dones, amb l’objectiu
d’evitar la desigualtat salarial i la segregació laboral.
Pacte social per la igualtat retributiva d’homes i dones.
Mesures per combatre el ‘sostre de vidre’, que obstaculitza que les
dones aconsegueixin llocs executius. Aconseguir reduir aquesta bretxa a
l’administració pública serà un objectiu prioritari.
Convenis per garantir la conciliació de la vida personal i laboral, sense
discriminar per qüestions de gènere.
Mesures per millorar el protocol d’actuació i l’atenció a les víctimes en els
casos de violència de gènere.
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7.2 TRACTAMENT INTEGRAL DE LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
Cada any són assassinades desenes de dones. La difícil erradicació de la violència
de gènere a la societat espanyola, amb l’aprovació fa ja més d’una dècada de la Llei
Integral contra la Violència de Gènere, fa que ens qüestionem la seva eficàcia.
Proposem:
Millorar els mecanismes de protecció per a les víctimes. Aquestes millores
han de passar per articular als pressupostos generals plans d’ajudes
econòmiques per a les víctimes, que els permetin reconstruir les seves
vides i que no es tramitin, com es fa en l’actualitat, només a través de les
rendes actives de reinserció en casos molt greus de màxima necessitat. Les
dones víctimes de violència de gènere han de trobar-se amb més recursos
assistencials i socials, independentment del moment processal en què es
trobi el seu cas.
Formar el cos judicial en violència de gènere i integrar a la interpretació de
la Llei les especials circumstàncies de les víctimes d’aquesta violència.
Millorar les valoracions policials de risc i complementar-les amb informes
pericials, i implementar a tot l’Estat les Unitats de Valoració Forense
Integral amb personal format en violència de gènere. També s’ha de produir
una ampliació dels supòsits i la inclusió a la legislació de noves formes de
violència contra les dones.
Generar campañas que destierren de una vez los mitos, tanto los que se
refieren a las denuncias falsas como a que todos los agresores entran en
prisión; además de generar un debate real entre la opinión pública sobre el
origen de esta violencia estructural.
Conformar programes educatius de prevenció que tinguin un pes important
a la política educativa en tots els àmbits, des de l’educació primària fins a
la Universitat.
7.3 DIVERSITAT SEXUAL
PACMA està compromès amb la lluita contra qualsevol discriminació. En línia amb
la nostra política de respecte a tots els individus, independentment del seu origen,
espècie, raça, sexe o orientació sexual, assumim íntegrament les onze propostes de
la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals.
Les propostes són:
Llei integral de transsexualitat.
Llei per la igualtat de les persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals,
Intersexuals, Queer i altres (LGTBIQ+) i contra la discriminació per
orientació sexual o identitat de gènere.
Garantia perquè totes les persones LGTBIQ+ puguin accedir a l’adopció i a
l’acolliment en igualtat de condicions.
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Creació d’un Servei d’Informació i Atenció a persones LGTBIQ+.
Posada en marxa de mesures antidiscriminatòries envers lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals, així com de persones que viuen amb el VIH, en
l’àmbit laboral.
Suport institucional a la celebració de la data reivindicativa de l’Orgull
LGTBIQ+

7.4 DIVERSITAT FUNCIONAL
Les persones amb diversitat funcional física, visual, auditiva o intel·lectual poden,
en la majoria dels casos, integrar-se al mercat laboral. Per això, defensem les
següents mesures:
Anàlisi de les necessitats formatives dels estudiants amb diversitat
funcional i adaptació dels recursos en els cursos de formació.
Promoció de trobades empresarials sobre responsabilitat social i
assessorament a les empreses sobre inserció laboral, donant a conèixer la
rendibilitat econòmica i social.
Augment de les inspeccions per complir l’obligatorietat de reservar el 2%
de les places a persones amb diversitat funcional a les empreses amb una
plantilla superior a cinquanta persones.
Vigilància del compliment de la normativa en matèria d’eliminació de
barreres arquitectòniques i accessibilitat, de forma que siguin els governs
autonòmics els primers en donar exemple als seus edificis públics.
Mesures per a la millora i agilització de l’aplicació de la llei de dependència.
7.5 MESURES CONTRA LA POBRESA
Nombroses persones a Catalunya estan en situació de pobresa o en risc de caure en
la mateixa. És necessari i urgent pal·liar aquesta situació, per la qual cosa proposem
les següents mesures:
Creació d’una unitat que acompanyi les persones sense sostre, els informi
sobre els centres que els poden oferir ajuda i els faciliti la comunicació
amb els serveis socials. Aquesta unitat rebrà el suport d’una xarxa de
voluntariat.
Ampliar les places dels albergs i dels menjadors socials per garantir que
cap persona es quedi sense sostre ni una alimentació suficient.
Garantir que tota la infància disposi de l’alimentació necessària i suficient,
i d’una llar adequada.
Garantia que els animals de companyia puguin accedir als albergs,
menjadors socials i residències. En cas que sigui necessari per a l’animal, es
procuraran els recursos necessaris per la correcta cura del mateix.
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Potenciació de la col·laboració d’empreses privades amb el Banc dels
Aliments, amb la finalitat d’augmentar la seva capacitat i garantir un major
nombre d’aportacions regulars.
Implantació d’un programa per integrar a persones en risc d’exclusió social
al món laboral, a partir dels centres socials.
Impuls del voluntariat com a eina de desenvolupament personal i de
foment de la solidaritat i l’empatia.
7.6 DEPENDÈNCIA
Garantir el compliment de la Llei de Dependència en tots els seus àmbits.
Adaptar el transport públic a les persones amb mobilitat reduïda. Encara
avui dia existeixen moltes estacions de Rodalies i Regionals (Renfe i FGC),
així com de metro, que no estiguin adaptades.
Augmentar les partides pressupostàries destinades als Centres d’Acollida i
Serveis Socials, pel servei d’acollida i distribució d’aliments, menjador, etc.
amb l’objectiu que cap ciutadà no disposi d’uns serveis mínims.
Dissenyar una accessibilitat per mobilitat plena a tots els edificis públics.
Adaptar totes les comunicacions dels ens públics per a persones invidents
i persones amb discapacitat auditiva.
Incrementar les places públiques de residències i centres de dia. Aconseguir
una distribució equitativa de la situació d’aquests.
Reduir el temps que empren els tribunals mèdics en la valoració del grau
de discapacitat
7.7 PERSONAS MIGRANTS I REFUGIADES
Considerem urgent la revisió de la política migratòria, que ha de garantir la protecció
dels Drets Humans, així com dels drets socials de la ciutadania. Els fluxos migratoris
i refugiats, que augmenten per la terrible situació política i econòmica, la guerra i
l’ISIS, han de suposar un imperatiu per dur a terme mesures justes d’empara social i
integració de les persones migrants i refugiades, recolzades pel Dret Internacional,
que ofereixin garanties a tota la ciutadania.
Proposem, a més, les següents mesures:
Establir mecanismes per lluitar contra la xenofòbia, el racisme i l’exclusió
social.
Establir els protocols necessaris per garantir unes condicions de vida,
benestar psicològic i un tracte respectuós amb i entre tots els interns del
Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca.
Potenciar l’activitat dels mediadors, dotant-los de més autoritat perquè
els processos en què participen siguin el més àgils possibles.
Incloure al SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats)
informació específica sobre la protecció animal i el protocol que s’ha de
seguir en cas d’introduir un animal des d’un altre país.
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Oferir formació gratuïta de català i castellà.
Complir amb les quotes fixades per la Unió Europea.

8.REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I ESTAT
DE DRET
En els últims anys estem seguint testimonis de l’estancament i degradació de la
nostra democràcia. Mentre la classe política s’allunya de la resta de la ciutadania,
cada vegada som més els que reclamem decidir en els assumptes que ens afecten.
El desenvolupament del teixit associatiu, en combinació amb la presa de decisions
mitjançant consultes, propiciarà l’avanç cap a una major participació, sense la qual
l’Estat de Dret no pot existir realment.
Propostes:
8.1 TRANSPARÈNCIA I POLÍTICA RESPONSABLE
Creació d’una taula ciutadana contra el frau que faciliti la transparència
de les partides pressupostàries i la documentació de cadascuna de les
activitats econòmiques que generi la Generalitat, així com la publicació en la
seva pàgina web de tota la informació relativa als pressupostos, concursos
públics i adjudicació, especificant de forma detallada les partides.
Inhabilitació per ocupar qualsevol càrrec públic a persones imputades o
investigades en casos de corrupció política.

8.2 LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ
La lluita contra la corrupció ha de ser una de les principals preocupacions dels
poders públics. Segons dades de l’últim Baròmetre de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, un 82,6% dels catalans/es consideren que la corrupció és un problema
molt o bastant greu. Al seu torn, un 82,5% subscriu que la classe política no fa el que
caldria per lluitar contra la corrupció. Per la seva part, tant les dades del CIS com les
del CEO, per a tota Espanya i Catalunya respectivament, identifiquen la corrupció
i la insatisfacció amb la política com a un dels primers problemes de la ciutadania.
Les xifres del dany econòmic que causa la corrupció a Europa (120.000 milions
d’euros anuals segons la Comissió Europea) o del seu cost social (40.000 milions a
l’Estat segons un estudi de la Universitat de Las Palmas) alimenta aquesta percepció,
mentre que les dades de causes obertes (1.378 implicat en causes penals, amb
obertura de judici oral o processats per corrupció pública, segons l’última onada
del repositori de dades del Consell General del Poder Judicial relatives a 2016) fan
palesa la magnitud.
En el nostre compromís amb la lluita contra la corrupció, PACMA assumeix al seu
programa electoral totes les propostes de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

8.2.1 Integritat, ètica pública i transparència.
❖
Cal enfortir la integritat corporativa de totes les institucions, fer obligatòria
l’elaboració de plans de prevenció de riscos de corrupció i aprovar Codis de
Conducta per a tot el personal i els operadors que siguin prestadors de serveis
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públics o perceptors de fons públics.
Cal crear canals de denúncia segurs en totes les institucions públiques,
que garanteixin l’anonimat del denunciant.
És necessari el desplegament de la Llei 19/2014, de Transparència, accés a
la informació pública i bon govern, indispensable per al desenvolupament
efectiu de les obligacions legals.
8.2.2 Imparcialitat en la gestió dels conflictes d’interès.
És necessari gestionar els conflictes d’interès com una de les principals
fonts de risc de corrupció i modificar la regulació actual del règim de
declaracions d’interessos, revisar el sistema de control previ d’idoneïtat,
reforçar el règim d’incompatibilitats, establir polítiques de regals,
preveure restriccions post càrrec en funció dels riscos associats a
determinats perfils i col·lectius de servidors públics, entre altres
elements.
És necessari millorar el sistema de declaració, registre i supervisió de les
declaracions de béns i interessos. Ha d’existir un Registre Electrònic únic
a Catalunya de béns i interessos de càrrecs públics i l’OAC ha d’assumir les
funcions de supervisió general i consulta de dades. S’ha d’establir, també,
un sistema de seguiment específic de les activitats post càrrec, que també
ha de supervisar l’OAC.
És necessari regular, preferentment per mitjà de la Llei Electoral, els
conflictes d’interès dels càrrecs electes
8.2.3 Alternativa al silenci en la protecció de les persones que alerten de
possibles fraus.
Cal aprovar una norma que, d’acord amb els estàndards internacionals,
estableixi la protecció efectiva dels alertadors de casos de corrupció,
i que s’eviti qualsevol tipus de represàlia directa o indirecta contra
aquests. La naturalesa i funcions de l’OAC la fa idònia per assumir
competències en matèria de tutela i protecció de les persones
denunciants.
8.2.4 Despolitització de l’administració en matèria de governança i gestió.
És necessària una reforma de la Funció Pública a Catalunya que eviti
qualsevol tipus d’influència política a les estructures administratives,
la seva total professionalització i l’aplicació decidida dels principis
d’igualtat, mèrit i capacitat en la selecció i promoció de tots els empleats
públics.
És necessari que mitjançant la llei es reguli que l’accés a tots els tipus
de càrrecs de direcció es faci per convocatòria pública, i d’acord amb els
principis de mèrit i capacitat. Per aquells llocs públics que hagin estat
identificats com a més vulnerables als riscos de la corrupció cal preveure
un control previ addicional.
És necessari impulsar decididament els sistemes de control intern en
l’àmbit de la Funció Pública, en especial a les inspeccions Generals de
Serveis, que han de gaudir de més mitjans i tenir plenament garantida la
seva independència d’actuació.
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És necessari fer obligatòria la formació i sensibilització en integritat,
especialment als alts càrrecs i al personal directiu.
8.2.5 Garantia de la independència en matèria de control.
És necessari assegurar la despolitització dels òrgans reguladors i de control
mitjançant una elecció dels seus membres (especialment les seves cúpules)
professional i no partidista; augmentar la seva eficàcia (inclosa la dotació
de recursos necessaris per a l’exercici de les seves funcions) i millorar la
supervisió.
És necessari activar els controls interns i acabar amb les debilitats
endèmiques en la posició dels/de les interventors/es i els/les secretaris/
es, interventors/es en l’àmbit local, derivades del seu nomenament
(interinitats, lliures designacions, comissions de servei, etc.) i de la seva
dependència salarial.
8.2.6 Gestió de riscos en la contractació pública.
Cal assegurar de manera real i efectiva la independència de les persones
integrants de l’estructura equivalent a Catalunya a la futura Oficina
de Regulació i Supervisió de la Contractació, garantint un procés
de nomenament transparent, basat en la capacitat, la meritocràcia i
l’absència de conflictes d’interès previs al nomenament. Així mateix, el
desenvolupament normatiu ha d’establir l’obligació d’aquesta Oficina
Independent de traslladar a l’OAC aquells fets i/o informacions que siguin
susceptibles d’investigació per Antifrau, d’acord amb les competències de
la llei 14/2008, de l’OAC.
És necessari que l’OAC participi, mitjançant consulta preceptiva, en el
disseny i elaboració de l’Estratègia Nacional de Contractació, per prevenir
i combatre la corrupció i garantir la prevenció i el control de situacions
irregulars.
8.2.7 Cobrir les esquerdes en matèria de potestats i competències de l’Oficina
Antifrau de Catalunya.
És necessari que, a través de les modificacions legals oportunes, l’OAC,
com a autoritat especialitzada, assumeixi noves funcions en matèria de
gestió i monitorització de conflictes d’interessos (Registre de declaracions
de béns i interessos dels càrrecs públics, activitat precàrrec i postcàrrec,
etc.) protecció d’alertadors i plans d’integritat.
8.3. EFICIÈNCIA ADMINISTRATIVA
Millora de les oficines públiques virtuals i campanyes per informar a la
ciutadania de forma clara i concisa de tots els tràmits que poden realitzarse a través d’internet.
Treballar amb l’objectiu que les diferents Administracions intercanviïn
informació amb més facilitat per simplificar i estalviar gestions
burocràtiques a la ciutadania.
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8.4. PER UNA ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA QUE GARANTEIXI ELS DRETS DE
LA CIUTADANIA
Considerem necessària l’adopció de mesures que accelerin els tràmits als
jutjats, sense perjudicar el dret a un procés just. La saturació dels jutjats és
un greu problema, que provoca l’allargament dels procediments judicials
durant diversos anys. El govern autonòmic ha d’entendre les sancions com una
mesura per evitar injustícies, i no com un mètode de recaptació. Els expedients
sancionadors administratius han de tramitar-se amb totes les garanties, evitant
la imposició de sancions injustes i els posteriors recursos que ocasionin un
col·lapse.
8.5. MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ
Fomentar la mediació com a eina alternativa per a la resolució de conflictes
de forma ràpida i àgil entre ciutadans, entitats socials i l’Administració.
Ampliar i millorar els serveis públics de mediació. Potenciar la resolució
dialogada de conflictes.
8.6. APROVACIÓ D’UNA LLEI ELECTORAL CATALANA
Defensem l’aprovació d’una Llei Electoral per a Catalunya que permeti una
representació justa de la ciutadania. És necessari:
Establir un sistema electoral, al qual es pugui accedir sense la necessitat
d’avals previs, que asseguri la proporcionalitat en el repartiment d’escons,
en relació directa al nombre de vots i sense barrera electoral, totalment
prescindible, com demostra el fet que no existeixi a les Eleccions
Europees.
Assignar una subvenció corresponent a vots a cada partit després dels
comicis, independentment de l’obtenció de representació, tal i com
succeeix en d’altres països europeus. Aquest sistema de finançament just
i equitatiu, garanteix l’activitat de totes les opcions polítiques en funció
del suport social que perceben, permetent així que tots els segments
ideològics puguin concórrer i existir en igualtat de condicions.
Accedir de forma igualitària als mitjans de comunicació públics. Com
a part del dret dels partits a concórrer a les eleccions en igualtat de
condicions, defensem que sigui assignada la mateixa quantitat de minuts
per a l’emissió dels vídeos electorals a tots els partits que es presentin,
independentment dels resultats electorals de comicis anteriors.
Garantir la cobertura informativa als mitjans de comunicació públics, de
les campanyes de tots els partits que concorren a les Eleccions.

9. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSPORT
El sòl és un bé social. Per aquest motiu, la política territorial ha d’estar basada
en una anàlisi de les necessitats i recursos, garantint la rendibilitat econòmica
i social i distribuint de manera justa les possibilitats de desenvolupament social.
El desenvolupament territorial ha de ser equilibrat per reconfigurar les relacions
entre el centre i la perifèria, afavorint un model policèntric, més proper a una xarxa
de nuclis complementaris, creant sinèrgies.
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Defensem una política de transport que tingui com a objectiu reduir el nombre de
vehicles circulant a les carreteres i optimitzant mitjançant clústers, el nombre de
desplaçaments en virtut de la reducció del consum d’energia. Un elevat nombre
de persones i animals moren cada any atropellats o en accidents. Així mateix, la
congestió de vehicles és perjudicial per a la ciutadania i el medi ambient.
És necessari realitzar una transició energètica cap a una societat que aposti per
l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables respectuoses amb els
animals.
9.1 ACCESSIBILITAT UNIVERSAL
Amb l’objectiu de garantir la llibertat de circulació i l’accessibilitat, defensem les
següents mesures:
Eliminació de barreres arquitectòniques i el seu redisseny per afavorir
l’accessibilitat universal.
Augment de l’accessibilitat en els mitjans de transport públics i creació de
suficients estacionaments reservats a l’àrea de treball durant la jornada
laboral.
Campanyes de formació en accessibilitat per a tots els agents implicats
en l’eliminació de les barreres arquitectòniques existents i en les noves
construccions.
Elaboració d’una auditoria per analitzar el compliment de les condicions
d’accessibilitat en edificis públics.
Suport per a l’adquisició de mitjans que permetin la circulació de persones
amb diversitat funcional visual, sense l’ús d’animals, com ara GPS o
voluntariat.
Accés d’animals als mitjans de transport públics.

9.2 CAMPANYES INFORMATIVES PER A LA SEGURETAT VIÀRIA
Defensem la divulgació sobre els riscos al volant, incloent-hi informació
sobre com aconseguir que els animals viatgin segurs.
Invertir en campanyes de seguretat viària, sensibilització i conscienciació,
especialment a les escoles.
Millorar la senyalització, vigilància i seguretat dels camins escolars.
9.3 TRANSPORT PÚBLIC
El nostre model de mobilitat genera greus impactes sobre el medi ambient i la nostra
qualitat de vida. El transport és el principal sector d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle, provoca greus problemes de salut degut a la contaminació atmosfèrica
i el soroll. A més, la construcció d’infraestructures tenen un cost econòmic molt
elevat i sovint també un fort impacte ambiental. D’altra banda, el transport i el
volum de mercaderies a llargues distàncies creixen a ritmes desmesurats, fins el
punt que cada dia desplacem més de 85 tones/kilòmetre per habitant.
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Per això, defensem un sistema basat en el transport públic (principalment el
ferrocarril) i en l’ús de mitjans no motoritzats. Per impulsar la reducció de les
necessitats de mobilitat i els seus impactes, tindrem en compte les propostes que
han presentat les cinc principals organitzacions ecologistes del nostre país en el
seu informe “Un programa per la Terra”, i que són les següents:

Promoure els plans de mobilitat sostenible autonòmics i en coordinació
amb els diferents municipis, aconseguint la reducció de la mobilitat
motoritzada, de forma coordinada amb la política urbanística.
Fomentar la mobilitat no motoritzada i, en el cas de la bicicleta, en
combinació amb l’ús del transport públic.
Imposar per llei l’adequació de carrils bici en tots els Plans Generals
d’Ordenació Urbana per obra nova.
Aprovar plans de desplaçament per a vianants i de mobilitat ciclista
regional i local.
Imposar una moratòria a les grans infraestructures sense justificació per la
seva limitada demanda.
Promoure els mitjans de transport més nets i eficients i sempre ajustats
a la demanda real, fomentant els sistemes integrats de transport públic
metropolità.
Desenvolupar els mitjans de major capacitat, com els ferroviaris, quan la
densitat de població ho justifiqui.
Incentivar l’abandonament de l’automòbil privat mitjançant mesures
fiscals de reducció i conversió del viari urbà.
Potenciar el cotxe elèctric pel servei públic i municipal, i els punts de
recàrrega amb energies netes i autoconsum.
Així mateix, som partidaris que s’ampliïn les xarxes públiques de transport i que les
tarifes siguin ajustades a la situació econòmica de la ciutadania.
Per això proposem:
Crear un abonament de transport especial que permeti la mobilitat
a tota Catalunya, gratuït per a aturats i membres d’unitats familiars
amb ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional, fomentant la
mobilitat en transport públic a les persones en cerca activa d’ocupació i a
sectors desafavorits.
9.4 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
A fi de millorar aquest servei públic tan necessari, proposem:
Ampliació de l’horari del servei 24h els divendres, dissabtes i vigílies de
festius i fins la 1:00h la resta de dies de la setmana.
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Augment de la vigilància i seguretat a les estacions.
Substitució dels torns d’entrada, adaptant-los a la tecnologia contact less
smartcard (operatiu al metro de Londres).
Potenciació de la mobilitat als FGC i estudiar la construcció de noves línies
que connectin tota Catalunya.
Reducció en les tarifes a persones amb baix nivell d’ingressos econòmics o
en situació d’atur.
Desplaçaments sanitaris amb tarifes reduïdes.
Implantació de noves aplicacions tecnològiques per millorar l’eficàcia del
servei, incloent-hi temps d’espera, temps de trajecte, etc.
9.5 RECOBRIMIENT DE GUARDA-RAILS PER EVITAR MORTS DE CICLISTES I
MOTORISTES
Els guarda-rails provoquen un gran nombre de lesions i morts cada any, degut als
talls amb les vores i l’impacte. Defensem la instal·lació de sistemes de recobriment
dels mateixos que redueixin les possibilitats de lesions i morts.
9.6 MESURES PER REDUIR EL NOMBRE D’ANIMALS MORTS A LES CARRETERES
I EN ALTRES INFRAESTRUCTURES
Prendrem mesures que protegeixin els animals salvatges, com la restricció de
tancats que impedeixin el lliure pas d’animals als espais naturals, l’establiment de
passos subterranis i ponts a les vies de tren i carreteres, l’aïllament de les vies que
acaben amb la vida de milers d’animals l’any i altres mesures per reduir el nombre
d’accidents i morts. A més, s’estudiaran plans de reducció de velocitat a les vies
que transiten els voltants o l’interior de parcs naturals i espais protegits o d’interès
mediambiental, per reduir el nombre d’accidents.

10.MEDI AMBIENT
PACMA té un compromís ineludible amb el medi ambient i la protecció de l’entorn.
Fruit del nostre compromís amb les mesures ambientals respectuoses amb els
animals, el Partit Animalista assumeix les propostes ambientals que les principals
associacions ecologistes (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace
SEO Birdlife i WWF) han presentat, i algunes de les quals es presenten a continuació.
A més, PACMA aposta per una lluita activa i urgent contra els incendis i les mesures
de prevenció així com per la prohibició del fracking.
10.1 PROTECCIÓ LEGAL DELS PARCS NATURALS I COSTES
La desprotecció legislativa ha suposat un greu perjudici al Patrimoni Natural, per la
qual cosa defensem l’aplicació de normatives eficaces, amb l’objectiu de defensar
les necessitats dels animals que viuen en aquests llocs. En el cas dels sectors
econòmics que ja operen i depenen dels espais naturals, com és el cas del turisme,
donem suport a programes de millora, renovació i readjudicació dels serveis i
instal·lacions existents.
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10.2 PROTECCIÓ DE LA FIGURA DE L’AGENT MEDIAMBIENTAL
Donem suport a la figura de l’agent mediambiental i el seu reconeixement, a tots
els efectes, com a Agent de l’Autoritat i Policia del Medi Natural, que hauran de
ser dotats dels mitjans necessaris per efectuar la seva tasca de manera eficient i
segura, dimensionant la plantilla a les necessitats del territori.
10.3 FI DEL FRACKING
L’extracció de gas no convencional a través de la fractura hidràulica, tècnica
coneguda com a fracking, està demostrant que provoca terribles danys al subsòl,
contamina els aqüífers subterranis i augmenta el risc de sismes, perjudicant els
animals. Pot comportar, fins i tot, la contaminació de terrenys a la superfície.
Des de PACMA ens oposem totalment a aquesta tècnica i considerem necessari
posar fi a la mateixa, sense moratòries ni retards, així com a l’adjudicació de
llicències per a l’estudi del sòl enfocat a aquesta tècnica.
10.4 LLUITA CONTRA ELS INCENDIS
La millor forma de combatre els incendis forestals és evitar que es produeixin,
prioritzant les tasques de prevenció. Malgrat això, Catalunya ha anat retallant els
seus pressupostos en aquesta matèria, reduint fins i tot el personal. PACMA aposta
per invertir més recursos i estendre el període de risc, entre altres propostes.
Per a la prevenció dels incendis, defensem les següents mesures:
Dedicar el doble de recursos econòmics que actualment s’estan destinant
a la prevenció, l’extinció i restauració després dels incendis.
No realitzar retallades ni en personal ni en material en la lluita contra els
incendis forestal.
Restablir el nombre d’efectius humans previ als acomiadaments degut a
les retallades pressupostàries i valorar l’augment de recursos en els casos
necessaris.
Ampliar el període de màxim risc d’incendis, de forma que aquest sigui de
l’1 de juny al 30 d’octubre. En aquest període estarà totalment prohibida la
crema de rostolls i les cremes per a l’obtenció de pastures, així com l’accés
de vehicles a motor per zones forestals, excepte per tasques de vigilància,
prevenció i extinció, sense que existeixi la possibilitat de concedir
autoritzacions.
Adoptar mesures de prevenció als nuclis urbans, urbanitzacions i
residències existents en zones forestals, encaminades a informar els seus
habitants del risc existent, a evitar les possibles causes d’incendis i adoptar
mesures de lluita contra els incendis. A més, intensificar les tasques de
manteniment a les zones de contacte entre la ciutat i el medi natural.
Intensificar les tasques d’investigació després d’un incendi per determinar
l’origen i l’autoria del mateix.
Intensificar les tasques d’investigació després d’un incendi per determinar
l’origen i l’autoria del mateix.
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Talar i triturar els arbres cremats al propi lloc de l’incendi, amb l’objectiu
d’evitar la comercialització de fusta cremada.
Prohibir de la pirotècnia, per l’elevada casualitat entre el seu ús i la
provocació d’incendis, així com pel dany que provoca als animals.
Realitzarem campanyes informatives dedicades a conscienciar la societat
sobre els perjudicis que comporta l’ús d’aquests dispositius.
10.5 PROTOCOL D’EVACUACIÓ D’ANIMALS EN CATÀSTROFES
Inundacions per desbordaments, els incendis forestals, o les grans nevades, deixen
imatges inesborrables d’animals morts de la forma més terrible, sense que cap cos
de seguretat els auxiliï, davant la impotència que genera per aquells que sí ens
preocupem per ells.
Totes aquestes catàstrofes no només generen danys materials, sinó la mort de
milers d’animals que poden evitar-se amb protocols d’evacuació que els considerin
com a éssers sensibles i no simples estris.
Davant de possibles situacions de risc que comportin evacuació, actualment es
prohibeix als ciutadans i cossos de seguretat dedicar temps, efectius o recursos al
rescat i evacuació d’animals. S’abandonen gossos encadenats i animals de granja
tancats, que estan impossibilitats per escapar per sí mateixos, i que moren ofegats,
cremats o asfixiats.
Per evitar aquestes situacions, proposem la posada en marxa del Pla d’Evacuació
d’Animals en Catàstrofes i Situacions d’Emergències, que ha elaborat PACMA i que
han presentat el passat mes de setembre al Ministerio del Interior i a les direccions
tècniques d’emergències de totes les Comunitats Autònomes perquè siguin
incorporats als plans territorials en aquesta matèria.
Aquest pla contempla l’evacuació de forma segura dels animals que resideixen a
habitatges, dels animals a granges i, fins i tot, dels animals silvestres que es poden
veure atrapats per tanques que impedeixin la seva fugida davant d’una catàstrofe.
10.6 PROTOCOLS D’ASSISTÈNCIA A FAUNA SILVESTRE EN CLIMES EXTREMS
El clima extrem és un fenomen que cada vegada serà més habitual segons indiquen
els científics del Panell Intergovernamental de l’ONU contra el canvi climàtic (IPCC).
L’agressió al Medi Ambient que ha abocat el planeta al canvi climàtic i a l’escalfament
global, afecta per igual a éssers humans i animals, incapaços d’adaptar-se a aquests
fenòmens climatològics letals.
El Partit Animalista considera una obligació ètica i moral, i una necessitat de
sostenibilitat dels ecosistemes protegir i ajudar en la mesura de les nostres
possibilitats la fauna salvatge en aquestes circumstàncies. Per això proposem la
implantació de Protocols d’Intervenció per a l’Assistència a Fauna Silvestre en
Condicions Climatològiques Extremes (PIAFS).

10.7 LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
La urgència i gravetat del canvi climàtic requereixen de l’acció política a tots els
nivells.

50

Catalunya disposa d’una gran quantitat d’oportunitats, i de compromisos que ha
de complir, per combatre el canvi climàtic i reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle a través de mesures ambientals en àrees com el transport, l’energia, la
producció agrària, la gestió dels residus o la indústria. És necessari que les regions
facin del canvi climàtic un eix polític transversal a totes les decisions que es
prenguin i que deixi de ser un tema inconnex amb la activitat humana i passi a ser
un aspecte transversal en tots els àmbits (econòmic, comercial, industrial, turístic,
cultural, etc.).
10.8 MODEL ENERGÈTIC RENOVABLE, JUST I DEMOCRÀTIC PER A LA
SOCIETAT
Davant dels grans reptes del canvi climàtic, la dependència energètica de l’exterior
i la pobresa energètica, cada vegada és més urgent que la Generalitat contribueixi
al foment d’un model energètic 100% renovable, just i democràtic per a la societat.
És necessària l’adopció de polítiques actives que permetin una ràpida transició cap
a les energies renovables.
Per a això és necessari:
Fomentar a nivell autonòmic i a través d’agències regionals de l’energia la
transició al nou model energètic mitjançant plans integrals per a tots els
municipis.
Crear una oficina de l’Energia, amb l’objectiu d’informar a la ciutadania
sobre consum energètic, assessorament en la implantació de models
d’autoconsum, estalvi i gestió eficient de recursos, etc.
Generar energia neta mitjançant fonts renovables als edificis d’habitatges
de l’administració i edificis de propietat pública (escoles, hospitals,
biblioteques, etc.) i en el mateix punt de consum per a les instal·lacions
públiques en municipis rurals, explotacions agràries i forestals.
Substituir les fonts d’energia fòssil per a calefacció per nous sistemes
renovables i eficients.
Promoure i afavorir l’autoconsum, la generació distribuïda i comunitària
d’energia fotovoltaica, tèrmica i eòlica principalment, a més de la
recuperació de petits salts d’aigua, amb l’objectiu de crear energia de
proximitat, que es generi cada vegada més a prop del punt de consum i sense
grans infraestructures que encareixin el preu de l’energia i empobreixen el
medi ambient.
Donar suport institucionalment la ciutadania per conèixer les opcions de
consum renovable a la llar.
Donar suport institucionalment i econòmica a Pimes, indústria i comerç a
nivell regional i municipal en matèria d’estalvi i eficiència energètica.
Incorporar les tecnologies més eficients als sistemes gestionats per la
Generalitat (enllumenat públic, climatització d’edificis públics i sistemes
d’abastiment i depuració d’aigües).
Monitorització i publicació dels consums en temps real dels edificis públics,
en virtut de l’optimització i la conscienciació de la ciutadania en temes de
millora dels hàbits.
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Posar en marxa regulacions autonòmiques per mobilitzar els fons del Pla
Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la
regeneració i renovació urbanes 2013-2016 (RD 233/2013) que facilitin
l’accés als fons a les comunitats veïnals.
Promoure models de rehabilitació integral i profunda, que arribi a una
reducció d’almenys el 70% del consum energètic de cada edifici.
Promoure ajudes a projectes que mostren posteriorment a la seva execució,
reducció de consums i reflecteixin patrons de comportament referits a les
pautes de reducció de la demanda.
10.9 REDUCCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I FOMENT DE L’ÚS
SOSTENIBLE DE RECURSOS
Les grans corporacions han aconseguit introduir la falsa percepció que la qualitat de
vida es relacioni amb el sobreconsum de productes i serveis. D’aquesta manera s’ha
arribat a nivells insostenibles d’extracció, transformació i ús de recursos naturals,
necessitant un planeta i mig per poder abastir el consum actual. Molts productes
són de durada efímera, fins i tot d’un sol ús, de manera que l’excessiva generació de
residus crea seriosos problemes a la Generalitat i els municipis, encarregats de la
gestió final.
Implantació de Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d’envasos.
Campanyes de foment per a l’eliminació de les bosses de plàstic.
10.10 DETENCIÓ DE LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT PER L’ANY 2020
El març de 2015 la Comissió Europea va avisar pels retards i altres mancances
en l’aplicació de les directives de conservació de la natura. Aquest fet és una
nova mostra d’un problema bastant generalitzat a nivell autonòmic: la manca
de reconeixement dels beneficis que aporta la biodiversitat als habitants del
seu territori i del seu potencial per aportar-ne més. No prendre’s seriosament
aquestes competències i no compatibilitzar els models territorial i econòmic amb
la natura significa: posar en risc el compliment dels objectius europeus i estatals
i l’accés a fons comunitaris; reduir la capacitat de mitigació del canvi climàtic i
adaptació als seus impactes; perjudicar el benestar de les persones i l’atractiu
dels paisatges naturals; i deixar passar oportunitats per ser referents a nivell
europeu i mundial.
10.11 RIUS VIUS I UN ESTALVI EFECTIU D’AIGUA
La transició definitiva de la política d’aigües per complir amb els principis de
sostenibilitat i la normativa europea queda en gran part en mans de la Generalitat.
Per garantir el bon estat de les masses d’aigua és necessari que les polítiques
sectorials, competència de les Comunitats Autònomes, minimitzin el consum
d’aigua, garanteixin cabals ambientals semblants al règim natural i assegurin la
qualitat de l’aigua disponible. Les administracions encarregades d’agricultura,
urbanisme, turisme i indústria han de respectar el Domini Públic Hidràulic, les
planes d’inundació, i evitar la contaminació difusa o els usos excessius. Enlloc de
més embassaments, cal promoure l’estalvi i la depuració de l’aigua i garantir la
gestió pública d’un bé públic.
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10.12 PRESERVACIÓ DELS BOSCOS
La protecció i gestió dels nostres boscos i masses forestals és una competència
exclusivament autonòmica. Necessitem una política forestal que posi en valor
les muntanyes, previngui els incendis forestals, recuperi les zones degradades i
promogui a la societat els valors ambientals i socials que posseeixen els nostres
boscos.
Igualment, és necessari que s’estableixin mesures preventives que evitin la
presència excessiva de visitants o excursionistes, especialment als moments
de l’any amb major afluència. En aquest sentit, s’hauran de regular les activitats
extractives, com per exemple la recol·lecció de bolets, mitjançant la taxació de les
quantitats extretes.
A més, proposarem el tancament al trànsit d’automòbils en zones d’especial
protecció
10.13 REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ PER COMPOSTOS TÒXICS
PERSISTENTS
Els Compostos Tòxics Persistents (CTP) són un grup de substàncies químiques
nocives que a banda de causar danys al medi ambient (degradació dels sòls,
contaminació de l’atmosfera, rius, mantells aqüífers, etc.), provoquen als humans
alteracions genètiques i epigenètiques característiques de molts càncers, malalties
cardiovasculars, metabòliques, trastorns neurodegeneratius, alteracions de
l’equilibri hormonal del sistema endocrí (disruptors endocrins) i altres malalties
associades.
Exemples de CTP són els metalls pesats com el mercuri (Hg), el plom (Pb), el cadmi
(Cd) i el tal·li (Tl), així com el coure (Cu), zinc (Zn) i crom (Cr); i els Contaminants
Orgànics Persistents (COP), com les dioxines, plaguicides organoclorats, bifenils
policlorats (PCB), hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH), furans, compostos
organobromats, etc.
Es troben al medi ambient contaminant sòls, aire i aigua. Un exemple d’això a
Catalunya es reflecteix a l’últim informe anual de la Xarxa de Control de Substàncies
Perilloses de la Conca de l’Ebre, en la qual s’ha constatat la presència de Mercuri,
Crom, Seleni i de l’insecticida DDT en concentracions significatives a les estacions
de mesura d’Ascó, Benissanet i Campredó (Tarragona), i nivells d’hexaclorobenzè
que incompleixen la normativa.
La causa d’aquest tipus de contaminació química pot ser natural (erupció de
volcans, incendis, etc.) o bé com a resultat d’activitats humanes. Per exemple, a les
grans instal·lacions de combustió, emissions derivades del transport, cimenteres,
incineració de residus o processos agrícoles (plaguicides), que provoquen
l’alliberament de CTP de forma accidental o intencionada a l’atmosfera, sòls,
aigua…
A banda d’el medi ambient, aquests contaminants estan presents en un ampli
nombre de productes d’ús diari (productes d’higiene, cosmètics, envasos, etc.).
Hi ha substàncies prohibides que encara poden trobar-se en determinats equips
i materials construïts amb anterioritat a la seva prohibició, especialment als
sectors generadors i consumidors d’energia elèctrica. El 2010, a Catalunya es van
inventariar més de 3,5 milions de kg d’aparells contaminats per PCB.
Malgrat que els éssers humans estan exposats, tant per la inhalació com per
contacte als CTP, es considera que més del 90% dels nivells corporals de CTP del
ciutadà mitjà occidental es deuen a la contaminació alimentària. Segons l’OMS,
els éssers humans estem exposats als COP principalment a través de la ingesta de
productes carnis, làctics, peixos i mariscs.
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L’any 2008 es va publicar un estudi a Catalunya en què s’hi observava que els nivells
més alts del total de PAH van ser detectats a la carn i a productes carnis. En olis,
grasses i cereals, amb valors de l’ordre de μg/kg. En fruites, tubercles i verdures les
concentracions van ser deu vegades menors.
Solem rebre dosis baixes, però son acumulatius i persistents, la qual cosa significa
que causen danys a llarg termini, ja que la seva concentració a l’organisme va
augmentant de mica en mica.
Estudis realitzats sobre els nivells de 19 d’aquestes substàncies a la població
general catalana, van revelar que el 100% dels individus acumulaven almenys 5
d’aquestes substàncies. El 88% tenia restes de l’insecticida DDT, l’ús del qual va ser
prohibit a Espanya fa més de 30 anys, prova de la gran persistència d’aquest tipus
de compostos. El 62% emmagatzemava més de 10 substàncies.
Per tot això, és de vital importància desenvolupar polítiques transversals que
incloguin aspectes ambientals, industrials, alimentaris i econòmics en els quals
prevalgui la salut ambiental, animal i humana; polítiques de control i vigilància
d’aquests contaminants, encaminades a reduir (i finalment eliminar) l’emissió
d’aquestes substàncies. Així mateix, són també necessàries les mesures d’informació
i sensibilització a la població sobre com reduir l’exposició a aquests tòxics.
A més, cal elaborar un pla per reduir l’exposició, que es basi fonamentalment en
quatre eixos:
Control d’emissions d’aquestes substàncies a través de:
Gestió d’un registre en el qual les empreses subministren
la informació necessària per avaluar i tractar els riscos dels
productes.
Aplicació del criteri de Precaució a l’hora d’adoptar decisions
sobre restriccions o concessions d’autoritzacions.
Inspeccions per a la comprovació de les condicions de les
autoritzacions d’activitats amb una elevada repercussió ambiental.
Avantatges fiscals a aquelles empreses que creïn substituts més
segurs.
Assistència tècnica a professionals i empreses sobre com
identificar i substituir processos de fabricació per tecnologies
netes
Promoció d’una agricultura ecològica de qualitat i sostenible que
no inclogui agrotòxics en la seva producció.
Promoció d’una millor gestió dels residus
Foment i control de bones pràctiques.

Vigilància i avaluació de la concentració de contaminants al medi ambient.
Realització d’anàlisis periòdiques i regulars en mostres d’aire,
aigua, sòl que permetin tenir una idea clara de la presència i
distribució d’aquestes substàncies, identificar fonts d’exposició
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addicionals així com comprovar el resultat de les actuacions
realitzades per minimitzar aquesta contaminació, i sobre aquesta
base, perfeccionar, modificar o anular aquestes actuacions.
Per avaluar els efectes sobre el medi ambient i la salut produïts per
aquests contaminants, és imprescindible comptar amb laboratoris
adequats i especialitzats. Per això és necessari avaluar la capacitat
analítica dels laboratoris implicats per a la determinació CTP.
Control per minimitzar l’exposició de la població a aquestes substàncies:
Prohibició de l’ús de plaguicides als espais públics. Gestió
pública d’una jardineria ecològica de qualitat i sostenible.
Actualment els ajuntaments de Barcelona, Tarragona i Badalona
fan polítiques d’erradicació de l’ús de glifosat al seu territori.
Seria necessari estendre aquesta prohibició a tota la comunitat
autònoma.
Promoure l’ús de productes lliures de contaminants a les empreses,
actuant a favor d’aquest tipus d’empreses a l’hora d’escollir
adjudicataris al servei dels ajuntaments catalans i al realitzar
compres públiques.
Implantar el consum d’aliments amb baixa presència de
contaminants als centres públics i fomentar l’aplicació d’aquesta
mesura en centres privats.
Realització d’anàlisis periòdiques i regulars a una mostra
significativa de la població (biocontrols), d’igual manera que
es realitzen en altres ciutats del món. Aquesta monitorització
permetria obtenir dades rellevants de la relació entre les diferents
substàncies i diverses malalties, així com avaluar l’eficàcia de les
mesures preses per disminuir la seva concentració a la ciutadania.
Establir polítiques de suport a la mobilitat sostenible per reduir les
emissions provocades pel transport privat.

Actuacions encaminades a la informació i sensibilització de la població en
general. És necessari que tot el món conegui l’abast del problema, els riscos
i la manera en la qual poden contribuir a reduir l’exposició a aquests tòxics.
10. 14 REDUCCIÓ DE CONTAMINACIÓ PER ANTIBIÒTICS
Quan les bactèries es posen en contacte amb un antibiòtic, moren. Malgrat això,
algunes desenvolupen mecanismes que les fan resistents. La resistència als
antibiòtics és un fenomen natural, encara que l’ús indegut d’aquests fàrmacs en
l’ésser humà i els animals està accelerant el procés.
Les bactèries resistents, en multiplicar-se i estar en contacte amb l’ésser humà,
li provoquen infeccions molt difícils de tractar. Un creixent nombre d’infeccions,
com la pneumònia, la tuberculosi, la septicèmia o la gonorrea, són cada vegada
més difícils -i de vegades impossibles- de tractar, a mesura que els antibiòtics van
perdent eficàcia.
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Quant més elevat sigui l’ús d’antibiòtics, major és la probabilitat d’originar bactèries
resistents a ells.
Segons els experts, si no es prenen mesures urgents davant el fenomen de resistència
a antibiòtics, el 2050 moriran més persones per superbactèries -mutades i immunes
a qualsevol fàrmac conegut- que per càncer o per accidents de trànsit. Actualment,
aquest problema ja produeix la mort d’unes 2.500 persones cada any a Espanya, de
les quals 273 es produeixen a Catalunya.
Les bactèries resistents poden arribar als humans a través del contacte directe
o la dispersió mediambiental a l’aire o l’aigua, però cada vegada es tenen majors
evidències que la resistència als antimicrobians la transmeten principalment
els sistemes alimentaris i especialment la ramaderia, on els animals sans reben
de forma massiva antibiòtics crucials per a la salut humana, com per exemple
fluoroquinolones i colistina.
Malgrat que la Unió Europea va prohibir el 2006 als ramaders emprar
antibiòtics per accelerar el creixement dels animals, el consum dels antibiòtics
a la ramaderia no s’ha reduït. L’administració del medicament a animals sans
està permesa amb l’objectiu de prevenir epidèmies a les granges i aquesta és
la justificació que addueixen els ramaders per seguir emprant antibiòtics de
forma massiva.
Els animals criats en granges emmalalteixen degut a les penoses condicions de
vida que pateixen. Aquestes epidèmies són el resultat de la seva cria massiva en
unes condicions de gran amuntegament i molt poc higièniques, envoltats de les
seves pròpies deixalles. Se’ls engreixa amb pinso que, al seu torn, també pot estar
contaminat amb antibiòtics. Aquestes formes de cria són les habituals en totes les
granges industrials.
Els antibiòtics arriben a la cadena alimentària perquè les empreses ramaderes, en
la majoria dels casos, no respecten el temps necessari perquè l’animal elimini del
seu organisme els antibiòtics abans de ser portats a l’escorxador. La celeritat per
obtenir beneficis preval sobre el deure de no comprometre la salut pública.
Per tot això, proposem prevenir i controlar la resistència als antibiòtics amb les
següents mesures:
Prohibició total de l’ús profilàctic d’antibiòtics pels animals de granja.
Augment i instauració de mesures obligatòries d’higiene, benestar animal i
vacunació per prevenir infeccions a les granges.
Prohibició de l’administració d’antibiòtics als animals de granges sense
supervisió veterinària.
Enduriment de les sancions a aquelles ramaderies que no compleixin amb
la normativa.
Posada en marxa de programes d’inspecció i anàlisi de pinsos.
Creació d’un programa autonòmic de monitorització d’antibiòtics pel
control dels antibiòtics prescrits, tant dels destinats a la salut humana com
a la ramaderia i altres animals.
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10.15. GARANTIA D’UN AIRE SA PER A TOTES LES PERSONES
La competència en qualitat de l’aire és autonòmica. La situació, encara que ha
millorat per alguns contaminants, ha empitjorat per altres i està molt lluny de ser
satisfactòria. Així, una de cada tres persones respira aire que en algun moment
supera els índexs legals permesos. Però si ens fixem en les recomanacions de
l’Organització Mundial de la Salut, que hauria de ser la referència i l’objectiu a
complir per Catalunya, són més de 9 de cada 10 persones les que respiren aire
malsà. Cal recordar que segons els estudis de la CE, més de 27.000 persones moren
prematurament a tota Espanya per aquesta causa. D’altra banda, s’han obert
diversos procediments d’infracció per incompliment de la normativa de la qualitat
de l’aire, pel que una acció decidida en aquest àmbit resulta urgent i imprescindible.
Així mateix, el soroll excessiu té una influència molt negativa sobre la nostra salut,
motiu pel qual també són necessàries intervencions decidides per reduir-ho.
Segons l’OMS, s’estima que la contaminació de l’aire interior provinent de l’ús
de combustibles sòlids i la contaminació de l’aire exterior en zones urbanes, és
responsable de 3,1 milions de morts prematures en tot el món cada any.
10.16. IMPULS DE LES POLÍTIQUES COMERCIALS BASADES EN LA JUSTÍCIA
AMBIENTAL I SOCIAL
L’explosió dels intercanvis comercials de llarga distància a les últimes dècades ha
provocat greus impactes ambientals i socials. L’increment desmesurat del transport
de mercaderies, la deslocalització de la producció, l’especulació i, en definitiva, un
comerç al servei dels mercats i no de les persones ni de la natura, s’ha de canviar
per situar la justícia ambiental i social al centre de les polítiques comercials. Si bé
les grans orientacions comercials es decideixen en altres àmbits, la Generalitat té
en les seves mans fomentar la relocalització de la producció, en particular amb la
compra pública, i contribuir als debats al voltant de les polítiques, com per exemple
els acords comercials amb altres parts del món.
El TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions UE-EE.UU) per exemple,
aprofundirà en l’alliberament dels serveis públics, impedint que Catalunya els
gestioni de manera pública, i amenaçarà el desenvolupament de les legislacions
ambientals (per exemple la prohibició del fracking o de transgènics) ja que les
transnacionals podrien denunciar-les davant les institucions d’arbitratge, cosa que
redundaria en una greu pèrdua de sobirania.
10.17. FISCALITAT SOSTENIBLE
Malgrat l’existència de nombrosos instruments econòmics i fiscals reconeguts per
les institucions i els experts com a eines eficaces de política ambiental, aquests no
s’han aplicat àmpliament. És urgent desenvolupar un model de fiscalitat verd que
desplaci la pressió fiscal sobre el treball cap al consum de recursos naturals i el
deteriorament del medi ambient. Igualment és necessari penalitzar la contaminació
i prioritzar els comportaments ambientals adequats.
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LA SEVA VEU,EL TEU VOT
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