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1. Una federació activa, participativa, organitzada i útil
Els i les socialistes de l’Alt Penedès i el Garraf som progressistes, catalanistes, federalistes,
feministes, municipalistes, ecologistes i ferms convençuts de la utilitat del treball polític des del
socialisme. Ens impliquem amb la bona política per a una millor societat, amb un focus clar en les
persones i la justícia social, sabent que el nostre dia a dia té lloc en territoris d’oportunitats
col·lectives i en municipis que han de ser espais de convivència, dinamisme i progrés.
Ens impliquem en una societat amb opinions, identitats i ideologies plurals i diverses que concebem
com una riquesa social i no com la base de cap enfrontament. Som socialistes perquè volem
administrar la societat contribuint a reduir les desigualtats, reconeixent la diferència com a riquesa,
cercant objectius compartits i sent conscients que cal organitzar-nos per dur a terme una acció
política responsable, decidida i constructiva.
La federació Alt Penedès-Garraf del PSC és part també de la història col·lectiva del partit, fundat el
1978. Avui som el que som gràcies a l’esforç col·lectiu de moltes persones que han participat
activament, en un moment o altre, en l’acció política del PSC a les nostres comarques i als nostres
pobles i ciutats.
La federació Alt Penedès-Garraf del PSC té com a objectius fonamentals:

• Fomentar l’acció política constructiva, progressista i de foment de la justícia social a les nostres
comarques i als nostres pobles, viles i ciutats, posant les persones i la igualtat al centre de
l’acció del partit, com a instrument útil per a la ciutadania.
• Dinamitzar la participació, el debat i la connexió entre els diferents agents socialistes i
progressistes a les nostres comarques (militants, simpatitzants i agents socials).
• Organitzar l’estructura i el funcionament del partit a les nostres comarques, en coordinació
amb l’organització nacional del partit i amb les agrupacions locals, així com amb els càrrecs
institucionals a nivell local i comarcal. També cal mantenir la relació i el diàleg amb les
diferents formacions polítiques, conscients dels valors del diàleg constructiu que el PSC
defensa.

1.1. Compromís federal, país plurinacional i compromís catalanista
En el temps actuals, cal trobar un equilibri intel·ligent entre la prioritària sostenibilitat, la integració
econòmica, la democràcia política i una estructura de sobiranies compartides. El canvi de les
relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya només és possible pel camí del diàleg, la negociació
i el pacte. L’alternativa sensata és un nou acord, un pacte federal ratificat per la ciutadania.
El federalisme té una gran tradició a Catalunya i també a Espanya (Valentí Almirall i Pi i Margall).
S’ajusta als ideals de progrés de llibertat, fraternitat i solidaritat. Es tracta d’acceptar la diversitat
per reforçar la unitat, i implica també l’exercici de la lleialtat i el respecte institucional en tots els
seus àmbits de sobiranies compartides. Tot i que molts experts consideren que el sistema espanyol
és de tipus federal, hi ha qüestions que ens separen dels Estats federals més sòlids: la inexistència
d’un Consell Federal (un Senat de les Comunitats Autònomes), un garbuix competencial amb excés
d’intervencionisme per part de l’Estat, un sistema de finançament poc transparent, i la necessitat
d’un major reconeixement a la plurinacionalitat, pluriculturalitat i plurilingüisme d’Espanya.
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Tot i que el balanç de més de 30 anys d’Estat de les Autonomies és eminentment positiu, el PSC
proposa una reforma constitucional que faci d’Espanya un Estat federal. La reforma constitucional
que proposem contindrà:
• El reconeixement de la identitat nacional catalana i les altres identitats nacionals que conviuen
a Espanya.
• Regles clares que delimitin amb precisió els espais competencials de l’Estat i les Comunitats
Autònomes, procurant la màxima proximitat, eficàcia i eficiència, evitant duplicitats.
• Les Comunitats Autònomes podran representar Espanya a nivell europeu i internacional en el
marc de les seves competències exclusives.
• El Senat esdevindrà un Consell Federal amb presència dels governs de les Comunitats
Autònomes.
• Federalisme fiscal amb uns mecanismes d’anivellament i solidaritat transparents que
garanteixin el principi d’ordinalitat.

1.2. Una federació activa
Volem seguir construint una federació activa, conscients que la nostra tasca ha d’estar dirigida a la
societat, basada en:
• Una plataforma de lideratge polític al Garraf i l’Alt Penedès, generant propostes, debat sectorial
i integració amb la societat. Una plataforma que ha de comptar amb una acció comunicativa
com a partit amb l’objectiu de posar en valor i transmetre l’enorme tasca compromesa del
socialisme al nostre territori.
• Una organització sòlida i robusta que tingui com a objectiu habilitar, estructurar i fomentar
l’activitat del partit a les nostres comarques i municipis.
• Una coordinació efectiva entre el partit i l’acció institucional que visualitzi la tasca històrica,
present i futura dels i les socialistes per a les nostres comarques i els nostres municipis des de
les institucions municipals i supramunicipals, amb sinèrgies amb l’acció institucional al
Parlament de Catalunya, a les Corts Generals i a les institucions europees. L’acció institucional
compromesa d’alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, consellers i conselleres comarcals,
diputats, diputades,... ha de ser compatible amb la participació i vinculació amb l’activitat
orgànica i comunicativa del partit.
També és necessari avançar en l’organització del partit al territori en l’àmbit de la Vegueria Penedès,
establint mecanismes de coordinació, sinèrgies i generació de propostes, que fomentin també la
coordinació institucional entre càrrecs electes del territori.

1.3. Una federació participativa
Volem seguir construint una federació participativa, conscients que la federació ha de ser
habilitadora d’espais de debat, opinió i generació de propostes per part dels militants i simpatitzants
del partit a les nostres comarques.
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La participació en el sí de la federació ha de ser la garantia de l’activitat regular del partit, com a
complement actiu de l’activitat de les agrupacions i les diferents persones vinculades a les
candidatures progressistes, que depenent de la seva grandària i particularitats, tenen nivells de
dinamisme diversos.
Per això, més enllà dels òrgans participatius regulats als estatuts del partit, la federació posarà el
focus en l’organització de jornades de debat temàtiques i en les trobades regulars d’un consell
d’electes socialistes i progressistes en l’àmbit de la federació.
La federació promourà la igualtat d’oportunitats en la seva activitat pública, la representació a les
institucions i la composició dels seus òrgans, promovent la paritat entre homes i dones, la diversitat
generacional, i la cerca dels millors perfils per als diferents rols orgànics i institucionals.

1.4. Una federació útil
El partit és i ha de ser un instrument útil al servei de:
• La societat. Per això cal treballar per ser exemple de bona política, que és aquella que respon
a criteris d’utilitat per a la societat, que posa els interessos col·lectius per damunt dels
personals i que proposa, lidera, gestiona i executa propostes al servei de la ciutadania.
• El treball polític municipalista. En aquest sentit, la federació ha d’articular el suport a les
agrupacions municipals, als grups municipals socialistes i progressistes, a les candidatures, als
càrrecs institucionals i als i les militants i simpatitzants socialistes. Aquest suport ha de
contemplar àmbits d’actuació diversos: des de la gestió de recursos i l’organització, fins a
l’articulació de xarxes de treball i de posicionament davant dels reptes socials que motiven la
nostra raó de ser.

2. Penedès progressista, socialment just i actiu, urbanísticament
ordenat, territorialment equilibrat i mediambientalment
sostenible
Els i les socialistes de l’Alt Penedès i del Garraf estem compromesos amb el nostre territori, des
d’una vessant que posa en el centre de l’acció política les persones i la generació d’oportunitats.
Per això defensem un Penedès amb una organització política, administrativa i social que permeti
que el territori sigui l’espai i l’actiu per articular una societat útil, progressista, socialment justa,
territorialment equilibrada, urbanísticament ordenada, mediambientalment sostenible,
competitivament articulada i activament orgullosa de la identitat col·lectiva plural i diversa que
ens caracteritza.

2.1. Territori d’oportunitats
Vivim en un territori amb centralitats diverses, amb pobles, viles i ciutats i amb zones disseminades
i densitats de població ben diferents. És aquesta diversitat que ens caracteritza i que alhora implica
reptes en la gestió, el finançament, el manteniment i la distribució dels serveis.
Tenim un territori amb una localització estratègica, amb proximitat a la zona metropolitana de
Barcelona, així com de Tarragona i de la Catalunya Central. Una localització que no compartim que
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s’hagi de veure ni utilitzar com una amenaça, sinó com l’oportunitat de desenvolupament d’un
territori amb característiques i actius propis, que com a actiu per garantir el seu progrés social
necessita de la connexió i la col·laboració efectiva amb les capitalitats del país.
Vivim en un Penedès que ha de combinar l’especialització amb el foment d’activitats econòmiques
diverses, des del sector agrícola que ens caracteritza a través de la pagesia i la indústria del vi i el
cava, fins al comerç de proximitat, passant per la industria i els serveis.
Tenim també un territori que ha de mirar endavant i que té oportunitat de ser també exemple
d’innovació, tecnologia i progrés en la generació d’oportunitats econòmiques diverses que permetin
generar llocs de treball diversificats i una major competitivitat.
Vivim també en unes comarques actives culturalment i socialment, on l’associacionisme, el
compromís social i mediambiental, la creativitat, la tradició, l’esport, la música, les arts i els cicles
festius són essència de la nostra identitat.
I finalment, vivim també en un Penedès que té reptes socials com en el conjunt del país, però també
particularitats geogràfiques que requereixen polítiques específiques que redueixin les desigualtats
territorials i fomentin la justícia social i territorial, tenint en compte la combinació d’espais rurals i
urbans que composen les nostres comarques. Per això els socialistes hem defensat històricament
la necessitat de dotar el territori d’instruments polítics que fomentin la mancomunitat de serveis i
ho seguim fent.
En aquest context, ens cal una nova onada de planificació, participació i treball polític i social per
assolir nous estadis de maduresa del projecte territorial i social del Penedès. En aquest sentit, el
marc de treball que presentem vol ser una aportació activa i responsable per guiar l’acció política
dels càrrecs electes socialistes en l’àmbit del Penedès, així com una proposta de valor que posarem
al centre del debat polític, conscients que només amb l’acord i el diàleg entre les diferents
formacions polítiques i socials és possible l’avenç conjunt que mereix el Penedès.
Fer territori, fer Vegueria i fer Penedès significa treballar des de les institucions per poder reafirmar
una cultura social que permeti dir “sí” a projectes i oportunitats equilibrades, de futur i útils per al
progrés social. I per això cal acció política i serveis; projecte de progrés i justícia social; i una
organització político-administrativa del Penedès que sigui realment efectiva i útil per als objectius
exposats.
La utilitat, doncs, de treballar per a aquesta organització del Penedès, ha de passar necessàriament
per tenir com a objectiu la reducció de les desigualtats existents, l’equilibri territorial, la
sostenibilitat, el respecte al medi ambient, l’articulació competitiva dels serveis, la potenciació i
diversificació de les activitats econòmiques que són i hauran de ser motor del Penedès, la
planificació i execució acurada de les infraestructures necessàries, i la concreció i implementació
de serveis descentralitzats de les administracions supramunicipals que busquin la proximitat i,
alhora, la utilització eficient dels recursos, reforçant la mancomunitat de serveis.

2.2. Progressista
Molts serveis dels que actualment es presten al Penedès no serien possibles sense accions
polítiques, administratives i socials mancomunades amb voluntat progressista.
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Però queden molts reptes i moltes necessitats que cal abordar amb aquesta visió, que ha de ser
necessàriament constructiva i defugir de la cultura continua del “no”, per passar a la cultura
progressista dels “sí” raonables, equilibrats i fomentadors d’oportunitats.
Ara fa ja uns anys, amb un govern progressista a la Generalitat de Catalunya, es va dur a terme, per
exemple, l’Eix Diagonal entre Vilanova i Vilafranca, una via que exemplifica la necessitat de fer
territori des dels fets. També altres accions en l’àmbit de territori, com l’impuls i desplegament de
la planificació territorial, de la protecció de la costa i l’ampliació de zones protegides del Penedès
com un actiu, de l’ordenació del paisatge, d’inversions en manteniment de serveis públics i
desplegament d’equipaments i nous serveis, en corregir els dèficits i mancances urbanístiques
d’algunes zones amb urbanitzacions, i es va saber mirar al futur, pensant i planificant el territori,
serveis i infraestructures clau al servei de les seves persones i la societat.
Des d’ençà, el Penedès ha deixat de ser un territori estratègic a passar a la cua de les prioritats de
la Generalitat de Catalunya. Avui no hi ha una proposta clara de futur que permeti continuar
cohesionant aquestes comarques, i 10 anys després no tenim ni una administració de la Generalitat
desplegada al territori després de totes les promeses que s’havien escoltat. Seguirem reclamant i
defensant les inversions en equipaments i infraestructures al territori, així com la descentralització
efectiva de serveis de la Generalitat i la mancomunació de serveis entre municipis, que ha estat
sempre un pilar estratègic de l’acció política dels i les socialistes a les nostres comarques.
El Penedès no pot deixar passar oportunitats. Es fa necessari pensar en les potencialitats que tenim
al estar situats entre les dues grans àrees metropolitanes de Catalunya o de ser porta al Mediterrani
i a la Catalunya Central, per això reivindiquem més i millors infraestructures. Una aposta per un
territori econòmicament actiu i dinàmic, pensant en atraure noves activitats econòmiques, però
també potenciant petites i mitjanes empreses que són el motor del Penedès, d’autònoms i de la
potencialitat de promoure els productes del territori com element diferenciador i que permet
distingir-nos arreu.
Però aquesta aposta no és ni un créixer a qualsevol preu ni una renúncia a res, volem defensar la
idiosincràsia del nostre paisatge, de les nostres viles i ciutats i dels sectors econòmics clau com a
elements transformadors per fer avançar el Penedès. Per això, tot passa per cercar un equilibri entre
les necessitats i les demandes existents. Aquest equilibri i la integració a cada emplaçament permet
entomar debats que sovint són utilitzats fora del seu context.
Per aquest motiu, es fa més que mai imprescindible la suma i la mirada conjunta de projectes i
accions des de les institucions per al projecte polític que, des d’ara defensem amb el lema “Penedès
endavant”. Cal pensar en la gestió del dia a dia i els reptes a curt termini, però també en construir
un nou futur per aquest Penedès que recuperi l’esperit d’una mirada en les properes generacions,
posant tots els actius per a aconseguir-ho.

2.3. Socialment just
La crisi econòmica ha deixat pel camí a moltes persones en situació d’extrema vulnerabilitat, la
cronificació de la pobresa a les nostres viles i ciutats és evident i no l’amaguem, afegida a les
situacions del fenomen de treballadors pobres – el precariat –, dels falsos autònoms, de joves sense
oportunitats laborals, de la pobresa energètica, de situacions de desemparament de gent gran i
infants, de pobresa infantil, de pobresa energètica, de retallades en dependència, en educació, en
la salut i en el fenomen migratori... Són els efectes d’una crisi i d’una manca de resposta per part
primer de la Generalitat de Catalunya. Cal evitar que es desmantellin els serveis públics i l’Estat del
7
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Benestar. Ho hem combatut i ho seguirem fent tenint molt clar que les persones i la lluita contra
les desigualtats són la nostra bandera.
Per això seguirem defensant en l’àmbit local el pacte social que passa per redistribuir la riquesa i
combatre les diferències socials que s’han accentuat en aquests darrers 10 anys, però exigint el
finançament just per prestar-los, així com els canvis legals necessaris. Per exemple, seguirem
demanant un nou decret de transport escolar a Catalunya que eviti injustícies socials com les que
es produeixen en el transport escolar en municipis amb nuclis dispersos. També seguirem les
reclamacions pel deute de la Generalitat amb els Ajuntament en relació a les escoles bressol, la
necessitat del nou decret de menjadors escolars o l’accés a un transport públic digne i de qualitat.
En aquest pacte social, cal defensar i blindar tots els pilars de l'Estat del Benestar, i ens volem
referir especialment al de l'educació com un dels fonaments que ens permet combatre la
desigualtat i que ens fa iguals a tothom. Educació pública i de qualitat, sense retallades i que fa
front als reptes educatius que hi ha plantejats actualment. L'educació i la formació en totes les
etapes de la vida ens permet ser un element també de redistribució i de construcció dels valors
col·lectius de la llibertat i la igualtat de la persona en un món cada cop més individualista.
En l’àmbit de l’habitatge social, reclamem corresponsabilitat a la Generalitat, com a administració
responsable, per a garantir el dret a l’habitatge, especialment a col·lectius en situació de
vulnerabilitat, amb mesures per a la contenció de l’ús especulatiu de l’habitatge per part de grans
tenidors així com incentivant una política activa de rehabilitació per intervenir en el parc
d’habitatges existent i necessari de mesures de rehabilitació funcional i energètica per a la seva
incorporació preferentment en borses de lloguer amb preus taxats. Igualment, és necessari impulsar
revisions del marc legal davant de les ocupacions il·legals d’habitatges, que en els nostres municipis
és un repte actual que les diferents administracions han d’abordar.

2.4. Socialment actiu
El Penedès que volem és un espai amb oportunitats, amb foment de les iniciatives i suport a la
creativitat dels pobles, viles i ciutats. Defensem doncs la necessitat, des de la societat de les nostres
comarques, de treballar en xarxa i en col·laboració no només des dels governs, sinó també amb
l’impuls de la societat civil.
El nostre territori és ric socialment, amb un teixit associatiu que el mou. Per això, des del
progressisme social volem dirigir la nostra visió a un Penedès actiu, de suport a les entitats i
associacions, especialment aquelles que els darrers anys han impulsat una agenda social que
s’aliena amb els objectius dels i les socialistes: la gent gran i la defensa de les pensions i la dignitat;
la cultura i l’art com a expressions de la nostra societat; les dones i la lluita contra la violència
masclista i la resta de discriminacions que pateixen; de joves i de la reivindicació d’un Penedès amb
futur; d’activistes ambientals per un territori viu i saludable; de col·lectius de persones amb altres
capacitats i la seva lluita per la plena inclusió a la societat; de col·lectius discriminats per raó de la
seva identitat o orientació sexual pels seus drets civils; del món de l’esport que treballa per a la
difusió de valors i de bons hàbits saludables; d’entitats i col·lectius que treballen per aturar les
retallades en els serveis públics pel seu treball incansable en la defensa d’un patrimoni que és
col·lectiu com l’educació, la salut, la dependència, l’apoderament de les persones amb diversitat
funcional treballant per la seva inclusió i igualtat; de pares i mares que reivindiquen una escola
pública, laica i de qualitat i que ens recorden cada dia que ens hem de superar en l’excel·lència de
les nostres escoles.
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En tots aquests àmbits els i les socialistes hem contribuït amb acció de govern a tots els nivells,
amb polítiques i amb valors, traslladant reivindicacions socials justes en la nostra forma d’actuar i
de relacionar-nos. A totes elles les continuem encoratjant a continuar treballant en objectius
comuns amb els nostres.
També reivindiquem la cultura com un dret més. En aquest camp el Penedès ha impulsat accions i
col·laboracions en xarxa, en la promoció i difusió per a fer arribar l’activitat cultural als pobles, viles
i ciutats, potenciant creadors locals, difonent el patrimoni cultural, material i immaterial.
En aquest punt també volem fer referència a la participació de la ciutadania en la presa de decisions
i en la governança d’allà a on som presents, una participació que enriqueixi la nostra acció de
govern, informada i amb incentiu de l’ús de les tecnologies que apropin l’administració i la
ciutadania. La participació, la informació i la transparència enteses no només com unes eines, sinó
com un objectiu del bon govern.

2.5. Urbanísticament ordenat
Després de la crisi econòmica i ecològica viscuda, també ens cal repensar el model urbanístic. Des
de fa més de 5 anys una nova normativa hauria de permetre fer un canvi de paradigma de
l’urbanisme a casa nostra. Mentre no s’acaba la seva tramitació, hem de considerar aquells canvis
que cal introduir en matèria urbanística, com un dels aspectes clau del món local, per a que sigui
un instrument per a lluita contra les desigualtats – als municipis es transforma en bosses i espais
de marginalitat – i per tant, amb reptes de continuar travant com hem fet històricament uns pobles,
viles i ciutats cohesionades, compactes i amb usos diversos, que eviti espais aïllats.
Des de l’urbanisme també hem d’incorporar els nous valors i criteris: la mobilitat a les ciutats com
un element transversal i no sectorial, l’equilibri en l’accés a equipaments, zones verdes que
permetin ser espais de refugi, un urbanisme amb espais públics més segurs i plenament accessibles,
la visió de l’urbanisme de gènere a on la mirada de les dones és clau en concebre carrers, places i
barris i també els serveis necessaris, en reduir la petjada ecològica... en assajar i planificar barris
100% sostenibles com una aposta del model de ciutats i viles del Penedès que volem.
Defensem també un urbanisme social, al servei de les persones, ampliant les ràtios d’habitatge
protegit allà a on sigui viable i possible, de concertar accions de forma mancomunada en la gestió
d’aquests sòls per habitatges, en l’impuls en la cooperació local en polígons industrials i la seva
gestió i promoció i també implicant a empresaris en aquesta estratègia.
Des de l’urbanisme ens cal, també, no perdre oportunitats econòmiques, aprofitant la innovació
tecnològica i la seva implicació com una oportunitat per a fer municipis encara més habitables.
I finalment, l’urbanisme també és garantia de protecció del paisatge, de les zones d’interès natural
i agrícola, del patrimoni arquitectònic, del litoral i del mar. En aquest camp també podem cooperar
des del món local, per a la seva defensa i promoció, per aplicar criteris urbanístics d’intervenció
similars per evitar disfuncions que encara avui es produeixen.
Des del Penedès hem aplicat un urbanisme racional allà a on hem tingut responsabilitat, hem resolt
ferides d’altres etapes i hem aplicat un model que ara cal avançar amb nous valors i una visió de
les grans polítiques que vagi més enllà dels municipis.
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2.6. Territorialment equilibrat
Defensem un Penedès equilibrat i això passa per garantir a la ciutadania i a les organitzacions,
activitats i empreses uns serveis públics mínims, independentment del lloc a on es trobin. Avui al
Penedès afegim als reptes històrics que té d’esdevenir un territori cohesionat i vertebrat
territorialment, nous elements que fan necessari alçar la mirada per a pensar-los conjuntament i
que també han de garantir l’equilibri territorial: la digitalització plena de la societat i la necessària
descarbonització de l’economia esdevenen avui factors claus en la garantia d’un Penedès equilibrat.
Malauradament encara avui els criteris economicistes i de mercat fan que tinguem nuclis aïllats de
xarxes de telecomunicacions ràpides i fins i tot de possibilitat d’accedir a la línia telefònica. Aquest
és un aspecte elemental a continuar treballant per garantir un accés i uns mínims a tot el Penedès.
Apostem per una economia més justa, que s’adapti als canvis i reptes i que reinverteixi a les
comarques: una indústria moderna, adaptada a les noves tecnologies; una agricultura i pesca com
a sectors que distingeixen el Penedès i que permeten tenir uns preus òptims; un sector comercial i
de serveis modern, proper, de qualitat... I en tots i cadascún d’ells també hem d’assumir els riscos
existents: preus poc competitius per a productors, riscos de deslocalització, poques ajudes a la
transformació i innovació tecnològica i la modernització de sectors com la indústria i el turisme,
l’auge del comerç electrònic que pot transformar les nostres ciutats com un risc i a la vegada com
un element que els productors de proximitats i el comerç local han de sumar-s’hi.
En tots els àmbits de l’economia tenim oportunitats clares i podem aprofitar l’expertesa i la
diversificació econòmica com un element tractor, i especialment, en el capital humà. Aprofitar els
recursos universitaris i formatius existents per a que treballin amb les necessitats del territori i en
noves oportunitats. El coneixement és doncs, una peça també per a mantenir equilibrat un territori.
Les infraestructures al servei de l’ecomomia són avui tant importants com l’accés tecnològic i
telemàtic ràpid, un fet que avui a l’any 2020 encara no s’ha resolt.
Així, en les infraestructures clàssiques, la fi dels peatges de l’AP-7 pot comportar canvis en la
mobilitat que poden comportar un augment de trànsit d’aquesta via com a conseqüència del cost
dels peatges de la C-32. Avui dia encara no hi ha cap proposta per part del govern de la Generalitat
de Catalunya sobre la taula ni cap resposta a les contínues reivindicacions formulades en
l’anomenat Pacte del Penedès marítim.
Durant els propers anys s’ha d’aprovar i aplicar el Pla Territorial del Penedès, document que ha de
vetllar per aquest territori equilibrat en els espais oberts, en el model de viles i ciutats, del
tractament de polígons industrials i d’urbanitzacions i en les infraestructures de mobilitat, viàries i
ferroviàries, que incorpori criteris de forma transversal com pot ser el paisatge i el canvi climàtic.
El PSC reclamem que sigui un Pla participat i consensuat amb els ajuntaments i consells comarcals.
Per aquest motiu, reclamem al govern de la Generalitat que desencalli la seva redacció i tramitació
i ens comprometem a tenir-hi un paper actiu.
Però aquest Pla no resoldrà alguns debats sovint presents, com pot ser la ubicació de grans
equipaments supralocals que sovint tenen un impacte social i/o ambiental o d’aspectes com la
gestió de la mobilitat, aspectes que han de requerir el màxim consens i participació al territori.
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2.7. Mediambientalment sostenible
Conjuntament amb la lluita contra les desigualtats socials, el repte del canvi climàtic passa a ser
una estratègia política central de la nostra organització, com així ha quedat aprovat a les
resolucions del darrer congrés del PSC, una estratègia que ha d’incidir especialment a les nostres
comarques. Parlem d’un Penedès sostenible i que tingui en la transició ecològica i energètica una
de les prioritats arreu de les institucions a on som presents i podem incidir: l’evidència de la lluita
contra la contaminació, els gasos d’efecte hivernacle i l’augment de les temperatures que
comportarà a les viles i ciutats canvis en el paisatge, en l’agricultura, en el nivell del mar i de retruc,
a com vivim hi vivim i afectarà a la nostra vida quotidiana, a l’economia i a la qualitat de vida.
La transició ecològica obre oportunitats, també en l’àmbit econòmic i social, a on el Penedès pot
liderar en diversos camps noves estratègies que avancin cap a un desenvolupament més sostenible
tant a l’economia, com pel medi ambient i per a la societat.
Aquesta visió i planificació requereix una visió de conjunt de totes les administracions i d’un
lideratge clar i evident, ja que serà un de les polítiques clau els propers anys a les viles i ciutats que
impactaran a les activitats econòmiques, a la forma com ens movem i com usem el territori. Per
aquest motiu, en la mobilitat, la protecció del territori, la planificació de les ciutats o en altres
camps, passa per incorporar l’anàlisi dels impactes ambientals i de la visió d’adaptar-se als canvis
que ja no tenen marxa enrere, per aquest motiu, ens comprometem plenament amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible previstos per en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.
En aquest camp, fem especial referència a la mobilitat i molt concretament en la necessitat de
repensar els serveis de transport públic, des de l’eficiència dels serveis, però també com a garantia
que són de l’accés al serveis, a la mobilitat per la feina o estudis i en aquest àmbit, a un
replantejament dels serveis ferroviaris i especialment de les Rodalies, que a part del manteniment
necessari, han d’avançar en millores tecnològiques, de nous serveis, de major qualitat en l’atenció i
la seguretat per aprofitar el potencial que té i vetllar pel seu caràcter d’element vertebrador.
En aquest camp, també ens referim a la necessitat d’introduir aspectes per fer viles i ciutats més
habitables i saludables: espais públics de qualitat, generadors d’ombra per reduir l’efecte del canvi
climàtic, connexions a peu i bicicletes entre els municipis i a centres generadors de mobilitat
sempre que sigui possible, incentivar aspectes de transport i mobilitat flexible associada a l’evolució
tecnològica, sobretot en aquells municipis amb nuclis dispersos.
I finalment, un canvi en el model energètic. Els canvis legals que permeten que la generació
d’energia pugui vincular un ús del sòl i del paisatge racional amb la producció d’energies renovables
i també amb molta més intervenció en vetllar perquè el cicle de l’aigua sigui el més eficient
possible, permetent una revolució en aquest àmbit, a on també podem treballar de forma conjunta
des de les administracions locals, per consensuar criteris i cooperar en nous àmbits que seran
importants els propers anys.
I amb un àmbit d’especial atenció, com és el drets i benestar dels animals, a on des del món local
podem incidir en la protecció i defensa i molt especialment, la lluita contra l’abandonament i el
maltractament que encara avui es produeix.
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3. Valors, política en positiu i treball des de les institucions
L’objectiu final de disposar d’una federació socialista útil i de viure en un territori d’oportunitats és,
des del punt de vista dels i les socialistes, la voluntat de representar els ciutadans i ciutadanes a
les institucions i treballar-hi de forma compromesa i amb valors per tal de millorar la societat en
positiu. Per això, des de la convicció d’activisme polític com a acció dignificadora i compromesa
amb la societat, reafirmem els nostres principis i valors que regeixen l’activitat política dels nostres
càrrecs electes a les institucions públiques locals i comarcals.

3.1. Política propera, en positiu i amb valors
El PSC és dipositari d’uns valors que formen part de la tradició política de la Revolució Francesa i
del Socialisme Democràtic: els valors de la llibertat, la igualtat i la solidaritat.
Aquests són els valors que guien el nostre pensament i la nostra acció, i que es contraposen als
privilegis, les desigualtats i l'individualisme insolidari. Són aquests valors els que donen sentit al
projecte que defensem, sent plenament vigents, i que ens serveixen per formular, comunicar i
aplicar la nostra acció política per tal de donar respostes als problemes i inquietuds dels nostres
veïns i veïnes.
El nostre socialisme és un ideal de valors col·lectius que pretén assolir i assegurar la plenitud
individual i el benestar col·lectiu de la societat. Una societat en què el progrés científic i tècnic, i el
desenvolupament econòmic, siguin instruments per al desenvolupament social, cultural i individual.
Una societat en què ningú se senti discriminat o marginat per raons d'origen social o ètnic, sexe,
estat físic o mental, orientació sexual, religió o idees polítiques.
Vivim un moment històric en què conviuen possibilitats enormes per donar resposta als vells
problemes, amb nous interrogants, nous reptes i l'aparició de noves desigualtats. Per tant, hem de
reivindicar els nostres valors:
• La llibertat. Entenem la llibertat lligada a la responsabilitat cívica i al compromís amb la
societat. Una llibertat indestriable del compromís amb la democràcia. Una democràcia basada
en la utilització d'instruments col·lectius útils i eficaços per als canvis socials i polítics.
• La justícia i la igualtat. Ens proposem no només garantir la igualtat d'oportunitats, sinó crear
una societat de les oportunitats per a tothom a partir de polítiques actives d'igualtat. La justícia
és la fi de tota discriminació contra els individus i per tant indispensable per la consecució de
la igualtat de drets, deures i oportunitats.
• La solidaritat. Entesa com les nostres administracions han d’impulsar la redistribució de
riqueses i d'oportunitats per a tots els seus ciutadans. Per fer-ho, hem d’enfortir i flexibilitzar
també els nostres ajuntaments per dotar-les de capacitat d'adaptació a les noves necessitats
socials.
Tots aquests valors que defensem com a socialistes, s’exerceixen i s’expressen també a través de
diverses entitats i associacions a les nostres viles i ciutats. Per això defensem la participació activa
de la militància socialista en el teixit social i associatiu, com a base per a l’intercanvi, el
coneixement, la proximitat, el dinamisme i l’activisme.
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3.2. Al servei de la ciutadania a través de les institucions
Les ciutats, els pobles i les seves administracions de proximitat han estat i són els primers
encarregats públics de donar les respostes més efectives a peu de carrer, de barri, als reptes i les
preocupacions de la seva ciutadania.
Des del socialisme municipalista sempre hem treballat per aportar equitat, prosperitat,
desenvolupament inclusiu i sostenible, participació i protagonisme a la ciutadania, i alhora models
de governança innovadors, d’acord a les noves exigències ciutadanes.
Nosaltres, els municipalistes socialistes, volem ser garantia de treball a prop de la gent i
transformador del territori demostrant que és, des de l’òptica local, on es construeix una societat
cohesionada i inclusiva, que vetlla per la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, l’equilibri
territorial i la justícia social. Volem també ser exemple de bon fer, de diàleg, de proximitat i
d’exemplaritat en l’exercici del nostre compromís públic.
Avui cal que centrem de nou el debat en nous aspectes sobre els quals venim treballant des de fa
anys des dels nostres ajuntaments, fent de govern o fent d’oposició. La nostra primera preocupació
és la manca d’igualtat d’oportunitats i la pèrdua de cohesió social provocada principalment per la
crisi econòmica a les nostres ciutats i els nostres pobles.
Cal treballar per gaudir d’un territori amb bons serveis, sostenible ambientalment, que vetlli per fer
front al canvi climàtic, que sigui espai de convivència i que ofereixi oportunitats a tothom. Per
garantir una qualitat de vida i un benestar col·lectiu per a tota la població, cal que oferim espais
per promoure un desenvolupament econòmic en un context de creixement inclusiu i sostenible.
És molt important la vida cultural i associativa, la participació, però també l’aprofitament per part
de tothom de l’espai públic col·lectiu. Per al municipalisme socialista, la convivència i la cohesió
han estat uns dels principals objectius. Aquesta convivència es fa en base a compartir i gaudir espais
comuns.
Avui els municipis, el món local en el seu conjunt i els seus espais urbans, són els protagonistes i
l'epicentre de totes les transformacions que viu el món global:
• Les transformacions que suposa la sostenibilitat del planeta.
• Transformacions en el terreny de la democràcia i de la participació.
• Les transformacions entorn l'atracció del coneixement i el talent.
• I, especialment, el municipi és l'espai per naturalesa de convivència, de tolerància amb la
diversitat i la pluralitat; on les diferències no excloguin ningú per la seva condició econòmica,
social o cultural.
Per tant, reivindiquem que les nostres ciutats i pobles siguin espais equilibrats, sostenibles,
participatius, de progrés, solidaris i inclusius.
En definitiva, els i les socialistes volem continuar defensant des dels ajuntament dels nostres pobles
i ciutats una societat amb rostre humà i unes institucions que volen solucionar els problemes diaris
i vitals dels nostres conciutadans i conciutadanes des de la justícia social, la igualtat i la solidaritat.
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