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... i a sobre hem de callar?

Les 30
prioritats
d’ICV-EUiA
1. Crear ocupació. Dur a terme el pla Nova
Economia, Nova Ocupació, una estratègia
que té com a objectiu la creació de llocs de treball
en els serveis, l’economia verda i la cultura.
2. Reforma fiscal per a un sistema més just i
equitatiu que ens iguali a la mitjana europea. Gravar els nivells més alts de renda, establir un nou impost sobre la riquesa, eliminar la
discriminació que pateixen les rendes del treball
respecte les del capital. Impulsar la fiscalitat ambiental.
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3. Impulsar el pla de lluita contra el frau fiscal:
incrementar les penes pel frau greu, lluitar contra
l’evasió fiscal dels grans patrimonis i les multinacionals, control estricte de l’activitat i composició
de les SICAV i creació de censos obligatoris de
béns i drets radicats a l’Estat i fora.

13. Execució del Pla ferroviari català (pla 2014)
que prioritza les inversions en la xarxa ferroviària
de rodalies i regionals i permet l’accés al ferrocarril del 94% de la ciutadania de Catalunya, creant
rodalies a Girona, Tarragona i Lleida. Impuls del
transport ferroviari de les mercaderies.

4. Racionalitzar la despesa pública sense retallades socials. Reducció de la despesa en
infraestructures que no responen a necessitats
reals, reducció de la despesa militar, eliminació
d’aportacions públiques a l’Església catòlica, racionalització de la despesa farmacèutica, supressió de ministeris que tenen competències transferides, supressió de les diputacions i fomentar la
mancomunació de municipis.

14. Desenvolupament de la nova cultura de
l’aigua. No als transvasaments. Modificació de
la Llei d’aigües amb la finalitat d’impedir que
determinades concessions siguin aprofitades per
fer negoci i que es converteixin en un “mercat de
l’aigua”.

5. Crear una banca pública que ajudi a la regulació del mercat i a l’eliminació de l’oligopoli actual.
6. Imposar de forma immediata una taxa sobre
les transaccions financeres inspirada en
l’anomenada Taxa Tobin.
7. Retirada de la reforma laboral imposada
pel govern que és absolutament lesiva per als
drets laborals. Promoure un treball estable i amb
drets.
8. Recuperar l’edat de la jubilació generalitzada als 65 anys i dels 35 anys de cotització per
accedir al 100% de la base de cotització.
9. Garantir uns salaris dignes i equitatius. Situar el salari mínim interprofessional al 60% del
salari mitjà, als 1.100e. Establir un salari màxim
per als alts càrrecs de l’Administració pública i organismes dependents, així com per a les empreses o entitats beneficiàries d’ajudes públiques.
10. Cap persona aturada sense ingressos. Recuperar un ajut universal per a totes les persones
desocupades que han finalitzat el cobrament de la
prestació contributiva.
11. Energies renovables 100%. Elaboració d’una
llei d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables amb l’objectiu d’una generació d’electricitat
amb energies renovables del 50% al 2020 i del
100% l’any 2040. Pla contra el canvi climàtic.
12. Pel tancament de les nuclears l’any 2020.
Impulsar un pla amb una data de clausura improrrogable per a cada instal·lació, sense possibilitat de renovació extraordinària de les concessions. Rebutgem el cementiri nuclear a
Ascó.

15. Dació en pagament acompanyada de mesures alternatives per un habitatge digne
(contracte de lloguer, cessió d’ús temporal...) amb
figures de mediació i assessorament públic. Que
les entitats intervingudes pel FROB apliquin la
dació en pagament de manera immediata.
16. Nova Llei orgànica per al finançament de la cohesió amb Europa en serveis socials i salut per equiparar la despesa en salut i despesa social a
la mitjana de la UE, impedint les retallades.
17. Promoure la reforma de la Llei orgànica
del dret a l’educació (LODE) per tal de garantir que en el sistema de concerts es respectin els
drets i deures, la transparència en la gestió, la laïcitat i la coeducació.
18. Impulsar la universalització de l’escolarització gratuïta i de qualitat a l’educació infantil de 0-3 anys i assolir la completa gratuïtat
en els nivells obligatoris, que eviti les discriminacions per raons econòmiques.
19. Pobresa 0. Lluita contra la pobresa. Millora
substancial i urgent de les pensions més baixes,
impulsar la renda mínima garantida universal i
elaborar el Pla estatal contra la pobresa infantil.
20. Millora del finançament de la Llei de dependència, priorització i potenciació d’autonomia personal: millora de la figura de l’assistent
personal i elaboració d’un pla per a la desinstitucionalització de les persones amb diversitat funcional.
21. Supressió de la Llei Sinde. Reforma i adaptació de la Llei de la propietat intel·lectual,
que conciliï els necessaris drets d’autor, l’accessibilitat universal i els drets dels usuaris i les
usuàries (supressió del cànon digital indiscriminat, cànon a les operadores de telecomunicacions, fons estatal per a l’autoria, impuls al domini públic i les llicències lliures).

22. Cap a una democràcia participativa i deliberativa: aprovació d’una llei de participació
ciutadana que regularà i garantirà els espais i processos participatius en les principals lleis, plans i
programes del govern.
23. Reforma de la Llei electoral per garantir
una major proporcionalitat que faciliti la participació de tothom, les llistes obertes i que incorpori el dret a vot de les persones migrades.
24. Aprovar un pla integral per la laïcitat i la convivència democràtica, destinat a garantir la igualtat de tracte a totes les creences i opcions de consciència i eliminar el tracte privilegiat de l’Església.
25. Garantir que es declarin nul·les de ple dret les
sentències dictades durant la dictadura franquista
contra els qui van defensar la legalitat republicana o
van promoure el restabliment de la democràcia.
26. Enduriment penal del racisme i que sigui
causa per a la inhabilitació de càrrecs públics. Impulsar polítiques d’igualtat de drets, deures i oportunitats per a tothom, amb independència de la
nacionalitat, la cultura i l’origen de les persones.
27. Autodeterminació i federalisme. Proposem
que l’objectiu del reconeixement del dret a l’autodeterminació i l’exercici del dret a decidir siguin
el fil conductor per refer el pacte amb l’Estat sobre
noves bases i per sumar el màxim de sectors, tant
els que s’identifiquen amb un federalisme fort
com amb un independentisme gradual.
28. Reformar la Constitució en un sentit federal
i plurinacional, reconeixent el dret a l’autodeterminació. Plantejar una reforma constitucional
amb una nova disposició addicional que reconegui una relació asimètrica amb l’Estat i
la singularitat de Catalunya.
29. Per un pacte fiscal basat en el concert
econòmic solidari per garantir la suficiència
de recursos i l’autonomia. Donem suport a la
proposta de plantejar una consulta ciutadana sobre
el pacte fiscal i exigim, al mateix temps, una consulta per un pacte fiscal de rendes que permeti redistribuir la riquesa i no retallar els serveis públics.
30. Pla de xoc per a l’ocupació juvenil: crear
un contracte dual d’ocupació i qualificació
professional (contracte de treball que relaciona
l’ocupació amb la formació), garantir que cap jove
passarà més de 6 mesos a l’atur sense una oferta
de feina o de formació remunerada i establir quotes a la contractació pública.
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7 accions per canviar-ho tot
Volen desmantellar l’Estat de Benestar, la salut pública, l’ensenyament públic, el sistema de pensions. Volen
que ens empassem treballar en precari amenaçant-nos amb l’atur. Volen carregar-se l’autogovern. Volen
deformar la mateixa democràcia. Volen esborrar tot allò que ha costat tants anys i tanta lluita a tanta gent. I
per fer tot això necessiten la nostra por, la nostra resignació, el nostre desencant, la nostra desesperació, el
nostre cabreig estèril. El proper 20 de novembre, callaràs?

El que han fet
i el que volen fer
– Retallar l’Estat de Benestar, la sanitat i l’educació
(CiU i PP).
– Aprovar una reforma laboral que no ha creat ocupació i sí precarietat (PSOE i CiU).
– Congelar les pensions (PSOE).
– Aturar la Llei de la dependència (PSOE).
– Deixar que les grans fortunes evitin pagar el que
toca (PSOE, PP i CiU).
– Apujar l’IVA (PSOE).
– Salvar els bancs amb diner públic, però abandonar
qui té una hipoteca (PSOE, PP, CiU).
– Canviar la Constitució sense preguntar l’opinió de
la ciutadania (PSOE i PP).
– Retallar drets dels i les joves amb contractes precaris i
un atur del 50% (PSOE, CiU).
– No tancar unes centrals nuclears insegures i cares
(PSOE, PP i CiU).
– Atacar l’Estatut de Catalunya, votat per la majoria (PP).
– Aprovar el cànon digital i la Llei “Sinde” (PSOE,
PP, CiU).

La nostra proposta
1. Rescatar la gent, no els bancs. Els bancs
que reben ajudes públiques han de cedir els
seus pisos a un preu baix i taxat per fer un
parc d’habitatge públic i han de facilitar crèdit
a les famílies, autònoms i petites i mitjanes
empreses.
2. Lluita contra l’atur, invertint en una economia social i sos-tenible. Creant ocupació de qualitat, estable i amb salaris dignes.
Retirar la reforma laboral de PSOE i CiU que
no ha creat ocupació i, en canvi, ha provocat
que l’acomiadament sigui més fàcil i barat.
3. La solució no és retallar, es tenir més
recursos. Reforma fiscal justa: Que pagui
més qui més té, qui més especula i qui més
contamina. Les rendes del capital han de pagar igual que les del treball. Lluita contra els
paradisos fiscals, el frau fiscal i els “xiringuitos financers” (SICAV). Fer aflorar l’economia
submergida. Reforma fiscal verda. No apujar
l’IVA.
4. Stop desnonament, dació en pagament.
Nova llei per suspen-dre els desnonaments per impagament d’hipoteques de treballa-dors/es aturats.

Possibilitat d’acollir-se a la dació en pagament
del pis hipotecat si és residència habitual i alliberar-se de la hipoteca.
5. Per una democràcia de la ciutadania,
neta i transparent. Referèndums ciutadans vinculants. Participació ciutadana en
l’elaboració de les lleis. Reforma de la Llei
electoral que respecti la pluralitat. Supressió
del cànon digital. Transparència i accés a la informació. Contra la corrupció cal separar els
diners de la política.
6. Tancar les nuclears, lluitar contra el
canvi climàtic. Tanca-ment gradual de les
centrals nuclears, que són cares, ineficients
i insegures. Impulsar una Estratègia Estatal
contra el Canvi Climàtic.
7. Defensar Catalunya i el dret a l’autodeterminació, contra el centralisme. Exigir
al govern espanyol l’avenç de l’autogovern: reforma de lleis i del model de finançament, traspassos pendents, participació en organismes
estatals i de la UE. Reforma federal de la Constitució, tot reconeixent el caràcter plurinacional
de l’Estat i recollint el dret a decidir.

– Retallada en ajudes a pares i mares. Supressió de
l’ajuda per a famílies amb fills/es (CiU).
– Allargar la jubilació als 67 anys (PSOE).

POTS CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLET A: www.coscubiela2011.cat

Marc Vidal
Candidat d’ICV-EUiA per Girona
icv-euia.cat
facebook.com/marcvidalpou

Alba Benedicto
Candidata d’ICV-EUiA per Tarragona
icv-euia.cat
Twitter @albaBenedicto
facebook.com/alba.benedicto

Josep Maria Carles
Candidat d’ICV-EUiA per Lleida
icv-euia.cat
Twitter @JosepMCarles
facebook.com/josepmcarles
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entrevista al cap de llista d’ICV-EUiA
Joan Coscubiela i Conesa
Cap de llista d’ICV-EUiA a les eleccions generals
Nascut a la Barceloneta l’agost de 1954. Llicenciat en Dret i implicat en la defensa dels treballadors i
de la llibertat des de ben jove. Va ser secretari general de Comissions Obreres de Catalunya entre 1995 i
2008 i actualment és president de la Fundació Cipriano Garcia. El passat 24 de setembre va ser proclamat
oficialment cap de llista d’ICV-EUiA per a les properes eleccions del 20 de novembre, després de ser elegit
per un 97,36% dels votants a les primàries internes del partit.

“No podem permetre que
els mercats s’imposin sobre
el dret a decidir de la gent”
Entrevista: Marta Ribas

Què t’ha empès a ser candidat d’ICV-EUiA?
Moltes raons, totes elles complementàries. Primer, el convenciment que ens hi juguem molt i que
necessitem la política més que mai.
D’altra banda, és coneguda la meva sintonia
amb el projecte polític d’Iniciativa, al qual estic vinculat des dels anys 70 amb el PSUC i després a ICV,
i per tant això ha estat un trànsit natural.
I m’atreveixo a dir que el factor desencadenant
ha estat veure que molta gent en aquests moments
no es resigna. Un gran exemple és el que deia una
pancarta en una de les moltes manifestacions socials dels darrers dies. Hi deia: “Estic aquí perquè
no vull haver d’explicar als meus fills que he perdut
els drets que van conquerir els meus pares”. Això és
el que m’empeny.
No és, segurament, el moment més temptador per ficar-se en política...
El desprestigi de la política té dos orígens: un és
el comportament i els errors de determinats polítics
i partits i també les dificultats de les organitzacions,
no només les polítiques, de sintonitzar amb al gent.
Però hi ha un origen extern important: hi ha una
ofensiva claríssima de la dreta política i mediàtica
per fer desaparèixer qualsevol tipus de contrapoder social. Per això l’atac brutal contra els sindicats,
les plataformes socials, el 15-M i els partits polítics.
Perquè la política, tot i els errors que hagi comès,
pot jugar un paper important de contrapès front els
mercats. I els mercats volen aprofitar la crisi no només per seguir guanyant diners, sinó per eliminar
qualsevol contrapoder que els molesti.
És això el que ens juguem en aquestes eleccions, cedir la nostra sobirania?
No voldria ser massa transcendent, però tinc el
convenciment profund que aquestes eleccions seran
de les més importants des de les primeres del 15 de
juny del 77. Ens hi juguem la qualitat de la nostra
democràcia davant d’uns mercats que intenten imposar-se sobre el dret a decidir de la ciutadania.
Ens hi juguem, també, el tipus de societat que
surti d’aquesta crisi. Si és una societat encara més
desigual i més injusta, amb més precarietat i pobresa i amb més riscos per a la sostenibilitat ambiental.
I a Catalunya ens hi juguem avançar o retrocedir
en la construcció nacional i també en com s’orienta
aquesta construcció nacional. Si es fa a partir dels
drets, la llengua, la cultura i la identitat de Catalunya,

però si es fa també -cosa que nega la dreta nacionalista i de vegades també algun despistat des de
l’esquerra- basant-se en els drets de ciutadania i per
tant en contra de les retallades socials.

“Estic aquí perquè no vull
haver d’explicar als meus fills
que he perdut els drets que
van conquerir els meus pares”.
Però també hi ha determinats col·lectius que
s’hi juguen molt més, perquè en moments de crisi, els poderosos carreguen els costos cap als sectors
més febles. I avui la gent jove, els aturats i les aturades, les dones, la immigració, corren el risc de ser
les grans víctimes d’aquesta crisi...
I ens hi juguem també si la dreta -l’espanyola
i la catalana- s’imposa i obté l’hegemonia a la qual
aspira, o bé si comencem a construir alternatives.

Com veus, la batalla del 20-N és pels vots, però
sobretot és per les idees.
La sensació que cal un canvi d’idees potser
està més estesa del que ens pensem, però
transformar la sensació en acció, en vot, serà
difícil?
El repte d’ICV-EUiA en aquestes eleccions és
que la indignació, la mala llet, la mobilització al carrer per drets concrets no es canalitzi políticament
cap a la resignació, l’individualisme i el campi qui
pugui, sinó cap a la rebel·lia social i el compromís.
En això ICV-EUiA té molt camí fet, perquè sempre
ha estat força de lluita i de govern, i ara és imprescindible mantenir la mobilització al carrer, però no
menystenir tampoc les institucions com el Congrés i el paper que podem fer que jugui en favor
dels drets de la ciutadania i com a contrapoder dels
mercats.
És el moment perquè ICV-EUiA sigui la sorpresa?
CiU i PP s’han tret la careta i defensen clarament polítiques de dretes. Mentrestant, PSC i ERC
titubegen i s’enfonsen dins la crisi global de la socialdemocràcia. Això situa ICV-EUiA davant d’una
gran oportunitat i responsabilitat: ser el referent de
la gent d’esquerres que no es vol resignar i que vol
lluitar per la qualitat democràtica, per una societat més justa socialment i ecològicament i per un
projecte nacional on llengua i cultura, però també
els drets de ciutadania, ens consolidin com un sol
poble

.
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