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PERQUÈ ENCARA QUEDA MOLT PER FER
La manca d'ètica entre la classe política està enfonsant la societat. L'egoisme, la
insensibilitat, la discriminació, el tràfic d'influències ... imperen entre dels partits
majoritaris, mentre retallen els drets socioeconòmics i es porta els ciutadans del carrer
a una situació cada dia més difícil.
En els últims mesos vam poder comprovar que els partits polítics majoritaris
defensaven diferents dates per a les eleccions tenint en compte exclusivament quan
calculaven que obtindrien millors resultats electorals. El principal objectiu d'aquests
partits és senzillament romandre en el poder, no defensar els interessos de la societat.
Els candidats i membres del Partit Animalista - PACMA considerem que hem de posarnos en el lloc dels altres, realitzant un exercici d'empatia, i actuar amb sensibilitat. Les
mesures que prenguin els partits polítics han de tenir en compte els interessos de la
societat i han de protegir els drets i les llibertats de tots.
En aquests moments, milions d'animals estan patint i morint de maneres terribles, ja
sigui per l'opressió a la que els humans els sotmeten o per altres circumstàncies. Des
del Partit Animalista considerem que la situació que aquests experimenten en
gosseres, circs, laboratoris, granges i en altres llocs no és justa, ja que igual que passa
amb els éssers humans, la resta d'animals també són capaços de patir i de gaudir; per
això també hauríem de tenir els seus interessos en compte. L'existència de diferències
de fet entre uns individus i altres no és una raó que justifiqui passar per alt allò que tots
compartim: cap de nosaltres vol patir i tots volem gaudir de les nostres vides.
Així mateix, la situació actual per a un gran nombre de ciutadans catalans és cada
vegada més difícil, i en els últims mesos hem vist l'aprovació de mesures que els
espremen més i més: pujada de l'IVA, reducció de la prestació d'atur, pujada de les
taxes de matrícula a la universitat i reducció de les beques, eliminació de la deducció
per la compra d'habitatge, eliminació d'una paga dels funcionaris ... Per la seva banda,
el PSOE s'intenta aprofitar electoralment de la situació, però és també part del
problema: durant el seu govern el nombre de desocupats va assolir xifres històriques, i
va aprovar també mesures per apujar l'IVA i desmantellar els serveis socials, a més
d'implantar mesures que van perjudicar un gran nombre d'animals.
Afortunadament, cada vegada som més els que considerem que hem de canviar la
manera en què ens relacionem amb els altres animals. Des del Partit Animalista
rebutgem l'especisme, és a dir, la discriminació que pateixen els animals per pertànyer
a una espècie diferent a la nostra. Per aquest motiu, seguim i promovem un estil de
vida que no contribueixi a l'explotació de la resta d'animals, siguin de l'espècie que
siguin.
Els altres partits han deixat clar que la defensa dels ciutadans i dels animals no és
realment un dels seus objectius. És possible que en aquestes eleccions vegis alguns
partits fer ús de tot tipus de estratagemes amb l'objectiu de guanyar-se el teu vot. No
et deixis enganyar: els seus representants no han estat implicats en el moviment per la
defensa dels animals, i les seves referències són només un intent de neutralitzar un
activisme que any rere any creix en influència i professionalitat. Per contra, les
candidatures del Partit Animalista estan formades totalment per ciutadans que porten
diversos anys dedicant el seu temps i els seus diners, de manera desinteressada, a
aquells que no tenen veu per demanar justícia per a ells mateixos. El nostre treball al
llarg de tot l'any, i no només quan s'acosten les eleccions, és la nostra targeta de
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presentació. En aquesta situació d'absoluta manca d'ètica política, l'únic vot ètic és el
que es realitza en favor dels ciutadans del carrer, d'aquells que són discriminats per la
seva condició i, en general, de tots els animals.
El 2011 vam obtenir més de 100.000 vots en les eleccions al Congrés dels Diputats, i
més de 370.000 vots en les eleccions al Senat. Però, al contrari del que passa en els
grans partits, les persones que formem el Partit Animalista no tenim com a objectiu
enriquir-nos amb la política. Com a prova, en el cas de resultar elegits, els nostres
candidats es comprometen a cobrar exclusivament 1.000 euros, al marge de les
despeses derivades de la seva activitat política, i la quantitat restant serà donada a
protectores i organitzacions dedicades a la defensa dels animals.
En aquestes eleccions al Parlament volem contribuir a què junts avancem cap a una
societat on els interessos de tots els animals siguin tinguts en compte i respectats.
Aquest és l'objectiu que ens mou i que defensem. Per això aprofitem totes les
oportunitats per llançar un missatge de respecte cap a tots els animals. Perquè els
animals importen i perquè queda molt per fer demanem el teu vot en les properes
eleccions al Parlament del 25 de novembre.
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DEFENSA DELS ANIMALS
El Partit Animalista - PACMA defensa una societat més justa per a tots, en la qual cap
individu sigui discriminat arbitràriament. Durant les últimes dècades s'ha produït un
considerable avenç pel que fa a discriminacions com el sexisme, el racisme i
l'homofòbia, si bé cal seguir actuant contra elles. Tanmateix, i per les mateixes raons,
també hem de rebutjar l 'especisme, és a dir, la discriminació que pateix algú pel fet de
pertànyer a una determinada espècie.
Avançar cap a una societat més justa, en la qual tots els individus siguin respectats
amb independència del seu gènere, origen ètnic, orientació sexual, espècie, etc.,
depèn de cada un de nosaltres. En la mesura que els ciutadans assumeixin que tots
mereixem respecte, i visquin de manera coherent amb aquesta idea, avançarem cap a
aquest objectiu.
Ens comprometem a aprofitar els nostres càrrecs polítics per reclamar, de manera
constant, respecte per als animals. Farem tot el que podrem per fer visible el patiment i
l'explotació a què són sotmesos els animals, contribuint, així, a fer que més catalans
reflexionin sobre la manera de veure'ls i tractar-los. Així mateix, modificarem la
normativa en matèria de "protecció animal" (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril),
amb l'objectiu d'avançar cap a una societat més justa, acabant amb les pràctiques que
provoquen el patiment i la mort d'animals en els diferents àmbits.
1. Augment de les sancions per maltractament animal. A dia d'avui, la quantia de la
sanció imposada en el cas d'infraccions a la normativa de "protecció animal" és
ridícula, i les infraccions prescriuen molt ràpidament. Per aquest motiu, defensem un
augment en la quantia de les sancions, així com una ampliació dels terminis
necessaris de prescripció de les infraccions. Som també partidaris de reconèixer el
dret d'auxili dels animals, de manera que qui atropelli un animal l'haurà de socórrer, i
en el cas que fugi serà sancionat com autor d'una infracció molt greu. Mesures similars
ja existeixen en països com Itàlia.
2. Creació d'un reglament que desenvolupi la llei de protecció animal (Decret
Legislatiu 2/2008), amb l'objectiu de garantir-ne la seva efectivitat.
3. Creació d'un número de telèfon gratuït que ofereixi informació sobre defensa
dels animals. Mitjançant aquest telèfon es redreçarà els interessats a l'organisme
competent: protectores, ajuntaments, Mossos, etc.
4. Sacrifici Zero d'animals sans en refugis i en caneres. Cada any són abandonats
a Catalunya milers de gossos, gats, fures i animals d'altres espècies. En uns casos
aquests animals són atropellats -provocant moltes vegades accidents de trànsit-, o
moren per les altes temperatures o per la manca d'aliment. En altres casos, aquests
animals abandonats són capturats i portats a gosseres saturades d'animals, on la
majoria de ells són morts. Per lluitar contra aquesta situació, les protectores i els
voluntaris fan enormes esforços, cuidant, esterilitzant i donant en adopció els animals
abandonats, cosa que és digna d'elogi. Però és impossible que se solucioni aquest
problema mentre la gent segueixi comprant animals en lloc d'adoptar-los, mentre no
s'esterilitzin i mentre es pensi que els animals són joguines d'un sol ús. Defensem les
següents mesures per acabar amb aquest problema:
- Campanyes educatives a favor de l'adopció d'animals en lloc de la compra.
- Programes d'esterilització de gossos, gats, fures i altres animals domèstics.
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- Assignació d'una dotació pressupostària suficient i d'espais públics a les protectores
catalanes, en col·laboració amb els municipis, perquè aquestes puguin realitzar la
seva tasca.
- Pagament immediat dels deutes contrets per part de la Generalitat amb les
protectores, i cessament dels retards en els mateixos.
- Final del sacrifici d'animals en gosseres.
- Som partidaris de la fi de la compravenda d'animals, ja que considerem que els
animals no són mercaderies amb les que comerciar. La compravenda d'animals
promou la cria de més animals en lloc de l'adopció. Mentre la compravenda segueixi
existint, defensem prendre mesures dissuasives per evitar-ne la compra, com ara no
permetre que els animals siguin exhibits en els aparadors de les botigues, etc.
5. Fi dels espectacles amb animals. A Catalunya, milers d'animals són sotmesos a
captiveri, privacions, maltractament i mort amb la finalitat d'utilitzar-los en espectacles:
correbous, circs amb animals, zoològics, etc. L'any 2010 es van abolir les curses de
braus a Catalunya -sumants-se a les Illes Canàries- mitjançant una iniciativa
legislativa popular (ILP), recolzada pel Partit Animalista - PACMA des de l'inici. No
obstant això, aquest no és més que un pas en la direcció adequada.
No hem de passar per alt que diversos partits polítics que van recolzar la prohibició de
les curses de braus a Catalunya defensen que segueixin celebrant correbous, és el
cas de CiU i d'ERC, la qual cosa mostra que la defensa dels animals no està realment
entre els seus interessos . Així mateix, aquests partits ignoren la voluntat dels
ciutadans, ja que el 68% dels catalans consideren que els correbous haurien de deixar
de celebrar-se, tres de cada quatre ciutadans catalans creuen que els correbous
provoquen patiment a l'animal i el 99,6% estan plenament d'acord que els animals han
de ser tractats amb respecte (enquesta Sigma Dos 2012). En cap cas respectem algú
quan ens divertim a costa seva. Per això, el Partit Animalista - PACMA defensa
l'abolició dels correbous i de la resta d'espectacles amb animals. Mentre aquests
espectacles segueixin sent legals, impulsarem les següents mesures:
- Retirada de les subvencions als espectacles en què es fan servir animals, com a
mesura prèvia a la seva prohibició.
- Desconnexió de TVE a Catalunya durant l'emissió de curses de braus o altres
espectacles amb animals, oferint-se en el seu lloc programes de contingut social i
cultural.
- Suport i promoció dels espectacles sense animals.
- Rebuig que els espectacles amb animals siguin declarats Bé d'Interès Cultural.
- Creació de refugis on els animals que van ser explotats en espectacles puguin viure
en pau.
6. Fi de la caça i de la pesca esportiva. El Partit Animalista - PACMA és l'únic partit
dels que es presenten a les properes eleccions que està en contra de la caça i de la
pesca. CiU ha donat suport a la proposta, defensada per les associacions de
caçadors, que els amos dels vedats no siguin responsables pels danys provocats pels
animals que hi viuen. Per la seva banda, l'anterior govern tripartit no es queda enrere
en el seu suport a la caça, fins al punt que Núria Buenaventura, membre del partit ICV
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i exdirectora general de Medi Natural del Departament de Medi Ambient durant el
govern de coalició PSC-ERC-ICV, està imputada davant el jutjat d'Instrucció 10 de
Barcelona per haver atorgat durant el seu mandat més de 3.000 llicències per a la
caça amb vesc, pràctica il·legal en tota la Unió Europea. Resulta revelador el fet que
Núria Buenaventura va ser diputada i portaveu d'ICV al Congrés dels Diputats després
que la Fiscalia iniciés una investigació per aquests fets. D'altra banda, amb la
dissolució del Parlament de Catalunya ha quedat en l'aire una llei mitjançant la qual els
grans partits pretenen capturar a 60.000 ocells fringíl·lids cada any amb la intenció de
ficar-los en gàbies per comerciar amb el seu cant. Ens oposem al fet que aquest tipus
d'activitats d'oci segueixin existint, incloent-hi els casos de caça selectiva.
7. Tancament de les granges pelleteres. Les granges pelleteres exploten visons i
altres mamífers per obtenir les seves pells. Els animals que viuen esclavitzats en
aquests llocs passen tota la seva vida en diminutes gàbies fins que moren
electrocutats o gasejats. En molts casos, encara viuen quan se'ls arrenca la pell.
Diverses investigacions ens han mostrat els horrors que s'amaguen rere les parets
d'aquestes granges. Tancarem les granges pelleteres a Catalunya, tal i com ja va
passar a Àustria, Croàcia, Gal·les i Anglaterra. Donarem suport a aquelles empreses
que no facin servir animals per fabricar peces de roba.
8. Tancament de les granges de foie gras. El foie gras és el fetge hipertrofiat d'un
ànec o d'una oca sobrealimentats. Estudis, com la recent investigació "Granges de foie
gras" realitzada per Igualtat Animal, mostren el terrible patiment que experimenten els
animals durant tota la seva vida per a la producció d'aquest producte.
A dia d'avui hi ha onze granges a Catalunya dedicades a l'obtenció de foie gras.
Considerem que la societat catalana és prou evolucionada i madura com perquè es
produeixi el tancament de les poques granges d'aquest tipus existents a Catalunya, tal
i com ja va passar a Alemanya, Argentina, Àustria, estat de Califòrnia (EUA),
Dinamarca, Finlàndia, Holanda, Anglaterra, Irlanda, Israel, Itàlia, Luxemburg, Noruega,
Polònia, República Txeca, Suècia, Suïssa i Turquia. Així mateix, defensem que no
s'ofereixi aquest producte en cap dels serveis de menjador ni actes públics de la
Generalitat.
9. Foment d'alternatives a l'experimentació animal. Als animals que són usats en
experiments científics se'ls sotmet en contra de la seva voluntat a un terrible patiment i
la gran majoria d'ells són morts. A Camarles (Tarragona) hi ha una granja de primats
que ven aquests animals a laboratoris d'experimentació europeus. Des del Partit
Animalista - PACMA rebutgem l'experimentació amb animals i donem suport a l'ús de
les nombroses alternatives existents, promovent les investigacions en aquest sentit.
Alguns d'aquests mètodes alternatius d'investigació, usats per empreses i
organitzacions de tot el món, són els següents:
- Test de difusió d'agarosa: avalua la toxicitat de plàstics i altres materials sintètics.
- Models matemàtics i informàtics: prediuen la capacitat d'irritació de substàncies
segons les seves propietats físiques i estructurals.
- EpiDerm: estudis d'irritació dèrmica i absorció cutània i recerca dermatològica bàsica
en cultiu de teixit.
- EpiOcular: cultiu de teixit que reprodueix les característiques de la còrnia ocular.
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- Epipack: utilitza capes de cèl·lules humanes clonades per predir la reacció a un
irritant dèrmic.
- Assaig del vermell neutre: mitjançant ordinador s'analitza l'absorció del tint vermell
neutre per cèl·lules humanes, mesura que en correlaciona la toxicitat.
- Assaig de conducció transepitelial: estima el potencial irritant de substàncies.
- Corrositex: avalua la corrosivitat o causticitat de compostos.
- Eytex: utilitza proteïnes de mongeta per mimetitzar la reacció de la còrnia.
- Skintex: la polpa de carabassa simula la reacció de la pell humana.
- Testskin: s'usa un cultiu de pell humana per mesurar la irritació.
- TOPKAT: programari que mesura la toxicitat, mutagenicitat, carcinogenicitat i
teratogenicitat.
- Test d'Ames: test per detectar carcinògens gràcies a un cultiu de Salmonella
typhimurium.
10. Reforma administrativa amb l'objectiu d'avançar cap a una societat més justa
per als animals. A dia d'avui, l'estructura de la Generalitat no està creada amb
l'objectiu que les necessitats dels animals siguin tingudes en compte. Per això,
defensem introduir els següents canvis:
- Creació d'un Departament per a la Defensa dels animals. La inexistència d'un
Departament amb competències exclusives en l'àmbit de la defensa dels animals
dificulta la tasca de la Generalitat per evitar les pràctiques il·legals que els suposin un
perjudici.
- Defensor dels Animals de Catalunya. Crearem la figura del Defensor dels Animals de
Catalunya, el qual serà elegit pel Parlament entre els ciutadans que destaquin per la
seva tasca en la defensa dels animals, i posseirà facultats d'inspecció i denúncia.
11. Lluita contra els incendis. Durant aquest any els incendis de l'Alt Empordà van
provocar la mort de milions d'animals. Amb l'objectiu de reduir les possibilitats que es
produeixin més incendis i víctimes, defensem les següents mesures:
- Dotació pressupostària suficient per a la lluita contra els incendis, ja sigui en
prevenció com en actuació directa.
- Amb l'objectiu d'evitar incendis provocats, els arbres cremats seran talats i triturats en
el lloc de l'incendi, impedint la comercialització de fusta cremada.
- Posarem fi a la pirotècnia i realitzarem campanyes informatives dedicades a
conscienciar la societat sobre els perjudicis que el foc i el soroll provoquen als animals.
A més d'augmentar la possibilitat que es produeixin incendis, la pirotècnia provoca un
greu perjudici a milers d'animals, tant domèstics com salvatges: taquicàrdia, nàusees,
atordiment, por i fins i tot la mort. Els gossos poden fugir i ser víctimes d'accidents o
perdre's, mentre que els gats corren darrere dels explosius. Per la seva banda, les aus
pateixen taquicàrdies a causa de les explosions.
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- Creació d'un protocol d'evacuació d'animals en incendis, com gossos lligats i animals
reclosos en granges sense possibilitat d'escapar del foc, que contempli espais perquè
les persones evacuades puguin estar amb els seus animals.
12. Oposició a la matança ecologista d'animals. El Partit Animalista - PACMA forma
part del moviment per a la defensa dels animals i, per tant, no compartim els postulats
de les organitzacions ecologistes. El Partit Animalista - PACMA és una de les
organitzacions signants del comunicat en què es rebutja la matança ecologista
d'animals. Rebutgem la violència com a mètode per a la resolució de conflictes i, per
això, ens oposem a les polítiques promogudes en relació amb aquests animals, les
quals suposen matar a sang freda milions d'éssers indefensos (gossos i gats
assilvestrats, óssos rentadors, fures, visons, etc.). Massacrar aquests animals no és
acceptable, igual que no ho seria si parléssim d'humans immigrants. Per tot això, ens
oposem al desenvolupament legislatiu a Catalunya del Catàleg d'"Espècies Invasores".
Per evitar la possible l'aparició de conflictes entre animals i persones, i per a la seva
resolució en el cas que es produeixin, defensem l'adopció de les següents mesures:
- Tancament de les granges pelleteres. D'elles s'escapen cada any centenars
d'animals al·lòctons que generen danys a altres animals.
- Fi de la compravenda d'animals exòtics. Molts d'aquests animals són abandonats en
els boscos catalans.
- Programes de control de poblacions dels animals per mitjans no letals: esterilització,
contraceptius de dipòsit, control d'ous, etc.
- Immobilització d'animals per mitjans no violents: dards tranquil·litzants, etc.
- Trasllat d'animals a altres llocs.
- Creació de refugis on poder mantenir animals conflictius.
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EDUCACIÓ, ESPORT I CULTURA
En els últims anys s'està produint un progressiu desmantellament de l'educació
pública. Aquesta no és la solució a la crisi econòmica que patim, ja que les retallades
en educació i en ciència faran que la recuperació econòmica es torni més difícil, i que
sigui a costa de mà d'obra barata i no qualificada, augmentant la desigualtat social.
Una educació de qualitat és necessària per crear una societat més justa i igualitària.
Per això, som partidaris de garantir-ne l'accés per tal de possibilitar un bon nivell de
vida a tots els ciutadans. D'altra banda, la manca d'alternatives públiques per
solucionar els problemes generats entorn del lleure juvenil han fet de Catalunya un lloc
on els interessos dels joves no estan sent tinguts en compte.
El pressupost per a Educació del govern de CiU és ara més baix que el 2007, tot i
haver 150.000 alumnes més. El Partit Animalista considera que garantir l'accés a una
educació de qualitat és fonamental perquè hi hagi més ciutadans crítics, capaços de
reflexionar racionalment sobre qualsevol qüestió. A més d'una adequada formació
intel·lectual, també necessitem desenvolupar les nostres capacitats emocionals, de
manera que veiem l'altre com un igual que també té la capacitat de patir i de gaudir, i
no com un simple objecte del qual aprofitar-se. És en la infància quan es comencen a
desenvolupar patrons de conducta i actituds de consideració i de respecte cap als
altres. Quan els nens són insensibilitzats davant el patiment dels altres, poden
desenvolupar actituds molt difícils de canviar.
L'educació no s'ha de limitar al que passa a les aules, sinó que ha de continuar durant
tota la vida. Entenem que l'educació, l'esport i la cultura són àmbits d'actuació
absolutament relacionats, que cal abordar de manera integrada. Apostem per aquelles
iniciatives que contribueixin al desenvolupament cultural de Catalunya, sempre que no
suposin un perjudici per a tercers, inclosos els animals. Així mateix, som partidaris de
dignificar la tasca dels professors, que la realitzen tot i les pressions sota les que han
de treballar en moltes ocasions.
Tenint tot això en compte, defensem les següents mesures:
13. Sensibilització en els centres educatius envers el respecte als altres animals.
Una actitud respectuosa cap als animals necessita ser conreada des de la infància.
Per això, farem esforços perquè els nens i adolescents puguin desenvolupar les seves
capacitats emocionals.
- Promourem la visita a refugis i santuaris d'animals com a alternativa a les actuals
visites a "granges escola" i a altres llocs on els interessos dels animals no són tinguts
en compte.
- Impulsarem programes educatius que permetin als membres de protectores i
d'organitzacions dedicades a la defensa dels animals acudir a les escoles en horari
lectiu per realitzar xerrades informatives.
- Tenint en compte l'edat dels alumnes, es projectaran en les classes diversos
documentals sobre el respecte als animals, com 'El món emocional dels animals de
granja', 'El regne tranquil', etc.
- Defensem el dret a objectar en els experiments amb animals en tots els trams
educatius.
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- S'adoptaran mesures per fomentar que l'aprenentatge dels estudiants vingui de la mà
d'un benefici als animals, per exemple, mitjançant convenis entre universitats i
protectores, en virtut dels quals professors de Veterinària esterilitzin els animals com
una manera d'impartir coneixements als seus alumnes.
- Defensem l'existència d'una opció de menú sense productes d'origen animal en els
menjadors. Com a part del dret dels estudiants a la llibertat de consciència,
possibilitarem una opció de menú sense productes d'origen animal en tots els
menjadors escolars i universitaris.
14. Producció d'un programa sobre defensa dels animals a la televisió i ràdio
públiques. Inclourem a TV3 i a Catalunya Ràdio un programa de defensa dels animals
i una forma de vida ètica, on s'informarà sobre les necessitats d'aquests i sobre la
importància d'adoptar i esterilitzar, entre altres temes.
15. Educació contra tot tipus de discriminació i contra la violència. El Partit
Animalista - PACMA defensa l'ús del diàleg racional en la resolució de conflictes i
s'oposa a qualsevol discriminació arbitrària: sexisme, racisme, homofòbia, especisme,
etc. Per això, rebutgem les modificacions realitzades pel Govern en el contingut de
l'assignatura "Educació per a la Ciutadania", ara anomenada "Educació Cívica i
Constitucional", que eviten les referències a "prejudicis socials, racistes, xenòfobs o
sexistes", al "respecte als diferents tipus de família ", a "l'empatia cap a les víctimes",
al "diàleg com a instrument per a la resolució de conflictes", a " la importància de
l'accés universal a l'educació per combatre la pobresa", a "la pobresa al món"... A més
que no hi ha cap problema ètic en el fet de promoure entre els joves una societat
igualitària, considerem que el Govern cau en una absoluta hipocresia en afirmar que
són "qüestions controvertides i susceptibles de caure en l'adoctrinament ideològic"
quan és ell mateix el que no deixa d'adoctrinar els joves en la violència de la
tauromàquia, entre altres qüestions.
A dia d'avui, Catalunya té la competència d'incorporar fins al 45% del contingut d'una
assignatura, de manera que defensem incloure en els continguts de l'assignatura tots
els temes censurats pel Govern, a més de fer referència a la defensa dels animals .
Així mateix, considerem que els mitjans de comunicació també han de prestar una
especial atenció a la lluita contra les discriminacions, incorporant ciutadans dels
diferents col·lectius en les seves plantilles com un element més de normalització i
proximitat. A més, han de tenir cura de la terminologia utilitzada, de manera que sigui
integradora i normalitzadora. Per això, defensem les següents mesures educatives:
- Educació contra la discriminació especista. La violència contra els animals està
institucionalitzada, forma part de l'actual matèria educativa. La violència que pateixen
els animals per ser d'altres espècies finalitzarà quan la societat canviï la manera com
els veu i es relaciona amb ells. Per això, prendrem mesures educatives que promoguin
el respecte i la igualtat d'humans i animals.
- Educació contra la discriminació sexista. De conformitat amb el criteri del Tribunal
Suprem, defensem rebutjar els concerts als cinc centres educatius on els alumnes
siguin segregats pel seu sexe.
Considerem que les paraules del ministre d'Educació en defensa de l'educació
segregada són especialment problemàtiques, ja que els estudis realitzats fins ara
mostren que l'educació segregada per raó de sexe no millora el rendiment acadèmic
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dels i de les estudiants, però incrementa l'estereotip de gènere i legitima el sexisme en
l'àmbit institucional.
- Educació contra la discriminació homòfoba. A dia d'avui, a causa de la manca de
sensibilització de la societat i a la imposició de l'heterosexualitat com a únic model
afectiu-sexual vàlid, un gran nombre de catalans pateixen veritables situacions de
violència per la seva orientació sexual. Per això, defensem la realització de campanyes
informatives contra l'homofòbia i el suport als joves que, encara per desgràcia, són
expulsats de la llar familiar a causa de la seva orientació sexual.
- Educació contra la discriminació xenòfoba i racista. L'opinió de la societat està variant
a postures de rebuig i intransigència envers els immigrants, especialment arran de la
crisi econòmica. La percepció dels catalans sobre els immigrants és molt pitjor que fa
un any, i el suport a partits clarament xenòfobs va en augment. Com a solució a
aquesta situació, defensem mesures que afavoreixin el desenvolupament integral de
tots els ciutadans, amb independència del seu lloc d'origen, com les següents:
aprovació de plans integrals d'immigració, inclusió de continguts sobre migracions dins
dels programes de formació contínua de els funcionaris i treballadors públics de la
Generalitat, amb l'objectiu d'abordar i resoldre les possibles situacions de conflicte
- Educació en relació amb la diversitat funcional (discapacitat). Defensem la igualtat
d'oportunitats per a les persones amb diversitat funcional (discapacitat) pel que fa a
l'accés a la cultura, oportunitats socials, ocupació i altres aspectes. Això passa per
l'educació de la societat en el seu conjunt i per fer visibles aquestes persones, perquè
la societat assumeixi que estan capacitades per ser ciutadans de ple dret. Valorem
molt positivament el reconeixement institucional de la llengua de signes catalana, i
defensem aplicar en els canals de Televisió de Catalunya percentatges superiors als
recollits en la Llei General de Comunicació Audiovisual, que estableix les hores
setmanals de programació amb audiodescripció, llengua de signes i subtitulació per als
canals de titularitat pública. Així mateix, defensem la incorporació de la figura dels
Intèrprets de Llengua de Signes a la plantilla de treball de la Generalitat.
- Educació contra la discriminació de les persones amb malaltia mental. Les persones
amb malaltia mental es troben sovint amb el rebuig de la societat, que els tem o
ridiculitza, i als que de vegades acusa dient que "no volen treballar". Per evitar aquesta
situació, farem campanyes de sensibilització i conscienciació sobre salut mental, amb
l'objectiu de donar a conèixer la realitat d'aquestes persones perquè la societat se
sensibilitzi envers la seva situació.
- Educació contra la violència a les escoles. Implantació de mesures en els centres
educatius per a la deslegitimació de la violència contra l'altre, establint protocols
d'actuació davant l'assetjament escolar.
D'altra banda, el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, ha anunciat la intenció del
Govern de modificar la Llei Orgànica d'Educació. Aquesta reforma suposaria, entre
d'altres canvis, els següents:
- Garantir que els col·legis on els alumnes són segregats per sexes puguin ser
concertats.
- Que l'assignatura Educació Cívica i Constitucional (anteriorment "Educació per a la
Ciutadania") només s'imparteixi en 2 º curs de l'ESO.
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- Reduir la capacitat de les comunitats autònomes per fixar els continguts educatius
(Catalunya només podria fixar el 35% dels continguts, en lloc del 45% actual).
- Creació de proves d'avaluació al final de Primària, ESO i Batxillerat, l'última de les
quals substituiria l'actual selectivitat, a més de facultar els centres universitaris a
realitzar proves específiques afegides. Això permetria l'existència d'un tràfic
d'influències pel que fa a l'accés a les universitats, a causa de la impossibilitat de
controlar les proves específiques de cada universitat.
Des del Partit Animalista seguirem amb atenció el procés per a la reforma de la Llei
Orgànica d'Educació, i defensarem que tot canvi en aquesta matèria ha de garantir el
dret a l'educació, la igualtat d'oportunitats i el rebuig a la discriminació.
16. Dret a una educació pública i de qualitat. L'educació de qualitat és un dret de
tots. Som partidaris d'una educació pública de qualitat per avançar cap a una societat
més justa i igualitària, i perquè és una de les millors inversions que pot fer una
societat. Per aquest motiu, considerem inacceptables les retallades en educació per
part del Ministeri i de la Generalitat. A dia d'avui, Catalunya és la comunitat autònoma
que destina un menor percentatge del seu producte interior brut a educació: el 3,95%
enfront del 4,7% de tot l'Estat i el 5,18% de la Unió Europea el 2009 . Quant a les
beques, es destina l'1% respecte del 2,5% de l'Estat i el 4% de la Unió Europea.
Des que CiU governa la Generalitat, el pressupost en educació s'ha retallat en un
13,8%, retrocedint a nivells del 2007 tot i haver gairebé 150.000 alumnes més. Així
mateix, el fracàs escolar és molt elevat, i més d'un 20% dels alumnes no acaben
l'Educació Secundària.
D'altra banda, el govern de CiU ha optat per fer una pujada descomunal de les taxes
universitàries, que intenta justificar apel·lant que les taxes de matrícula s'assignaran
en funció de la renda. El que no diuen és que el 70% d'universitaris veuran
augmentades les taxes de matrícula almenys en un 16,7%, i que només veuran
reduïdes les taxes el 10% dels que estudien en universitats catalanes.
A més, la Generalitat ha reduït les subvencions a les escoles bressol, la qual cosa
dificulta l'educació i la cura dels més petits en les famílies en què tots dos progenitors
treballen.
Com a solució a aquesta situació, defensem les següents mesures:
- Augment de la despesa pública educativa fins al 5% del PIB de Catalunya.
- Manteniment dels fons destinats a beques en tot el tram educatiu.
- Limitació de les taxes de matrícula universitària, de manera que augmentin només
l'IPC (el mínim permès per l'Estat espanyol), i congelació de les taxes de secretaria i
d'expedició de títols.
- Eliminació del finançament als centres educatius que discriminin els alumnes pel seu
gènere o procedència.
- Assignació del suficient nombre de places públiques per a nens de 0 a 3 anys,
estenent la xarxa pública de centres d'Educació Infantil.
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- Gratuïtat i lliure accés als llibres de text en Educació Primària, Secundària i
Batxillerat. Per això, s'han d'elaborar llibres de text amb llicència copyleft, de distribució
i còpia lliure. Aquesta mesura suposarà un estalvi de centenars d'euros a cada família
amb fills en edat escolar.
- Implantació d'un servei d'assistència psicopedagògica que atengui l'alumnat de
Preescolar i Primària. Ampliació del Servei d'Orientació dels centres de Secundària
públics amb places de psicòleg i pedagog. En ambdós casos s'ha de prestar una
especial atenció a evitar situacions de discriminació cap a determinats alumnes.
- Mesures per garantir l'atenció primerenca als nens 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 en
la població infantil de 0 a 6 anys d'edat. El model educatiu ha de ser inclusiu i
caracteritzar-se per l'escolarització en centres ordinaris d'aquest alumnat, garantint la
igualtat de tracte i oportunitats.
17. Deducció per l'adquisició de llibres de text en la Declaració de la Renda.
Defensem que l'import desemborsat per a l'adquisició de llibres de text d'Educació
Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Educació Superior pugui ser deduït de la
quota autonòmica en la Declaració de la Renda, quan es donin les següents
condicions:
- La suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, menys el
mínim del contribuent i el mínim per descendents, no podrà ser superior als 25.000
euros en tributació conjunta i 12.500 euros en tributació individual.
- El màxim de la quantitat deduïble per fill serà de 200 euros a l'any en tributació
conjunta, i 100 euros en tributació individual.
18. Dignificació de la funció docent. Som partidaris de reivindicar públicament la
tasca dels professors, que s'enfronten a una situació de desinterès i, fins i tot, a
agressions per part d'alguns alumnes i familiars d'aquests, d'una banda, i a campanyes
demagògiques orquestrades per partits polítics que els presenten com poc
treballadors, per una altra. Defensem que la Generalitat es personi com a acusació
popular en els casos de professors agredits pels seus alumnes o pels familiars
d'aquests.
19. Defensa de la llengua catalana. Desenvoluparem iniciatives a favor de la llengua
catalana, garantint que tots els ciutadans tinguin accés de manera gratuïta a
l'aprenentatge d'aquesta. Així mateix, donem suport a la tasca realitzada per l'Institut
Ramon Llull en la difusió a l'exterior del català i la cultura catalana, i donem suport a la
assignació d'una dotació pressupostària suficient per al compliment dels seus
objectius.
20. Foment de la pràctica de l'esport. Facilitarem l'accés a l'esport per a tots els
sectors de la població, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i d'augmentar
l'oferta d'activitats que no impliquin el sofriment ni la mort d'animals. Entenem que les
institucions públiques han de fomentar l'esport d'aquesta manera, i no mitjançant
l'assignació de subvencions a esportistes i clubs milionaris. Per això, defensem les
següents mesures:
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- Dotació pressupostària suficient per al finançament d'instal·lacions esportives per a
ús de tots els ciutadans en els municipis amb pocs habitants, així com l'adequació dels
carrils-bici en col·laboració amb els ajuntaments.
- Promoció de la pràctica esportiva adaptada a les instal·lacions públiques per a gent
gran i amb diversitat funcional, i suport a les federacions d'esportistes amb diversitat
funcional.
- Instal·lació d'aparells de gimnàstica per a gent gran als parcs.
21. Cultura de l'oci saludable i no consumista. Davant fenòmens com el consum i
l'abús de l'alcohol a una edat cada cop més precoç, considerem fonamental oferir
alternatives que afavoreixin l'interès en l'aprenentatge i la creativitat. A més, aquestes
alternatives afavoreixen el desenvolupament d'un oci que no implica l'explotació
d'animals, i moltes d'elles afavoreixen el turisme de qualitat.
Pel que fa a l'art, considerem que la solució no passa per la "cultura de la subvenció",
que acaba derivant en el suport a determinades formes d'art "oficials", així com la
pèrdua d'independència dels artistes respecte a la classe política. La política de la
Generalitat respecte a l'art i la cultura s'ha de basar en garantir l'accés dels ciutadans a
aquests, així com en una política de "deixar fer" als ciutadans.
Defensem les següents mesures:
- Promoció i difusió de festivals de cinema, música, dansa i ball, teatre, art, esport,
còmics, videojocs, ciència i tecnologia, escacs, fotografia, etc.
- Donar un nou impuls a les prestacions i augmentar les ofertes del Carnet Jove,
facilitant l'accés a les ofertes culturals, esportives i d'oci que siguin respectuoses amb
els animals.
- Dotar el teixit associatiu juvenil de la capacitat, els mitjans i els recursos necessaris
per desenvolupar qualsevol tipus d'activitat amb fins culturals i d'oci alternatiu.
Organització de circuits culturals accessibles per a la joventut, al voltant de les Cases
de la Joventut, en col·laboració amb els municipis. Crear una Taula de Participació
integrada per col·lectius juvenils per al desenvolupament i l'elaboració de propostes
per a l'Oci Jove.
- Suport a la Filmoteca de Catalunya. Reivindiquem la tasca que realitza la Filmoteca
de Catalunya en la difusió d'un cinema de qualitat que té difícil la seva emissió a les
grans sales i les cadenes de televisió, així com en la catalogació i localització d'obres.
Donem suport a la ampliació de sales a Lleida, Girona i Tarragona. Inclourem dins de
la programació pel·lícules que abordin l'explotació animal des de diverses
perspectives: documentals (Earthlings, Peaceable Kingdom, The Witness ...), ficció,
animació, etc.
- Accés lliure als museus públics. Tenint en compte la precària situació econòmica de
la majoria de ciutadans, defensem la gratuïtat en l'accés als museus gestionats per la
Generalitat.
- Adaptació de les sales de teatre de titularitat pública i la Filmoteca de Catalunya,
oferint representacions teatrals i exhibint pel·lícules amb audiodescripció.
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- Suport a la biblioteca pública. La lectura és una forma d'oci i d'accés a la informació
la gratuïtat de la qual ha de ser garantida. El Partit Animalista defensa l'augment del
pressupost destinat als serveis bibliotecaris dependents de la Generalitat.
- Participació de la gent gran en l'educació i en la cultura. Considerem necessari
desenvolupar mesures per garantir la participació social i el voluntariat de la gent gran
evitant, així, la pèrdua de motivacions que acompanyen moltes persones en jubilar-se.
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ECONOMIA SOCIAL I TREBALL DIGNE
El nombre de desocupats a Catalunya arriba a xifres històriques, i els ciutadans del
carrer cada vegada tenim més dificultats per arribar a final de mes. Segons les últimes
dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) fetes públiques per l'Institut Nacional
d'Estadística (INE), el 22,56% dels catalans es troben en una situació d'atur,
percentatge que no deixa de créixer cada mes. Així mateix, cada vegada s'estan
realitzant més retallades en els serveis públics i en els drets socioeconòmics dels
ciutadans.
La situació de la joventut catalana és encara pitjor. Un gran nombre de joves catalans
ha hagut de tornar a casa dels seus pares, ja que són incapaços de subsistir
econòmicament de manera independent. Més del 51% de menors de 25 anys
residents a Catalunya es troben en situació d'atur, circumstància que força milers de
joves a emigrar cada any.
Durant el govern d'Artur Mas, han desaparegut 37.000 llocs de treball en serveis
socials, però seria un error culpabilitzar només els governs de Mariano Rajoy i Artur
Mas de la situació actual. Durant el govern tripartit, el nombre de desocupats va pujar
sense parar. Realment no hi ha diferències entre els grans partits.
D'altra banda, la politització de les Caixes d'Estalvi catalanes i la seva excessiva
exposició a la bombolla immobiliària ha suposat la nacionalització de la majoria d'elles,
i la pèrdua de centenars de llocs de treball. Així mateix, veiem especialment greu la
participació de les Caixes d'Estalvi catalanes en el frau de les participacions
preferents, ignorant per complet la funció social que en realitat tenen. Per això,
considerem imprescindible que la comissió d'investigació de les caixes catalanes
inclogui també La Caixa.
El Partit Animalista - PACMA considera necessari fer algunes retallades, però
aquestes han de ser realitzats en despeses supèrflues i inacceptables: sous milionaris
per a polítics i càrrecs de confiança, subvencions als espectacles amb animals, control
estricte de l'evasió fiscal de les grans empreses, retirada de subvencions públiques a
l'Església catòlica, etc. Són aquestes despeses les que cal eliminar, i no les
destinades a la defensa dels animals, al dret a la salut, al dret a una educació de
qualitat per a tots, a la integració dels col·lectius de ciutadans discriminats (joves,
dones, gais, persones amb diversitat funcional, immigrants, etc.).
Existeixen solucions, i les institucions catalanes poden adoptar mesures per millorar la
situació dels ciutadans. El Partit Animalista - PACMA aposta per un desenvolupament
econòmic que estigui basat en la creació d'ocupació de qualitat que respecti els
interessos dels animals, per la conciliació de la vida familiar i laboral (tenint en compte
també els animals que conviuen amb els treballadors ), i per la fi de la discriminació en
l'accés als llocs de treball. Catalunya ha d'aprofitar la seva situació geogràfica per a la
creació d'ocupació, donant una especial importància a l'agricultura i al turisme, i
facilitant la tasca dels emprenedors que apostin per negocis ètics i innovadors.
22. Defensa del sector agrícola. Apostem clarament per la defensa i el suport a
l'agricultura, en contraposició a les milionàries subvencions que es concedeixen
actualment a la ramaderia i a la pesca, activitats que provoquen el patiment i la mort
de milions d'animals.
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El Partit Animalista considera imprescindible un desenvolupament de l'agricultura
catalana. Aquest ha d'avançar en termes competitius, impulsant la seva capacitat
productiva i de negociació, i abordant la transformació cap a noves estratègies de
comercialització. L'agricultura, i fonamentalment la vinculada als productes locals,
ofereix una gran oportunitat per al creixement econòmic de Catalunya. Per això és
fonamental la implicació de l'Administració en el desenvolupament d'aquest sector,
aconseguint, així, una oferta estructurada de suports tècnics i tecnològics. En aquest
sentit, és necessari realitzar un diagnòstic competitiu de l'agricultura catalana. Això
passa per una anàlisi financera i d'organització d'empreses, una anàlisi dels mercats
en què operen, i una anàlisi de les variables que incideixen en el preu. Els resultats
permetran desenvolupar programes de millora, que impulsin el desenvolupament de
projectes destinats a esmenar els problemes i necessitats que es detectin. Finalment,
s'utilitzaran les mesures que les diferents administracions disposen, amb l'objectiu de
garantir el futur de l'agricultura: transferència de la innovació i formació, ajudes a la
inversió, ajudes a l'agricultura ecològica, ajudes de la política agrària comuna, etc.
Amb aquest pla serà possible augmentar significativament el pes de l'agricultura en el
producte interior brut de Catalunya, així com fer els passos necessaris per
desenvolupar un sector alimentari ètic i competitiu.
Així mateix defensem les següents mesures:
- Retirada de les subvencions a la ramaderia i a la pesca, al mateix temps que es
facilita la transició des d'aquestes activitats a l'agricultura o a altres negocis ètics que
no impliquin l'explotació d'animals, als quals ajudarem.
- Aprovació d'una marca de qualitat per a la identificació dels productes hortofrutícoles
catalans que compleixin determinats estàndards de qualitat.
- Mesures de suport per a l'emmagatzematge i la conservació dels productes
hortofrutícoles.
- Major transparència en la comercialització dels productes agrícoles, amb un augment
en el grau de participació del sector en el procés.
- Introducció d'aplicacions informàtiques en les explotacions agrícoles, prestant
especial atenció al programari lliure.
- Mesures per garantir la inserció de joves, dones i persones amb diversitat funcional
en el sector agrícola.
23. Defensa d'un turisme ètic i de qualitat. Des del Partit Animalista - PACMA
considerem que Catalunya té prou recursos per promoure un turisme ètic i de qualitat.
Per això, defensem les següents mesures:
- Rebutgem concedir el títol de Festa Local d'Interès Turístic de Catalunya a aquells
espectacles en què es facin servir animals.
- Participació de les organitzacions dedicades a la defensa dels animals en la
realització de plans turístics.
- Inclusió de criteris ètics en l'elaboració de guies i materials turístics per part de la
Generalitat, de manera que no es promocionin les activitats perjudicials per als
animals.
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- Promoció i difusió de festivals de cinema, música, dansa i ball, teatre, art, esport,
còmics, videojocs, ciència i tecnologia, escacs, fotografia, etc.
- Difusió dels serveis oferts pels albergs juvenils.
24. Suport a l’R+D+I amb fins socials i ètics. L'escassa assignació de recursos
destinats a R+D+I a Catalunya és preocupant, i dificulta el nostre desenvolupament
econòmic. Defensem l'aplicació de polítiques que fomentin la despesa en R+D+I, amb
l'objectiu d'arribar al 3% del producte interior brut de Catalunya en la pròxima
legislatura, tenint en compte que aquesta despesa ha d'estar orientada cap a
interessos col·lectius i que ha respectar els interessos dels animals. En l'àmbit de la
defensa dels animals, alguns projectes d'investigació tindran com a objectiu la
producció de succedanis de productes d'origen animal.
25. Residències per als animals dels treballadors. Segons un recent estudi, la
meitat de la població voldria portar a la feina els animals amb els que viu. Amb
l'objectiu de garantir la conciliació entre el treball i la cura dels animals, crearem un
servei de "guarderia" per als gossos dels treballadors de la Generalitat perquè durant
la jornada laboral d'aquests els gossos estiguin atesos, vigilats i en companyia d'altres,
en el cas que les característiques del treball impossibilitin que els gossos estiguin al
costat dels seus cuidadors. Així mateix, s'establiran convenis entre la Generalitat i les
empreses, amb l'objectiu que aquestes permetin als treballadors que convisquin amb
gossos tenir el dret a l'ús de "guarderies" d'animals.
26. Deducció de les despeses veterinàries a la Declaració de la Renda. Les
despeses veterinàries passaran a ser una deducció autonòmica en la Declaració de la
Renda. Ja que les atencions veterinàries haurien de ser cobertes per l'Administració,
entenem que, si algú ha pagat despeses veterinàries per cuidar animals amb els quals
conviu, llavors ha realitzat amb aquests diners una aportació social davant l'omissió de
funcions per part de l'Administració, pel que hauria de considerar-se una deducció.
27. Departament d'Empresa i Ocupació efectiva. L'actual Departament mostra una
absoluta incapacitat per fomentar l'ocupació. Per això, considerem que s'ha de produir
un canvi profund, i apostar realment pel diàleg social i la col·laboració institucional,
afavorint les polítiques actives d'ocupació, i relacionant les ajudes socials amb
l'activació laboral dels ciutadans que perceben aquestes ajudes. També cal
desenvolupar plans d'ocupació específics per a les comarques amb un major índex
d'atur.
28. Mesures d'austeritat que incloguin la fi de les subvencions a espectacles
amb animals i la fi dels privilegis dels polítics. En la situació de crisi actual és
inacceptable veure com la Generalitat malbarata els diners en subvencionar els
espectacles taurins i en mantenir els alts càrrecs amb un nivell adquisitiu molt per
sobre de la majoria de ciutadans. Volem apropar els polítics a la realitat econòmica
dels ciutadans als quals representen. Algunes de les mesures d'austeritat que
defensem són les següents:
- Eliminació de les subvencions als espectacles en què es facin servir animals.
- Elaboració d'una auditoria externa independent dels comptes de la Generalitat.
- Quan els consellers i alts càrrecs hagin de desplaçar-se en tren o avió per motius de
treball, ho faran sempre en classe turista (preferiblement en companyies de vol low
cost), i amb un màxim d'un assessor com a acompanyant.
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- Reducció de l'assignació als grups parlamentaris en un 50%.
- Reducció en el nombre d'assessors de lliure designació.
- Limitació a un màxim de vuit anys en el lloc de Diputat del Parlament, com a forma
d'evitar el desenvolupament de xarxes clientelars i tractes de favor.
- Límit màxim del 0,1% del total del Pressupost de la Generalitat per a la publicitat
institucional.
29. Lluita contra el frau. Defensem l'elaboració d'un pla de lluita contra el blanqueig
de diners, el frau laboral fiscal, l'evasió de diners cap a paradisos fiscals, etc. Les
empreses que tinguin relació amb paradisos fiscals no podran participar en contractes
públics. L'Agència Tributària de Catalunya ha de tenir mitjans econòmics i tècnics
suficients per perseguir el frau.
30. Pacte social per la igualtat retributiva d'homes i dones. Aconseguir una
Catalunya on dones i homes siguem iguals pel que fa a drets és un dels nostres
objectius. Per assolir-lo, són necessàries propostes específiques destinades a
desterrar definitivament tot tipus de discriminació i explotació per raó de sexe, garantint
que les dones no guanyin menys per realitzar la mateixa feina, i que no es vegin
discriminades pel que fa a la promoció laboral. Apostem per l'aprovació d'un pacte del
qual formen part els diferents agents socials, a través del qual es combati la
discriminació salarial, es promogui la presència de dones en llocs de responsabilitat, i
es vetlli perquè les dones no es vegin afectades en major mesura per la crisi
econòmica i financera.
31. Manteniment de les ajudes socials. Defensem adoptar mesures per alleujar els
efectes de la crisi econòmica sobre els ciutadans desfavorits, garantint la igualtat
d'oportunitats. La Renda Mínima d'Inserció (RMI) és, a hores d'ara, l'única possibilitat
que tenen milers de ciutadans sense recursos econòmics. A partir de juliol de 2011 el
govern d'Artur Mas va endurir les condicions per accedir a aquesta ajuda de 420 euros
mensuals a les 110.000 persones que en gaudien, la qual cosa ha tingut com a
conseqüència que a dia d'avui s'hagi deixat d'ajudar a 50.000 d'aquestes persones.
Per aquest motiu, defensem una revisió de les condicions, de manera que es
garanteixi l'accés de totes les persones necessitades a aquesta ajuda. Així mateix,
apostem per una revisió del model social de suport a les famílies i als nens, que haurà
d'estar centrat en la cobertura de serveis, com a mesura per garantir que els fons
siguin destinats directament a cobrir les necessitats dels nens, evitant fraus per part
dels pares.
32. Dret al treball per a les persones amb diversitat funcional. Els ciutadans amb
diversitat funcional física, visual, auditiva o intel·lectual estan capacitats per a la seva
integració en el mercat laboral. Per això, defensem les següents mesures:
- Establiment de mecanismes per a la participació d'alumnes amb diversitat funcional
en els cursos de formació per a l'ocupació, facilitant l'adaptació dels materials i llocs de
formació que puguin requerir en cada cas.
- Anàlisi de les necessitats de formació, per tal d'ajustar a la realitat les polítiques del
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, així com una tasca
d'assessorament per a la recerca de feina.
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- Promoció de trobades empresarials sobre responsabilitat social en relació amb la
diversitat funcional, com a manera de promoure la inserció laboral, i per donar a
conèixer la rendibilitat econòmica i social.
- Assessorament a les empreses pel que fa a la inserció laboral de persones amb
diversitat funcional.
- Augment de les inspeccions, amb l'objectiu que es compleixi l'obligatorietat de
reservar, com a mínim, el 2% dels llocs a persones amb diversitat funcional en les
empreses amb més de cinquanta treballadors. Les empreses que incompleixin la
quota de reserva del 2% no podran rebre subvencions.
- Vigilància del compliment de la normativa en matèria d'eliminació de barreres
arquitectòniques i accessibilitat, sent la Generalitat la primera que ha de donar
exemple en els edificis públics.
- Col·laboració amb les ONG que ajuden les persones amb diversitat funcional, de
manera que aquestes puguin assessorar en l'elaboració d'itineraris d'inserció laboral.
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DRET A LA SALUT
Segons la Constitució de l'Organització Mundial de la Salut (OMS): "El gaudi del grau
màxim de salut que es pugui aconseguir és un dels drets fonamentals de tot ésser
humà sense distinció de raça, religió, ideologia política o condició econòmica o social ".
El dret al "grau màxim de salut que es pugui aconseguir" és el que es coneix
habitualment com el dret a la salut. Aquest dret engloba l'atenció mèdica i les
condicions essencials per gaudir de bona salut, com aigua potable, alimentació
adequada, instal·lacions higièniques i aixopluc. Des del Partit Animalista-PACMA
defensem el dret a la salut de tots els animals, inclosos els humans. Per això, ens
oposem a les retallades que estan afectant greument la sanitat pública.
Les retallades imposades pel govern d'Artur Mas han suposat que el pressupost
sanitari s'hagi reduït en més del 8% des de 2010, el que ha obligat a tancar quiròfans, i
a reduir les hores de funcionament dels centres d'atenció primària i d’urgències. El
temps mitjà d'espera sobre la cirurgia programada ha augmentat en més de 14 dies
respecte al 2010.
Considerem urgent solucionar aquesta situació, i garantir el dret a l'atenció de la
dependència, mitjançant la prestació dels serveis necessaris en matèria sociosanitària:
serveis de teleassistència, ajuda a domicili, habitatges tutelats i centres de dia,
resistències
assistides,
adaptació
d'habitatges,
prestacions
econòmiques
complementàries, etc.
33. Dret a la salut animal. Tots els animals tenen dret que la seva salut sigui
protegida. Per aquest motiu, defensem la implantació progressiva d'un sistema públic
de salut per als animals, prestant una especial atenció a les necessitats dels refugis i
protectores.
34. Accés limitat dels animals als hospitals. Actualment s'impedeix que els
ingressats en hospitals puguin rebre visites d'animals. Si tenim en compte el llarg
temps de permanència d’alguns malalts en hospitals, aquesta prohibició és dura tant
per als pacients com per als seus animals. Si bé s’acostuma a apel·lar a raons de
salut, l'entrada d'humans es realitza contínuament sense que se'ls faci cap control
sanitari. Per tal de solucionar aquesta situació, defensem l'habilitació als hospitals
d'habitacions preparades perquè els interns puguin rebre visites dels seus animals,
garantint-ne les mesures sanitàries necessàries.
35. Opció de menú sense aliments d'origen animal en els hospitals. Com a part
del dret dels ciutadans a la llibertat de consciència, possibilitarem una opció de menú
sense productes d'origen animal en tots els hospitals. Els menús estaran dissenyats
per nutricionistes i tècnics en nutrició, per garantir una alimentació saludable.
36. Convocatòria de places de Nutricionista en hospitals i en centres de salut.
Actualment l'assessorament en aquesta qüestió és dut a terme per metges endocrins o
per metges de capçalera, que habitualment no tenen la formació adequada en nutrició,
la qual cosa els porta a comunicar informació errònia, especialment pel que fa a
l'alimentació sense productes d'origen animal. Per això, i per garantir que es dóna
informació de qualitat i es transmeten uns hàbits d'alimentació saludables, donem
suport a la convocatòria de places de nutricionistes en hospitals i centres de salut de
Catalunya, que seran cobertes exclusivament per titulats universitaris en Nutrició.
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37. Defensa d'una sanitat pública i de qualitat. Considerem fonamental l'extensió
del sistema públic de salut, com a mesura que garanteixi els drets fonamentals dels
ciutadans. Així mateix, en l'actual situació econòmica, la qualitat de vida d'un gran
nombre de gent gran es redueix dràsticament, de manera que considerem que s'han
de realitzar polítiques que tinguin en compte l'heterogeneïtat d'aquest col·lectiu,
sobretot en relació amb l’estat de salut, trobant persones que gaudeixen d’un total
nivell d'autonomia i d’altres amb patologies que les fan ser completament dependents
de terceres persones. Per tot això defensem les següents mesures:
- Suficients places públiques de residències per a gent gran, persones amb diversitat
funcional, i persones en situació d'exclusió social. Es garantirà el dret dels interns a
conviure amb animals, tant en les residències públiques com en les residències
privades que signin convenis amb la Generalitat. Considerem necessari unificar els
criteris per a l'ingrés en les residències públiques, de manera que s’hi prioritzi l'accés
als que estan en una situació de major necessitat.
- Reducció de les llistes d'espera per a consultes, proves diagnòstiques i operacions.
- Dret a l'accés a una segona opinió mèdica especialitzada als centres de salut públics.
- Instal·lació de llits per als acompanyants dels pacients en hospitals.
- Extensió dels serveis de salut mental, i suport als familiars. Els problemes psicològics
s’han de controlar abans que derivin en perjudicis a d’altres éssers humans o animals.
- Programes específics en matèria de salut. Inclusió en tots els Centres de Salut de
programes específics de caràcter preventiu adreçats a gent gran, i constitució d'una
Unitat Geriàtrica adscrita a cada centre. Garantir l'adequada atenció especialitzada a
la gent gran ingressada en hospitals i residències assistides.
38. Campanyes informatives sobre salut i hàbits de consum. La salut no ha de ser
una cosa que cuidar ocasionalment "anant al metge", sinó que s'ha de protegir
mitjançant la integració d'hàbits adequats en el dia a dia. Per això, som partidaris de la
realització de campanyes informatives per garantir la salut.
39. Dret a la salut laboral. En tots els llocs de treball s'ha de garantir el compliment de
les condicions de seguretat i salut. Per això, defensem ampliar les competències dels
delegats i membres dels comitès de prevenció de riscos laborals, i la creació d'un
registre d'empreses sancionades.
40. Dret a l'assistència sanitària per als immigrants sense permís de residència
ni de treball. La decisió del govern de PP d'excloure del sistema sanitari els
immigrants sense permís de treball ni de residència posa en risc la salut de milers de
ciutadans residents a Catalunya. El Partit Animalista - PACMA defensa a tots els
individus discriminats injustament, i per aquest motiu defensem el dret a la sanitat per
a tots. Rebutgem les condicions imposades per la Generalitat, i considerem que els
requisits que es demanin als immigrants han de ser senzills i raonables, similars als
exigits a qualsevol ciutadà (certificats de serveis socials o d'hisenda).
41. Mesures específiques per a la integració de les persones amb diversitat
funcional. Ens comprometem a desenvolupar des de la Generalitat polítiques i
inversions per garantir l'assistència i promoció adequades, mantenint la xarxa d'atenció
a les persones amb diversitat funcional i els seus familiars. El Servei públic de Salut ha
de garantir un major coneixement de la realitat de les persones amb diversitat
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funcional, l'adaptació de la informació que es facilita als usuaris d'acord a la seva
situació, una millor formació dels professionals de la salut i més facilitats d'accés a
determinats especialistes i serveis, així com la gestió de llistes d'espera. Cal prestar
especial atenció a l'atenció precoç, ja que tota inversió en aquest camp és preventiva
envers futures situacions de dependència.
- Promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència, prioritzant l'accés
als serveis especialitzats.
- Suport a la tasca realitzada pel Centre per a l'autonomia personal Sirius.
- Suficient dotació pressupostària per al tractament. Defensem l'increment d'unitats de
salut mental en els centres de salut, i la creació de centres específics.
- Rebuig de les actuals campanyes de teràpia amb animals. Tot i que som partidaris de
possibilitar la teràpia de les persones amb una malaltia mental, considerem que la
teràpia amb animals que s'aplica no té en compte els interessos dels animals. Per dur
a terme aquestes campanyes és habitual que s'arribi a acords amb zoològics, granges
escoles i amb altres llocs on s'explota els animals i que rebutgem.
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DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I DRETS CIVILS
Des del Partit Animalista - PACMA considerem que la participació dels ciutadans no
s'ha de limitar a votar cada quatre anys. Cada vegada som més els ciutadans que
reclamem decidir en els assumptes que ens concerneixen a tots. El desenvolupament
del teixit associatiu, en combinació amb la presa de decisions de ciutadans mitjançant
consultes, propiciarà avançar cap a una major participació, sense la qual l'Estat de
Dret no existeix en realitat. Així mateix, som partidaris de la participació directa dels
ciutadans en la presa de decisions.
La democràcia participativa necessita una voluntat decidida per part dels agents
socials, i requereix una aposta ferma i decidida a potenciar l'organització de la societat
civil i enfortir la seva organització i associacionisme. S’han de desenvolupar
mecanismes que reforcin la capacitat i les formes de participació a tots els nivells de
l'esfera pública. Per això, és imprescindible adequar l'estructura i el funcionament de
les administracions públiques, modificant l'actual legislació en els aspectes que limiten
la possibilitat d'informació, transparència i participació.
En línia amb aquests principis, els candidats del Partit Animalista - PACMA faran
públic el seu patrimoni abans, durant i al final del seu mandat en el cas de ser elegits,
així com rendes, inversions i qualsevol tipus d'activitat econòmica. Considerem això
una mostra de transparència, i animem la resta d'opcions polítiques a assumir el
mateix compromís.
42. Creació d'una llei electoral justa. Considerem inacceptable que Catalunya no
tingui llei electoral. Això fa que s'apliqui en les eleccions al Parlament la Llei Orgànica
del Règim Electoral General, amb totes les seves injustícies: recollida d'avals perquè
els partits extraparlamentaris puguin concórrer a les eleccions, barrera electoral ...
Amb l'objectiu d'avançar cap a un sistema electoral més just, defensem la creació
d'una llei electoral catalana que tingui en compte els següents principis:
- Absència de barrera electoral. La barrera electoral suposa una considerable
discriminació per a la majoria de partits polítics i els seus votants, i no és necessària,
com demostra el fet que no existeix en les eleccions europees.
- Repartiment dels escons mitjançant l'aplicació de la fórmula del quocient Hare, que
garanteix una major proporcionalitat que el sistema D'Hondt.
- Igualtat en l'accés 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 a les quatre províncies.
- Vot en blanc computable. Defensem que els vots en blanc computin en l'assignació
d'escons, de manera que quedin sense ocupar els escons corresponents als vots en
blanc, amb l'objectiu de fer visible la representació d'aquells que no se sentin
identificats amb cap partit polític.
43. Democràcia participativa. Per garantir que la democràcia sigui realment
participativa, i no es limiti a votar cada quatre anys, defensem les següents mesures:
- Realització de referèndums vinculants en aquelles decisions on hi hagi una
significativa divisió d'opinions en la societat.
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- Facilitats per a la presentació d'Iniciatives Legislatives Populars (ILP). Actualment són
necessàries 50.000 signatures per presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a
Catalunya. Per avançar cap a una societat més participativa, reduirem a 25.000 el
nombre de signatures necessàries.
- S'ha de garantir que els sistemes d'informació al ciutadà, així com de realització de
tràmits amb les administracions públiques, s'implantin seguint criteris d'accessibilitat
universal i disseny per a tothom (incloent-hi les pàgines web i els serveis disponibles a
través d'elles, punts d'informació electrònica, etc.).
44. Impuls del moviment associatiu. Les associacions són una manifestació
fonamental de la participació ciutadana en la societat. Per això, facilitarem els tràmits
per a la creació de les associacions d'àmbit català. Les associacions disposaran d'un
espai al web de la Generalitat, si així ho desitgen.
45. Transparència política. Cal un major control sobre el patrimoni i les activitats que
realitzen els polítics, cosa especialment important en qüestions com les subvencions a
la tauromàquia, que es "camuflen" com despeses de Cultura i Urbanisme. Defensem
prendre les següents mesures:
- Realització d'una auditoria del deute públic.
- Informació als ciutadans sobre la destinació de les despeses públiques.
- Publicació a la pàgina web de la Generalitat de les partides pressupostàries, de
manera clara i detallada.
- Enfortiment dels mecanismes per al control i fiscalització de les despeses electorals a
través de la Sindicatura de Comptes, que vetllarà pel compliment més estricte de la
legislació.
- Emissió en directe mitjançant streaming de les sessions i plens celebrats al
Parlament, incloent-hi les comissions de seguiment.
- Publicació a la pàgina web del Parlament de tots els ingressos institucionals dels
Diputats i alts càrrecs de la Generalitat, incloent-hi sou, comissions i dietes
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JUSTÍCIA I SEGURETAT CIUTADANA
Les polítiques de seguretat ciutadana són eficaces només en la mesura que es
redueixen els crims comesos i el nombre de víctimes, i es garanteix el respecte als
drets dels ciutadans i els animals. L'augment del nombre de presos és habitualment
una mesura propagandística que no augmenta la seguretat existent als carrers. Així
mateix, els fracassos a l'hora d'evitar els crims es deuen, en gran manera, a la
multiplicitat i poca coordinació d'organismes policials. Amb l'objectiu d'avançar cap a
una societat on es garanteixi la justícia, la seguretat ciutadana i la presumpció
d'innocència defensem les següents mesures:
46. Creació d'una Unitat dedicada a la defensa dels animals en els Mossos
d'Esquadra. Defensem que les regions policials dels Mossos d'Esquadra tinguin una
nova Unitat dedicada a la defensa dels animals, amb l'objectiu d'investigar i denunciar
els delictes i infraccions que els perjudiquin. Així mateix, defensem la inclusió d'un
tema sobre defensa dels animals en les oposicions convocades per a l'accés als
Mossos d'Esquadra, i la formació contínua en matèria de defensa dels animals.
47. Fi dels abusos policials. Existeix una creixent sensibilització de la població
davant els abusos policials. En les últimes manifestacions hem pogut comprovar
actuacions per part dels Mossos d'Esquadra absolutament desproporcionades. A això
cal afegir que és habitual veure que en moltes ocasions no van degudament
identificats, dificultant d'aquesta manera la interposició de denúncies en cas
d'agressions. Per això defensem la implantació de les següents mesures:
- Fi immediat de l'ús de pilotes de goma. La Comissió Europea ha recomanat als
països membres el cessament de l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de
policia, per la seva perillositat. El 2009 un home va morir a causa de l'impacte d'una
pilota de goma llançada per l'Ertzaintza, i un gran nombre de ciutadans han patit
lesions, en alguns casos com la pèrdua d'un ull.
- Identificació clara dels Mossos d'Esquadra. És habitual veure'ls sense número
d'identificació visible, ja que el porten sota les armilles. Considerem que això és
totalment inacceptable en un país democràtic, i que dificulta la identificació dels autors
d'agressions policials. Per això defensem que els Mossos d'Esquadra han de portar de
manera clara i visible la seva identificació en totes les peces de roba (camises,
armilles, pantalons, cascs ...), tant en la part davantera com en la part posterior, a una
mida que en permeti la visibilitat a gran distància. Aquesta mesura s'aplica hores d'ara
a Alemanya.
- Creació d'una comissió permanent de control d'actuacions policials, que investigarà
les actuacions irregulars de Mossos d'Esquadra, Policia Local, Policia Nacional i
Guàrdia Civil a Catalunya. Aquesta comissió estarà formada per professionals
independents en els camps del dret, la criminologia, la salut i la psicologia.
48. Prevenció del masclisme. El masclisme és un mal estructural de la nostra
societat, que no pot ser eradicat sense que totes les seves manifestacions siguin
tractades de manera integral. Per això, hem de desenvolupar mesures i accions
preventives contra aquesta discriminació. Aquestes mesures han d'estar coordinades
amb totes les administracions públiques, especialment amb els municipis. El Partit
Animalista - PACMA s'oposa a la retallada que estan duent a terme diverses
comunitats autònomes en polítiques d'igualtat, motiu pel qual donem suport a les
reivindicacions que es van dur a terme en diversos punts d'Espanya en contra
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d'aquests retalls. Defensem l'assignació d'una dotació pressupostària suficient per als
programes de l'Institut Català de les Dones, i el compliment de la normativa pel que fa
als agents d'Igualtat.
49. Prevenció de la delinqüència juvenil. La delinqüència juvenil és un problema que
va en augment. Entenem que els programes preventius s'han de centrar en garantir el
benestar dels joves, i que les polítiques exclusivament punitives són insuficients per
pal·liar aquest problema. Per això defensem unes polítiques integrals, que passin per
combinar mesures educatives, laborals, socials i de lleure per tal de reduir la
delinqüència entre els joves.
50. Per una administració de Justícia eficaç que garanteixi els drets dels
ciutadans. La saturació dels jutjats és un greu problema, que fa que els procediments
judicials es perllonguin diversos anys. Som partidaris de l'adopció de mesures que
accelerin els tràmits als jutjats, sense que això perjudiqui el dret dels ciutadans a un
procés just. Per això defensem les següents mesures:
- El govern de la Generalitat ha d'entendre les sancions com una mesura per evitar
injustícies, i no com un mètode de recaptació. Els expedients sancionadors
administratius s'han de tramitar amb totes les garanties per als ciutadans, evitant la
imposició de sancions injustes, i els posteriors recursos davant els jutjats.
- Cal continuar avançant en la modernització dels òrgans de Justícia, amb l'objectiu de
facilitar la comunicació amb els advocats i accelerar la resolució dels procediments.
- Donem suport a la creació de "Ciutats de la Justícia" a Girona, Lleida i Tarragona que
unifiquin els jutjats d'aquests partits judicials, tal com passa ja a Barcelona.
- Manteniment de les prestacions del torn d'ofici i la justícia gratuïta. Els advocats
d'ofici realitzen una excel·lent tasca defensant els ciutadans sense recursos
econòmics, així com a un bon nombre d'activistes pels drets dels animals. Ens oposem
a les reduccions en les retribucions als advocats d'ofici realitzades per la Generalitat,
així com als greus retards que s'estan produint en els pagaments.
- Rebuig de la taxa judicial catalana. Aquesta taxa té per objecte dificultar als ciutadans
que reclamin els seus drets davant els òrgans judicials. Es dóna la circumstància que
també resulta d'aplicació a Catalunya la taxa judicial estatal, les quals a més es veuran
augmentades a finals d'aquest any.
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HABITATGE I POLÍTICA TERRITORIAL
Una de les majors preocupacions dels catalans és l'accés a l'habitatge. Si bé en els
últims anys s'aprecia un descens en els preus de l'habitatge, la bombolla immobiliària i
la crisi econòmica han fet que els preus segueixin sent desorbitats ja que els bancs
endureixin les condicions per accedir a préstecs. Si a això li afegim l'escassa tradició
del lloguer d'habitatge que hi ha a Catalunya, la situació és difícilment sostenible.
Aquesta situació ha originat, en els darrers anys, el desenvolupament d'un moviment
social que defensa que es faci efectiu el dret a un habitatge digne, als objectius del
qual donem suport.
El sòl és un bé social. Per aquest motiu, la política territorial s'ha de basar en una
anàlisi de les necessitats i recursos, garantint la rendibilitat econòmica i social, i
distribuint de manera justa les possibilitats de desenvolupament social. Per això, ens
comprometem a fer que la política urbanística i territorial tingui com a objectiu el
principi de justícia social. El desenvolupament territorial ha de ser equilibrat,
reconfigurant les relacions entre el centre i la perifèria. Les ciutats han de ser enteses
com un espai per a la vida social i cultural.
Per tot això, prendrem les següents mesures:
51. Assessorament a les protectores d'animals per arquitectes. Com a mesura per
garantir la qualitat de vida dels animals que es troben en les protectores, evitar riscos
per a la salut i evitar despeses energètiques innecessàries, posarem a disposició de
les protectores un servei d'assessorament format per arquitectes.
52. Finançament de mesures per evitar l'impacte d'aus en els edificis. Milers d'aus
s'estavellen cada any contra les finestres dels edificis, cosa que podria ser evitada
mitjançant la implantació de malles i adhesius, tal com es fa en diversos països. Es
difondrà informació sobre les rutes migratòries de les aus, amb l'objectiu d'evitar
aquestes morts apagant la llum a determinades hores (mesura implantada a Nova
York), i aplicarem totes les mesures possibles per reduir el nombre de morts d'aus per
aquesta causa .
53. Foment del lloguer d'habitatge. Som partidaris de la implantació de mesures que
afavoreixin el lloguer de l'habitatge. Per això, crearem un servei públic que realitzi una
tasca d'assessorament i que faciliti el lloguer, posant en contacte propietaris i llogaters.
Així mateix, defensem una major oferta d'habitatges de protecció oficial (HPO)
destinats a lloguer. Els habitatges protegits van ser durant molts anys l'única
possibilitat de molts ciutadans per accedir a un habitatge. No obstant això, a dia d'avui
els preus segueixen sent excessius. Això fa que les tradicionals mesures pel que fa a
habitatges de protecció oficial no serveixin actualment per solucionar la situació.
Defensem una modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l'habitatge, que garanteixi el dret dels inquilins a conviure amb animals, i per impedir
que els habitatges adquirits després de la reforma de la Llei puguin ser venuts ( a fi i
efecte d'evitar-ne l'especulació).
Considerem necessari substituir l'actual sistema d'adjudicació, basat en el sorteig, per
un sistema d'adjudicació basat en la cassació o ajust d'idoneïtat entre habitatge i
demandant, amb l'objectiu de lliurar l'habitatge disponible a la persona idònia. Per això
s'establiran contingents d'interès preferent, de manera que els habitatges disponibles
seran adjudicats en la mateixa proporció de demandants que integrin cada quota:
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menors de 35 anys, majors de 35 anys amb deu anys d'empadronament, famílies
monoparentals, víctimes de violència de gènere i persones amb diversitat funcional.
Els bancs i caixes d'estalvis han de posar en venda o lloguer, i a preus raonables, els
habitatges de protecció oficial que tinguin en propietat, procedint la Generalitat a
l'expropiació d'aquests immobles en el cas que incompleixin aquesta mesura. Aquesta
mesura, defensada fins i tot pel Defensor del Poble Andalús, és perfectament aplicable
amb la legislació actual. Com que en els habitatges de protecció oficial s'inverteixen
diners de tots els ciutadans, és inacceptable que els bancs tinguin en propietat els
habitatges, especialment en el moment actual, i suposa un incompliment per part de la
funció social de la propietat. L'objectiu de l'edificació d'habitatges de protecció oficial és
que hi visquin ciutadans amb necessitats econòmiques, i no que serveixin als bancs i
caixes d'estalvis amb finalitats especulatives. Per això defensem que es duguin a
terme els passos necessaris per a l'elaboració d'un inventari dels habitatges de
protecció oficial que estan actualment en propietat dels bancs i de les caixes d'estalvis.
Defensem que la quantitat a deduir en la quota autonòmica de la Declaració de la
Renda en concepte de lloguer d'habitatge habitual augmenti fins al 15% del preu del
lloguer, amb un màxim de 400 euros anuals en tributació individual i 800 euros en
tributació conjunta, sempre que la base imposable total, menys el mínim personal i
familiar, no superi els 20.000 euros anuals en tributació individual i 30.000 euros en
tributació conjunta.
54. Obertura d'oficines d'intermediació contra els desnonaments. S'obriran a les
quatre províncies oficines d'intermediació contra els desnonaments, que atendran de
manera gratuïta els ciutadans afectats per un possible desnonament. La seva tasca
serà triple: prevenció (informant i assessorant els ciutadans abans de la contractació
d'hipoteques), intermediació (entre els ciutadans que pateixin endeutament
sobrevingut i les entitats financeres) i protecció (informant els ciutadans sobre les
possibilitats legals d'evitar els desallotjaments , així com de les possibilitats d'accedir a
una llar en cas que el desallotjament es produeixi).
55. Foment del cooperativisme per a la construcció d'habitatges. Donem suport a
la tasca realitzada per les cooperatives d'habitatges, que afavoreix l'accés dels
ciutadans catalans a un habitatge per un preu molt més assequible. Per això,
establirem una via de comunicació contínua entre aquestes cooperatives i la
Generalitat.
56. Concepció social de l'arquitectura. En el desenvolupament urbanístic és
important tenir en compte criteris socials, que permetin als ciutadans sortir al carrer i
interactuar, amb zones de vianants. Això suposa també la creació de zones habilitades
en parcs i altres espais perquè els gossos puguin estar solts, sense perill per a la seva
salut.
57. Per una ciutat accessible. Amb l'objectiu de garantir la llibertat de circulació i
l'accessibilitat, defensem les següents mesures:
- Suport per a l'adquisició de mitjans que permetin la circulació de persones amb
diversitat funcional visual, sense ús d'animals, com ara GPS, humans voluntaris, etc.
- Eliminació de barreres arquitectòniques, 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.
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- Elaboració d'una auditoria per analitzar el compliment de les condicions
d'accessibilitat en edificis públics.
- Implantació de transport accessible, basant-nos en la mateixa Llei per a la Promoció
de l'Accessibilitat i promovent l'adaptació gradual de línies.
- Campanyes de formació en accessibilitat per a tots els agents implicats en
l'eliminació de les barreres arquitectòniques existents i en les noves construccions.
58. Accés a la informació en política territorial. Defensem que es permeti l'accés a
la informació, permetent als ciutadans l'elaboració, modificació i revisió dels
instruments de Planificació i ordenació del territori.
59. La planificació hidrològica ha d'aplicar mesures com la millora
d'infraestructures en el subministrament, la depuració i la transparència. Dins de
la política territorial s'ha de prestar una importància especial a l'aigua, ja que és un dret
fonamental de tots. La planificació hidrològica ha d'aconseguir la millora
d'infraestructures en el subministrament, la depuració a tot el territori català, i la
transparència en la gestió d'aquest bé col·lectiu. Defensem les següents mesures:
- Política hidrològica centrada en una nova cultura de l'aigua, on la gestió de la
demanda ha de ser la pedra angular, en lloc de l'increment il·limitat de l'oferta.
- Posada en marxa d'un programa per garantir en tot moment l'abastament d'aigua
corrent potable al 100% de la població catalana.
- Programa d'ordenació de les aigües subterrànies.
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TRANSPORT PER A TOTS
Cada any, més de trenta milions d'animals vertebrats són atropellats, i més de mil
ciutadans moren o pateixen ferides greus a les carreteres catalanes. De la mateixa
manera, la congestió de vehicles i la consegüent contaminació també tenen efectes
perjudicials tant per als ciutadans com per als animals. Defensem una política de
transports que tingui com a objectiu reduir el nombre de vehicles circulant a les
carreteres, i que garanteixi a tots els ciutadans el dret a desplaçar-se, amb
independència de la seva situació econòmica, per això fem una aposta clara pel
transport públic. Prendrem les mesures següents:
60. Contra la discriminació en l'accés als mitjans de transport. Com partit que
defensa una societat més justa, ens oposem a tota discriminació en l'accés als mitjans
de transport. Per aquest motiu, defensem les següents mesures:
- Dret dels ciutadans a accedir als mitjans de transport amb animals.
- Eliminació de les barreres arquitectòniques en els mitjans de transport catalans per
garantir l'accés als ciutadans amb mobilitat reduïda.
- Realització de campanyes de formació en accessibilitat per a tots els agents implicats
en l'eliminació de les barreres arquitectòniques existents i en les noves construccions i
adquisicions de mitjans de transport.
- Suport als estudiants que requereixin un transport especial per anar a classe.
61. Per la reducció del nombre d'animals morts a les carreteres i en altres
infraestructures. Un dels nostres objectius és reduir les morts d'animals en carretera.
Per això, a més d'apostar pel transport públic, defensem mesures com les següents:
- Rebuig a la creació de noves carreteres, a causa del elevat nombre d'animals
atropellats a les mateixes, ja que la xarxa actual és suficient per cobrir les necessitats
dels conductors.
- Instal·lació de túnels i passos elevats a les carreteres (ecoductes) per permetre el
pas dels animals.
- Col·locació i manteniment de tanques i barreres que impedeixin l'accés dels animals
a les carreteres on no sigui possible la creació de túnels i passos elevats.
- Instal·lació de senyals i panells indicadors en les zones amb un gran nombre
d'animals.
- Instal·lació de reflectors, que emeten una llum vermella cap a l'interior del camp quan
la llum dels fars s'hi reflecteix. Aquest mecanisme crea una barrera òptica d'alarma
que fa aturar o fugir l'animal, sense molèsties per al conductor.
- Col·locació i manteniment de barreres d'olor que repel·leixin els animals.
- Talls temporals de carreteres i desviació del trànsit durant les migracions d'animals.
62. Per un sistema de transport públic i per l'ús de vehicles no motoritzats. Amb
l'objectiu de reduir el nombre de persones i animals morts a les carreteres catalanes i
de garantir l'accés als mitjans de transport a tots els ciutadans, som ferms partidaris
d'un sistema de transport basat principalment en el transport públic -especialment el
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ferrocarril- i en l'ús de vehicles no motoritzats, enfront de l'actual model territorial, que
obliga a realitzar llargs desplaçaments en cotxe per activitats quotidianes. Per això,
defensem les següents mesures:
- Ampliació de les xarxes d'autobusos i ferroviàries.
- Congelació de les tarifes a la xarxa de transport entre 2012 i 2016.
- Creació d'una targeta mensual que permeti al titular la realització de viatges il·limitats
en la xarxa catalana de transports, amb preu reduït per a persones sense recursos.
- Foment de l'ús combinat de la bicicleta i del transport públic, garantint l'accés amb les
mateixes als mitjans col·lectius de transport, sempre que no es perjudiqui la resta
d'usuaris.
63. Campanyes informatives per millorar la seguretat viària. Som partidaris de dur
a terme campanyes que informin sobre els riscos en la circulació, incloent-hi
informació sobre formes d'evitar les morts d'animals a la carretera i sobre com
aconseguir que els animals viatgin segurs als cotxes.
64. Recobriment de barreres per evitar morts i lesions de ciclistes i motoristes.
L'impacte contra les barreres provoca un gran nombre de lesions i morts cada any, a
causa dels talls que aquestes produeixen amb els vius. Defensem la instal·lació de
sistemes de recobriment de les tanques metàl·liques que redueixin les possibilitats de
lesions i morts (SPM-Basyc i Daragon).
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PROGRAMARI LLIURE I NOVES TECNOLOGIES
Des del Partit Animalista - PACMA considerem que l'accés a les noves tecnologies i el
principi de neutralitat en la xarxa són fonamentals per garantir als ciutadans el dret a la
informació. Som partidaris de garantir l'accés a la informació a tots els nivells, incloenthi l'accés mitjançant Internet.
En els últims anys va engegar-se una campanya de criminalització dels internautes
que, legalment, descarregaven continguts d'Internet. La "Llei Sinde-Wert" va ser el
resultat final d'anys d'anuncis i mentides per part dels successius governs. No obstant
això, no tot són males notícies per als drets dels internautes. El passat mes de juliol, el
Parlament Europeu va rebutjar per una àmplia majoria el tractat ACTA. Aquest tractat,
aprovat al marge de les institucions que representen els ciutadans, suposarà també un
greu perjudici per a la llibertat d'expressió i la privacitat de les comunicacions.
Afortunadament, i a causa del rebuig per part del Parlament Europeu, no és aplicable
en cap Estat membre de la Unió Europea.
Som partidaris de continuar avançant cap a una societat en què es faciliti als ciutadans
realitzar les seves gestions administratives per mitjans electrònics. Ara bé, les
tecnologies també han de ser aprofitades per facilitar la participació ciutadana en la
presa de decisions polítiques.
65. Alfabetització tecnològica (e-formació). Considerem fonamental promoure el
coneixement de les noves tecnologies, ja que aquestes són una eina fonamental per a
la integració social i l'accés a la informació. Desenvoluparem campanyes que tinguin
per objectiu permetre als ciutadans accedir a les noves tecnologies, posant aquestes
al servei de tots, avançant així cap a una major qualitat de vida i una societat més
justa, on les necessitats de tots siguin tingudes en compte.
66. Ús i promoció del programari lliure. Implantarem l'ús de programari lliure per
part de la Generalitat sempre que sigui possible, i promourem l'ús per part de les
empreses, com a mesura d'estalvi. Defensem l'ús de programes informàtics de
programari lliure en els centres educatius públics. Aquesta mesura suposaria un estalvi
de milions d'euros per als ciutadans catalans, i reduiria la dependència de
l'Administració pública pel que fa a les empreses informàtiques.
67. Cultura lliure i noves tecnologies. Considerem que les noves tecnologies han
d'estar al servei de tots els ciutadans, i servir com un mecanisme per garantir l'accés a
la informació i a la cultura. Internet és un dels pocs mitjans que els ciutadans tenen per
contrastar la informació que reben pels mitjans de comunicació tradicionals amb la
informació de mitjans de comunicació alternatius. Tenint tot això en compte, defensem
l'ús d'estàndards oberts en els documents electrònics emesos i / o reclamats per la
Generalitat. És inacceptable que l'Administració utilitzi documents en arxius com
DOCX, o que exigeixi l'ús de Microsoft Windows per a la realització de determinats
tràmits.
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DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC DELS PAÏSOS EMPOBRITS
El Partit Animalista - PACMA defensa avançar cap a una societat més justa per a tots.
Per això, un dels nostres objectius és aconseguir la pau i l'eradicació de la pobresa a
nivell mundial. A més, hem de tenir en compte que l'extrema pobresa dificulta
l'extensió del moviment pels drets animals en un gran nombre de països, ja que els
habitants d'aquests països centren els seus esforços i preocupacions a sobreviure en
el dia a dia.
Actualment les relacions internacionals es mouen per criteris estrictament
mercantilistes, deixant de banda les consideracions ètiques. La situació en què es
troben milions d'habitants dels països empobrits és terrible, sent aquesta una de les
conseqüències que les polítiques es desenvolupin sense tenir en compte aspectes
ètics. No només hem de lluitar contra la injustícia que patim o que trobem al nostre
voltant, sinó contra tot tipus de pobresa, allà on aquesta es trobi, ja que la injustícia és
injustícia independentment de la distància on s'esdevingui. Per aquest motiu,
establirem llaços d'altruisme i cooperació amb tothom. Som partidaris de promoure i
impulsar mesures per aconseguir la sobirania alimentària a tot el món.
En un gran nombre d'ocasions, els programes de desenvolupament són destinats al
foment de la ramaderia, la qual cosa és inacceptable. A més del perjudici per als
propis animals, hem de tenir en compte que la ramaderia és una forma de producció
alimentària molt menys eficient. Ja que la disponibilitat de la terra cultivable és
limitada, hem de triar com distribuir-la. Actualment, dues terceres parts de les terres
conreades estan destinades a alimentar els animals de l'activitat ramadera, però
aquests terrenys podrien ser emprats per alimentar directament els éssers humans a
través de l'agricultura, obtenint així una quantitat d'aliment molt més gran, i evitant així
la possibilitat d'especulació i de fam.
Defensem avançar cap a la consecució d'alternatives per superar l'exclusió i l'egoisme,
de conformitat amb els següents principis:
- Prioritzar la cooperació sobre la competitivitat.
- Impulsar la responsabilitat ètica i social de les empreses.
- Satisfer les necessitats de tots els animals, tenint en compte els seus drets
fonamentals.
Som conscients que és necessari un canvi de soca-rel en les relacions internacionals i
en les polítiques alimentàries per solucionar els problemes dels països empobrits. No
obstant això, des de Catalunya és possible adoptar algunes mesures per contribuir a la
solució:
68. Coordinació i planificació de la política de cooperació. Considerem que són
necessàries les següents mesures:
- Garantir la participació dels ciutadans en els processos.
- Establiment d'un marc de la cooperació catalana, per tal d'evitar les duplicitats i
ineficiències que es produeixen, així com la infiltració d'interessos mercantilistes.
- Prioritzar els projectes de cooperació dedicats a l'accés a l'alimentació, per mitjà de
programes dedicats al desenvolupament de l'agricultura, els projectes destinats a
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evitar situacions de discriminació social, i els destinats a l'enfortiment institucional dels
països receptors.
69. Avaluació dels programes de cooperació. Per desgràcia, amb l'excusa d'ajudar
els habitants dels països empobrits, en diverses ocasions s'han dut a terme mesures
que, en realitat, buscaven de manera exclusiva el benefici de multinacionals
occidentals. Aquestes pràctiques van perjudicar milions d'éssers humans, i van portar
molts ciutadans a perdre la seva confiança en la tasca realitzada per les ONGs. Per
evitar aquestes situacions cal una avaluació dels programes de cooperació i mesures
com les següents:
- Inclusió dels resultats de desenvolupament humà que es pretenen aconseguir en els
projectes a finançar.
- Publicació d'informació completa sobre els programes i projectes que es financen,
amb els seus informes de seguiment i avaluacions externes.
- Creació d'un organisme avaluador independent.
- Publicació de criteris concrets i objectius per a l'elecció dels canalitzadors i receptors
de les ajudes. Entre els criteris es tindran en compte el respecte als animals, el
respecte als drets humans i l'eficàcia i transparència en la gestió.
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