MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS

Economia

249

“L’economia del bé comú es basa en els mateixos valors
fonamentals que asseguren l’èxit de les nostres relacions:
confiança, estima, cooperació, solidaritat i voluntat de
compartir.”
CHRISTIAN FELBER
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MISSIÓ
Impulsar una economia més estable,
dinàmica, ètica i sostenible,
centrada en la dignitat i el benestar de les persones
i orientada al bé comú.
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Idea general
L'economia catalana, com la mundial, necessita estabilitat i impuls.

L'economia catalana té els mateixos problemes que l'occidental en

Les propostes d'aquest Pla incideixen en els factors que poden

general, en particular les causes d'inestabilitat i desequilibri

proporcionar canvis en aquestes dues direccions: es proposen nous

esmentades suara, però pateix de forma especialment intensa:

paràmetres

d'anàlisi

relacionats

amb

les

persones,

que

contribueixin a donar més estabilitat al sistema i se sumin a les

•

les conseqüències de l'envelliment de la població.

magnituds emprades fins ara, i es proposen canvis en el paradigma

•

la destrucció accentuada de llocs de treball i la dificultat i
complexitat de crear-ne de nous per mantenir un nivell
raonable de plena ocupació.

•

la manca relativa de recursos deguda a gestions que
segurament podien haver estat més prudents i eficients en
molts casos, i al desequilibri de la balança fiscal de Catalunya
amb l'Estat.

socio-econòmic que motivin la dinamització de tota la població. El
recurs més important de Catalunya és la seva gent, educada,
creativa i civilitzada; tindrem un país pròsper si la integrem tota
sencera en l'activitat econòmica.

Situació actual

Proposta

Les creixents oscil·lacions i els desequilibris creixents del sistema

Aquest Pla creu que per arribar a l'estabilitat de l'economia cal

econòmic prevalent a nivell internacional i les seves afectacions

introduir nous indicadors de pilotatge del sistema i adaptar-ne uns

locals, semblen indicar que és intrínsecament inestable, cosa que

altres que de forma natural siguin propensos a evitar desequilibris i

suggereix canviar els mecanismes de realimentació sistèmica que

oscil·lacions. Els principals indicadors tindrien en compte aquests

integra. A més, l'economia mundial ha arribat al punt de funcionar

punts:

gràcies al creixement de les economies que encara tenen
recorregut per aplicar el patró de desenvolupament material,

•

Comprendre que el bé individual només es pot donar dins
del bé comú, i fer servir indicadors basats en aquest darrer,
evidentment més estable.

•

Que la societat entengui que el benestar no és “abans de tot
i sobre tot” l'abundància econòmica o material, sinó també, o
potser més aviat, la felicitat dels fills, les dones i els homes i
de les futures generacions.

d'equipaments i de consum, que ja s'ha exhaurit al primer món, el
qual no sembla trobar la solució a funcionar amb alternatives al
creixement per donar satisfacció a tota la població.
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•

Actuar per no exhaurir ni malmetre la natura i els recursos
que proporciona.

És en aquest sentit que els objectius del document han de ser

•

Ajustar aquells mecanismes financers i monetaris que
amplifiquin els desequilibris.

literari de la redacció intenta situar el lector en aquell horitzó.

entesos com a horitzons vers els quals anar progressant. L'estil

També es proposa estimular de forma sostinguda l'economia
catalana

adoptant

un

model

socio-econòmic

que

faciliti

la

contribució activa de totes les classes socials i d'ambdós gèneres,
amb autèntica igualtat d'oportunitats i mecanismes incentivadors.
Sortosament, hi ha una coincidència notable entre les mesures per
a l'estabilitat i les de l'impuls econòmic, i això ens reafirma en la
bondat i necessitat de les nostres aportacions i ho fem amb un
absolut respecte a les persones que gestionem amb responsabilitat
l’economia del nostre país.
Al costat d'alguns dels objectius hi esmentem algunes mesures,
potser innovadores, que ens han semblat coherents amb els
principis enunciats, ja que pensem que és innecessari donar
exemples de les actuacions econòmiques tradicionals.
Creiem

que

document,

és
que

essencial
és

comprendre

esbossar

el

futur

el

propòsit
més

d'aquest

desitjable,

la

materialització progressiva del qual dependrà de nombrosos
factors externs al Pla. Demanar a un govern que implementi de
forma immediata aquestes línies estratègiques seria temerari,
mentre no disposi de la llibertat d'acció ni dels mitjans necessaris.
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Un model econòmic més
dinàmic, estable, ètic, equitatiu,
eficient i sostenible

Estructures socials, polítiques i
administratives més eficaces,
transparents, modèliques i
accessibles.

Persones implicades en el
projecte comú,
autoresponsables,
autònomes i benestants

Impulsar una economia més estable,
dinàmica, ètica i sostenible, centrada
en la dignitat i el benestar de les
persones i orientada al bé comú.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES ECONOMIA

1.

Persones implicades en el projecte comú,
autoresponsables, autònomes i benestants

2. Un model econòmic més dinàmic, estable, ètic,
equitatiu, eficient i sostenible
3. Estructures socials, polítiques i administratives més eficaces,
transparents, modèliques i accessible
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1

Persones implicades en el projecte comú,
autoresponsables, autònomes i benestants

Proposta
És desitjable que les persones i les unitats familiars sentin seu el
projecte comú perquè gaudeixin d'autèntica igualtat d'oportunitats
pel seu progrés personal i obtinguin així un nivell de renda i de
qualitat de vida suficients per a mantenir la seva dignitat humana i
poder viure autònomament, sense mercantilitzar factors bàsics de
la vida. Al mateix temps, l'entorn de solidaritat de la societat amb
els més desfavorits s'ha de manifestar quan sigui necessari, perquè
el bé comú, els valors humans i el respecte de la natura ja hagin
esdevingut la prioritat general.
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OBJECTIU 1

OBJECTIU 5

Una societat en què totes les persones, sense excepció, tenen un

Una societat amb igualtat d'oportunitats real i universal, que no

nivell d'ingressos suficient per a la seva autonomia i progrés

deixa ningú exclòs. Això vol dir que facilita l'accés al treball

econòmic, que potencia la responsabilitat i el gust per la feina, i

vocacional; facilita la mobilitat de les persones en el territori;

fomenta l'ocupació amb criteris de flexibilitat i seguretat.

garanteix la no-discriminació per raó d’edat, orientació sexual i
identitat

de

gènere,

procedència,

creences,

raça

i

similars,

OBJECTIU 2

protegeix la tasca parental i la reincorporació laboral de mares i

Un estat del benestar sostenible i just que inclou la salut i les

pares que han tingut fills; acull i integra els immigrants, i educa la

pensions, elimina la pobresa i les excessives desigualtats i, a més, té

societat en els beneficis de repartir i compartir les tasques de

en compte l'evolució demogràfica i les seves conseqüències per a

manera igual entre homes i dones, tant a la llar com a fora.

la gent gran i la gent jove.

OBJECTIU 6
OBJECTIU 3

Un sistema educatiu amb coresponsabilitat família-escola-societat,

Una formació sobre risc patrimonial, acompanyada de reformes

que

legals, institucionals i fiscals per a l'estalvi i l'endeutament, que

responsables, capacitades per la vida i amb visió de l'economia i del

donen protecció als consumidors i també als empresaris en cas de

valor del servei a la comunitat, amb una bona formació professional

situacions d'insolvència sense delicte.

que inclou la promoció i l’aplicació de les pròpies capacitats, la

des

de

la

infantesa

forma

persones

empoderades

i

cultura de la responsabilitat i la del bé comú.

OBJECTIU 4
Un consum responsable i sostenible, tant envers la pròpia família i

OBJECTIU 7

la renda com envers el medi ambient i els recursos naturals,

Una societat que fa pedagogia de les actituds i els valors humans,

especialment l'aigua i l'energia, i invitant les empreses a tenir-ho en

especialment

compte en llur publicitat.

solidaritat,

els

de

harmonia,

transparència,
cooperació,

honradesa,
frugalitat,

racionalitat,

responsabilitat,

confiança mútua i determinació; que és conscient que les
tendències amb futur són: “ésser abans que tenir”, “el llarg termini
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per damunt del curt” i “el diner és un mitjà, no pas una finalitat”,
que actua responsablement en suport de les actuacions del govern
en favor del país i la població, i que se serveix dels mitjans de
comunicació per fer aquesta pedagogia.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2

Un model econòmic més dinàmic, estable, ètic,
equitatiu, eficient i sostenible

Proposta
El marc en el qual les persones desenvolupen les seves activitats
productives és el que anomenem model econòmic, que cal que
sigui transparent, just, equitatiu, eficient i sostenible, amb mesures
que estimulin la creativitat, l'emprenedoria i la cooperació i
corregeixin les possibles desviacions del model de valors que
inspira el Pla.
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OBJECTIU 1

OBJECTIU 4

Unes polítiques que fan créixer el bé comú i promouen un entorn

Una reforma del marc financer de manera que el funcionament del

tal que afavoreix l'accés de tothom a rendes; que desenvolupen

sistema de pagaments és efectiu, flexible i arriba a tothom, dins

estructures eficients i sostenibles i creen els marcs adequats: legal,

d'una gran estabilitat macroeconòmica i, en conseqüència, que la

institucional, social, fiscal i laboral, i que tenen en compte els costos

massa monetària a disposició de l'economia real és la justa,

socials i ecològics, i la necessària cooperació entre els sectors

promovent la banca ètica i el crèdit mutu.

públic i privat i també entre empreses, i la responsabilitat
d'aquestes amb la comunitat.

OBJECTIU 5
Una economia que obre nous camins, prou diferenciats i

OBJECTIU 2

innovadors com per contribuir amb èxit a l'economia mundial tot

Uns nous indicadors per a l'economia i les empreses que tenen en

assegurant la resiliència de la catalana. Això vol dir que facilita la

compte les magnituds no monetàries que són més importants per a

innovació tecnològica, estimula les produccions de l'estil de les arts,

la societat, tant des del punt de vista macroeconòmic com

l'artesania de qualitat i l'agricultura ecològica, i promou noves

microeconòmic, a fi que tant els polítics com els empresaris puguin

iniciatives empresarials en sectors com el turisme de qualitat, la

prendre les decisions més correctes per maximitzar la creació

producció d'energies netes i sostenibles, la reducció del carboni

estable i sostenible de dinamisme econòmic, ocupació, felicitat,

atmosfèric i la relocalització industrial.

benestar i bé comú, recolzades en una fiscalitat coherent.

OBJECTIU 6
OBJECTIU 3

Un model de teixit associatiu potent i innovador, que desenvolupa

Una societat que té una emprenedoria potent, entesa com

una economia no lucrativa i no monetitzada, l’ordena i facilita la

l'assumpció de risc, la innovació, la sostenibilitat, l'excel·lència i

tasca dels nous models productius i de les organitzacions que

l'eficiència, dins del nou paradigma empresarial, en què s’han

s'ocupen de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental,

simplificat els tràmits requerits per a la creació d'empreses i es

reconeixent el paper que té l’economia pública no estatal (com les

procura atorgar un finançament suficient per a les empreses noves

empreses socials que segueixin la Social Business Iniciative de la

i velles, tot educant en les sinèrgies de la cooperació empresarial.

Unió Europea) i el de noves experiències econòmiques pioneres.
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OBJECTIU 7

ambiental, prioritzen sempre el bé comú, i vehicula en general

Uns mercats efectius, realment lliures, justos i transparents, que

recursos del consum cap a la inversió.

regulen els canals de distribució industrials, agrícoles i de serveis, i
que eviten les concentracions excessives, els oligopolis i els

OBJECTIU 10

monopsonis.

Una societat que garanteix la seva sostenibilitat demogràfica per
mitjà del rejoveniment de la piràmide d’edats; en què s’ha equilibrat

OBJECTIU 8

el paper de les dones i els homes en les tasques de reproducció i

Unes conductes econòmiques adequades al sistema de valors

cura de les persones; en que se’n reconeix el valor econòmic i es

humans de la societat, en què l'economia submergida, el frau

millora la relació entre el temps dedicat a l’economia productiva i

fiscal, la informació privilegiada i l'especulació sobre aliments o

reproductiva, i que ha comprès els avantatges d’una immigració

béns de primera necessitat no tenen sentit, en que els mecanismes

ben integrada.

de creació de bombolles són especialment vigilats, i en què el
consum ha adquirit un nou significat social, que inclou la
responsabilitat social i ambiental, i en què s’han eliminat els
mecanismes

generadors

de

desigualtats

indesitjables

o

de

parasitisme, o siguin nocius pel bé comú.

OBJECTIU 9
Una societat que utilitza responsablement els recursos, sense
malmetre’ls

ni

exhaurir-los.

Per

exemple,

produeix

energia

renovable; fa que l'economia sigui resilient a eventuals crisis
energètiques o de matèries primeres, és conscient de l'estalvi
energètic i dels avantatges de la producció i del consum de
proximitat; aplica polítiques del sòl, de l'aigua i del medi ambient
que, amb visió estratègica orientada a l’equilibri territorial i
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3

Estructures socials, polítiques i
administratives més eficaces, transparents,
modèliques i accessibles

Proposta
Que els valors col·lectius siguin coherents amb els individuals i que
les estructures i funcions polítiques siguin revisades de tal manera
que creïn el marc idoni per a aquesta nova economia de les
persones orientada al bé comú -definit democràticament per la
societat en cada moment-, incloses la fiscalitat i la seguretat
democràtica, jurídica i física; i que els polítics i els funcionaris
desenvolupin la seva tasca de forma modèlica, guanyant-se el
respecte dels ciutadans i ciutadanes empoderats, que sentin
l'Administració com a cosa pròpia.
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OBJECTIU 1
Un estat i unes administracions amb unes funcions ajustades en

l'economia, i que són pocs, senzills de calcular i de pagar,

matèria de despesa, impostos i infraestructures, que funcionen amb

econòmics de recaptar i difícils de defraudar.

criteris de sostenibilitat, eficiència, justícia, suficiència, neutralitat,
subsidiarietat, transparència i proximitat al ciutadà, per tal que la

OBJECTIU 4

funció pública sigui noble i valorada, amb uns comptes públics

Una societat que garanteix la seguretat física i jurídica dels

transparents, publicats a Internet, per acostar l'Administració als

ciutadans i les ciutadanes, i que evita de manera creativa i efectiva

ciutadans, que no dóna cap oportunitat a la corrupció ni al

les perversions, com la corrupció, que impedeixen desenvolupar

malbaratament de recursos.

una economia justa i saludable.

OBJECTIU 2

OBJECTIU 5

Unes

estructures

que

Una societat en què els valors humans personals són també els

garanteixen l'estabilitat macroeconòmica, l'estat de dret i la

valors socials més acceptats, entesos com a: cooperació en el bé

democràcia,

i

comú, legalitat, honradesa, solidaritat i participació. Una societat

representativa de la voluntat popular com sigui tècnicament

que promou la identitat, la llengua i la història pròpies i que, al

possible en cada moment, i que adequa el nombre de polítics i de

mateix temps, valora la diversitat del país per garantir la cohesió

funcionaris a les necessitats del moment i els retribueix segons

social.

la

polítiques

qual

i

institucionals

evoluciona

fins

a

ser

redefinides,
tan

directa

indicadors d'eficàcia.

OBJECTIU 3
Un sistema fiscal reformat, amb uns impostos coherents amb els
principis enunciats anteriorment, que són tan lleugers com és
possible sobre les empreses i els ciutadans, que són equitatius i
neutres, que promouen la igualtat i l'estat del benestar, que faciliten
la regulació de la massa monetària i les accions del govern sobre
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