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“Vull ser la candidata dels milions de catalans que no volen separar-se d’Espanya,
perquè creuen que és el millor projecte comú de futur; de tots aquells que no volen
creuar fronteres per veure els seus familiars o amics de la resta d’Espanya; la
candidata d’un partit que s’ha convertit en l’única esperança per a molts catalans”
Alícia Sánchez-Camacho
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UN GRAN PROJECTE DE FUTUR
PER A TOTS ELS CATALANS
Aquest 25 de novembre tots els catalans estem davant d’una oportunitat històrica. És
l’ocasió per dir alt i clar que volem seguir convivint amb la resta d'Espanya i apostar
clarament per seguir sent part de la Unió Europea. Nosaltres escollim continuar sent
catalans, espanyols i europeus. Només compartint esforços amb la resta d’espanyols, els
catalans aconseguirem vèncer la crisi econòmica, l’atur i tots aquells reptes que el món
globalitzat ens planteja, perquè units som més forts. Al llarg de la història els espanyols
hem demostrat que quan anem plegats som capaços d'arribar més lluny, de fer les coses
millor, d'aconseguir fites que actuant per separat haurien estat inassolibles.
Davant el projecte rupturista que acabaria traient els catalans d’Espanya i de la Unió
Europea, des del Partit Popular Català volem una Catalunya de tots i per a tots. Volem que
les nostres institucions d'autogovern es posin al servei dels catalans, resolent els seus
problemes i no creant-ne altres de nous. I volem continuar formant part d’aquest projecte
comú, de present i de futur, que és Espanya, amb la que ens uneix no només un gran
nombre de llaços econòmics, sinó també familiars i emocionals.
El PPC busca superar els debats identitaris. Ara és l’hora de la Catalunya que sap on va i
l’únic camí és la sortida de la crisi. Buscar altres camins, perdre’s en altres divagacions,
només agreujarà els problemes dels catalans per arribar a final de mes. Som un gran país
ple de matisos i de sinèrgies que se’ns presenten com una oportunitat. Una Catalunya que
sap on va és la dels catalans i catalanes que volen construir un futur d’èxit més preparat per
encarar el nou model d’internacionalització.
Des del Partit Popular treballarem per aconseguir una millora en el finançament de
Catalunya. Més recursos però també més responsabilitat en la gestió. Volem que es
presenti als catalans un projecte transparent en la despesa i gestió dels recursos públics.
La Generalitat gestiona un pressupost de 40.000 milions d’euros i ha estat una opció de CiU
no destinar més diners a polítiques socials, mentre es continuen gastant diners en
ambaixades, en subvencions identitàries o en canals de televisió pública. Som la Comunitat
Autònoma amb més administracions públiques i també amb més fundacions i empreses
públiques ineficients. Així doncs, davant el malbaratament i la incompetència del govern
d’Artur Mas, és fa difícil creure el discurs victimista del nacionalisme en el que la culpa de
tot és d’Espanya. CiU es va presentar com una alternativa a la mala gestió del tripartit, per
això el van votar milers de catalans, però ens ha portat més del mateix i ha agreujat els
problemes econòmics i socials.
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El Partit Popular Català proposa un nou sistema de finançament que aporti a Catalunya
els recursos necessaris per a cobrir les seves àmplies i importants competències. I també
apostem perquè aquest finançament no serveixi per continuar malbaratant els diners
públics, sinó per fer una gestió més eficient, que respongui a les necessitats dels catalans,
que ajudi a sortir de la crisi i que permeti baixar els impostos a les famílies i als
emprenedors.
Catalunya ha de recuperar la seva potencialitat. La nostra aposta és la d'una Catalunya líder
en progrés social, econòmic i cultural. Volem aportar a Espanya el nostre lideratge.
Els nostres vincles amb la resta d’Espanya estan arrelats amb una plena i perfecta
compatibilitat entre ser català i ser espanyol; hem d’aprofitar les oportunitats de formar
part de l’Espanya plural, moderna i dinàmica d'avui, que, a més de ser el nostre principal
mercat, és una gran plataforma per a la nostra projecció europea i internacional.
Nosaltres, des del Partit Popular Català, proposem a tots els catalans i catalanes un camí
segur, de llibertat i desenvolupament. És el camí de la recuperació del lideratge de
Catalunya a Espanya i a Europa, potenciant el desenvolupament conjunt. El nostre projecte
és comú i compartit.
És per això que, a Catalunya, hem d’obrir un nou cicle
polític amb un Govern que doni estabilitat
institucional, canviï les prioritats de la Generalitat i es
centri en sortir de la crisi i en respondre amb eficàcia a
les necessitats i problemes dels catalans, ja que des de
la Generalitat podem decidir les principals polítiques
que afecten més directament als ciutadans.
A Catalunya hem de guanyar el futur i utilitzar la
capacitat d’autogovern, per a estar presents i amb
força en el context econòmic internacional, amb
propostes capaces de generar marcs que facilitin la
iniciativa privada i la de la nostra societat civil. Hem de
centrar-nos en les nostres capacitats, sense complexos.
Fer-ho només depèn de nosaltres.

Alícia Sánchez-Camacho
Candidata a la Presidència de la Generalitat de Catalunya
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ELS NOSTRES PRINCIPIS PER A CATALUNYA
1. LLIBERTAT: La llibertat de les persones és el principi fonamental del Partit Popular Català i
basem les nostres propostes de govern en la millor manera d’ampliar el màxim possible les
diferents esferes de la llibertat. Poder aixecar el teu negoci amb el mínim de traves
administratives possibles, poder elegir la millor escola per als teus fills o poder escollir l’idioma
de la teva relació amb l’administració. Aquestes són algunes expressions pràctiques del que la
llibertat significa per al Partit Popular Català.
2. FEINA: Aquest hauria de ser el principal objectiu del proper govern de la Generalitat: fer les
reformes necessàries per tal que l’economia catalana pugui tornar a créixer i crear llocs de
treball. Amb 800.000 persones a l’atur, amb més d’un milió i mig de famílies catalanes sota el
llindar de pobresa i moltes altres amb dificultats per arribar a final de mes, la política catalana
no s’hauria de perdre amb debats inútils que només porten divisió i més frustració entre la
societat. És l’hora de les solucions. I aquest programa del Partit Popular Català s’ha construït
pensant en les millors maneres d’ajudar els catalans a trobar feina, a mantenir la que tenen o a
facilitar que puguin endegar el seu propi negoci.
3. CONVIVÈNCIA: La inestabilitat política i jurídica crea més crisi econòmica, i no hi ha pitjor
inestabilitat política que aquella que posa en risc els nostres marcs legals i de convivència.
L’amenaça separatista causa la fugida d’inversions, d’empreses i de llocs de treball i, el pitjor
de tot, pot provocar la divisió de la societat catalana. Per aquesta raó, el Partit Popular Català
treballarà per a que els catalans puguin continuar sentint-se catalans i espanyols i puguin tornar
a sentir-se orgullosos d’una política que aposti per sumar i no per dividir.
4. TRANSPARÈNCIA: La política ha de rendir comptes a la ciutadania i no només cada 4 anys, sinó
cada dia. Per això, des del Partit Popular creiem que és molt necessària la màxima transparència
en la política i les administracions públiques. En aquest sentit, des del Govern de l’Estat hem
impulsat una llei de transparència i volem que Catalunya també segueixi aquest camí. Amb
transparència, els catalans sabran en què gasta realment els diners la Generalitat i si segueix
les prioritats que la ciutadania va expressar a les urnes. La transparència és la millor manera de
recuperar la confiança ciutadana i la credibilitat política.
5. EFICÀCIA: Els Governs, els responsables públics i els polítics hem de ser exemple per als
ciutadans; tenim el deure ètic de posar-nos al capdavant de les seves necessitats. En canvi, aquí
hem vist com el Govern català arrossegava els ciutadans a polèmiques i a debats que en gens
han contribuït a solucionar els problemes reals dels ciutadans i en molts casos en crear un
sentiment de frustració. Per aquest motiu, no poden ja ser part de la solució els qui s'han
convertit en un problema per als catalans. Els catalans demanen solucions reals als seus
problemes reals. Després de patir el desgavell del tripartit ara hem vist com CiU ha generat
més problemes intentant amagar la seva mala gestió amb el discurs irresponsable del
separatisme. El Partit Popular és l’única garantia d’una reforma de l’administració per a que
aquesta no sigui un obstacle al creixement econòmic, sinó que sigui un element que impulsi la
competitivitat de l’economia catalana. De la mateixa manera, volem una política centrada en
donar respostes ràpides i eficaces a problemes reals dels catalans com l’atur o la inseguretat.
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6. AUSTERITAT: En temps de crisi econòmica és necessari que la política aprengui a ser més
eficient, com ho estan fent en aquests moments milers de famílies catalanes. No es pot gastar
el diner públic en allò que no és necessari, ni tampoc podem continuar endeutant més i més a
les futures generacions. Ni és útil per sortir de la crisi, ni és ètic. La bona gestió dels diners de
tots és un fet diferencial del Partit Popular davant el malbaratament socialista i convergent.
7. SOCIETAT: La societat catalana és dinàmica, emprenedora, avantguardista, és una societat que
té il·lusió, idees, projectes personals i professionals i volen, sobretot, tenir confiança en el futur.
El que no té és confiança en una classe política que ha fomentat la divisió, els debats estèrils i
per a la qual mai han estat prioritaris els problemes reals dels catalans. A Catalunya hi ha un
excés de política en l’economia i en la societat. Des del Partit Popular Català pensem que és
necessari que la societat recuperi el seu protagonisme. Quan la societat ha estat més rellevant
que la política, Catalunya s’ha posat a la avantguarda econòmica i cultural d’Espanya i del sud
d’Europa. Per això creiem que la política catalana ha de respectar la riquesa i el pluralisme de la
seva societat, abandonant l’intervencionisme que ofega tant el creixement econòmic com la
llibertat de les persones. Així, una societat més lliure serà una societat més responsable, més
sòlida i més democràtica.
8. FAMÍLIA: Ara més que mai, quan són molts els que estan travessant situacions complicades,
veiem com el suport del nucli familiar és vital per tirar endavant. Transmissora dels valors i
garantia de benestar, la família no pot ser substituïda per cap altra institució. Per això, el
Partit Popular aposta per un govern i una societat responsables amb les famílies. Treballem per
una estabilitat econòmica que permeti enfortir l’estat del benestar i assegurar el futur de les
pensions, perquè l’educació dels fills, la sanitat i la tranquil·litat de la gent gran són claus de la
nostra política family friendly.
9. DIÀLEG: És la clau per poder governar societats plurals com la catalana. El govern ha d’escoltar
a tothom i governar per a tothom. Amb el Partit Popular a Catalunya no hi hauran ciutadans
de primera i de segona com pretén el nacionalisme. El nostre serà el govern de tots els
catalans. Amb el diàleg sincer i amb propostes honestes que busquin el bé comú, la societat
catalana avançarà cap a la prosperitat amb peu ferm. Només des de la unitat superarem els
grandíssims reptes que aquest segle XXI ens depara.
10. SOLIDARITAT: El Partit Popular Català presenta un programa per treure els catalans de la crisi
econòmica i per no deixar ningú enrere. La solidaritat és el principi fonamental del nostre
liberalisme humanista, ja que la llibertat sempre ha d’anar lligada amb la responsabilitat
individual i la responsabilitat social. Així doncs, defensem el lliure mercat com el millor
mecanisme per crear riquesa i també un Estat del benestar eficaç que garanteixi la justícia en la
prosperitat. Garantir una educació i una sanitat de primera qualitat és un dels eixos del nostre
programa. I també apostem per una solidaritat amb les futures generacions, les dels nostres
fills i els nostres nets, defensant una política de control del dèficit i del deute que no obligui a
pagar durant generacions la irresponsabilitat en la despesa i també al defensar uns valors
ecològics que permetin un creixement econòmic i social sostenible.
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SOM LA GARANTIA DE LA CONVIVÈNCIA I L’ÚNIC FRE
CONTRA EL SEPARATISME I ELS SEUS COSTOS
Davant els que volen imposar als catalans un horitzó limitat, amb fronteres i barreres, el PPC vol
una Catalunya que s'enriqueixi de la cultura, l'esforç i el projecte comú de futur que és Espanya.
Instaurar noves fronteres en el segle XXI és fomentar la divisió i generar obstacles a la vida dels
catalans. Suposa posar en dubte la continuïtat del nostre sistema de pensions, de prestacions
socials, la permanència a la Unió Europea. Suposa posar pals a les rodes a empreses i emprenedors
que haurien de reconsiderar les seves estratègies empresarials en una Catalunya independent.
Suposa desincentivar a joves amb idees innovadores, a professors universitaris o a nous projectes
d'investigació que vulguin establir-se en una Catalunya tancada en si mateixa.
Volem una política que tingui en compte a tots els catalans, sense exclusions, ni de llengua, ni
d’origen. Volem una política que tingui en compte la gran riquesa cultural d’una Catalunya que
també se sent espanyola i europea. I volem una política catalana valenta que s’atreveixi a construir
amb la resta d’Espanya un futur millor per als nostres fills, liderant de nou l’economia i sent la
societat oberta que sempre havíem estat.
El nostre missatge és el que dóna veu a la majoria dels catalans que volen un projecte sòlid de
convivència i de prosperitat. Per això, el Partit Popular aposta per reconstruir ponts i caminar de la
mà, amb Espanya i amb Europa, tenint molt clar que l’únic enemic que tenim és la crisi
econòmica.

Alícia Sánchez-Camacho Pérez

Josep Enric Millo i Rocher
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Rafael Luna i Vivas

