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Tenim un mandat republicà.
I tenim també un mandat per a servir amb  
decisió i tot l'esforç possible una ciutadania,  
els 7 milions i mig de catalans,
que mereix més justícia social, benestar, una  
redistribució de la riquesa més eficaç i una  
atenció pública de màxima qualitat. La  
generació d'oportunitats per a tothom, la  
protecció i suport als més vulnerables, plantar  
cara als abusos dels més poderosos i, en  
definitiva, un programa de progrés econòmic
i social ambiciós i a l'alçada del moment.

Discurs del president Quim Torra
en la presa de possessió del Govern

2 de juny de 2018



Escenari previ
D’on venim

Aplicació 155

Referèndum 1-O

Cop a la democràcia
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Declaració 27-O 

7 mesos sense institucions

Pres@s polítics, exiliats i milers de 
catalans investigats o encausats

Macro causa contra l’independentisme

4 intents d’investidura

Judicialització

Eleccions 21-D

Repressió



Lleis socials suspeses

Fòrum cívic, social i constituent Marxa pels drets civils, socials i nacionals

XII Legislatura
On som i on anem

Pla de Govern d’acció i valors republicans

Les  
persones  
al centre
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Restitució

Drets civils, socials i nacionals
Comissionat del 155 Oficina de drets civils i polítics

De la restitució a la Constitució



Estructura del Pla de Govern
4 eixos programàtics

5 àmbits 8 àmbits 7 àmbits 2 àmbits
21 objectius 35 objectius 30 objectius 7 objectius

283 mesures 397 mesures 287 mesures 55 mesures
82 indicadors 119 indicadors 102 indicadors 20 indicadors

22 àmbits  
d’actuació

+de
1.000

mesures  
concretes

indicadors
de seguiment93 objectius +de

4

300



Principis i valors  
del Pla de Govern

en 10 idees

Principis
LLIBERTAT  
CULTURA  
TALENT
PLA DE XOC SOCIAL
I POLÍTIQUES PÚBLIQUES  
DE PROGRÉS

Creativitat  
Formació  

Talent
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Polítiques  
digitals

Prosperitat

Reptes  
globals

Democràcia Valors  
republicans

Transversalitat

Consensos

Justícia  
social

Igualtat  
dones-homes

valors



Valors del Pla de Govern

Transversalitat

Estratègia d’atenció integrada social  
i sanitària a les persones grans
o amb necessitats complexes

Política integral contra
el malbaratament alimentari

Gestió integral de les emergències

Transversalitat de la cultura, com a element  
de cohesió social

Estratègia nacional d’atenció primària  
i salut comunitària (ENAPISC)

Model integral d’orientació professional

Programa d’intervenció integral contra  
la pobresa energètica

Aposta per una economia verda i circular

Reforma horària. Objectiu 2025

Augmentar les sinergies i visions compartides  
Solucions integrals a les necessitats complexes  
Superar la configuració departamental tradicional

6



Pacte nacional de les persones  
amb discapacitat

Pacte contra la segregació escolar

Pacte per la interculturalitat

Pla nacional de joventut 2030

Reforç del Consell de Relacions Laborals 
com espai de concertació i diàleg

Pla territorial sectorial d’habitatge

Orientació de les professions sanitàries

Pacte nacional per la política alimentària

Acords de llarg abast
Avançar cap a un objectiu comú

Lideratge compartit entre administracions,  
empreses, societat civil, ens locals...

Valors del Pla de Govern
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Consensos

Acords amb altres Administracions



Pressupostos socials per reduir desigualtats  
i lluitar contra la pobresa

Accés universal a la salut

Agència Catalana de Protecció Social

Més habitatge social i accions  
per evitar-ne la pèrdua

IV Pla de suport al Tercer Sector Social

Renda garantida de ciutadania
Llei catalana d’autonomia personal  

Decret d’educació 0-3 anys

Estratègia per a l’abordatge del sensellarisme  

Transport públic com a element
de cohesió social

Pla estratègic d’execució penal

Valors del Pla de Govern
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Justícia social

Les persones i les seves necessitats al centre 

7,5 milions de persones lliures

Una societat justa, inclusiva i cohesionada



Pla estratègic de polítiques d’equitat de gènere

Inclusió de referents femenins  
en els dissenys curriculars

Pacte nacional contra la violència masclista  

Pla per a l’equitat de gènere en salut 2019-2021  

Pacte nacional per la lluita efectiva contra
la desigualtat retributiva i la feminització
de la pobresa

Guia per a la incorporació de la perspectiva  
de gènere a la contractació pública

Estratègia per potenciar el Pla Dona TIC

Decret d’atenció a menors i adolescents  
víctimes de violència masclista

Programa d’intervenció integral contra  
la violència masclista

Observatori català de la justícia  
en violència masclista

Valors del Pla de Govern
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Igualtat dones-homes

Abordatge de les desigualtats

Mirada de gènere a totes les polítiques

Apoderament de les dones en les organitzacions



Major impuls de la formació professional

Pla STEMcat per fomentar les vocacions  
científiques i tecnològiques

Formació de professorat

Impuls de la compra pública innovadora

Pacte nacional per la societat  
del coneixement

Pla de doctorats industrials i Programa  
Indústria del coneixement

Plataforma d’innovació oberta en salut

Suport a l’ecosistema cultural i creatiu

Pla de lectura 2020

Valors del Pla de Govern
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Talent Creativitat Formació

Defensa del model d’escola catalana

Fomentar l’aprenentatge, el talent i la innovació

Formació a totes les etapes de la vida

Programa Catalonia Tech Hub



Connectivitat digital a tot el país

Pacte nacional de la societat digital

Impacte de les TIC en les noves
formes  de treball

Pla de cultura digital 2019-2022

Atracció de fires 
internacionals  (MWC, IOT...)

Pla d’Administració innovadora, digital i  
ciutadana

Cobertura 3G i 4G i preparació 5G

Estratègia Smart Catalonia

Pla nacional de ciberseguretat

T-Mobilitat

Valors del Pla de Govern

11

Polítiques digitals

Innovació digital com a motor d’una nova economia

Preparar la societat per al futur

Ningú pot quedar al marge

Identitat digital catalana



Desplegament del Pacte per la indústria

Impuls de polítiques d’ocupació actives  
i integrals

Nous instruments financers per a l’economia  
productiva: ICF banc públic

Afavorir la contractació pública amb PIMEs

Llei de les Àrees de Promoció Econòmica 

Urbana

Estratègia per a la bioeconomia

Estratègia marítima catalana Horitzó 2030

Pla estratègic de turisme 2018-2022

Cos normatiu per a la cohesió territorial  
(Lleis de territori, muntanya i ordenació)

Xarxa interconnectada, integrada  
i multimodal

Valors del Pla de Govern
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Prosperitat

Mercat de treball de qualitat, la millor eina social preventiva

Infraestructures al servei de la competitivitat

Avançar cap a l’economia verda i circular



Alineament amb l’Agenda 2030  
Desplegament de la Llei del canvi climàtic

Pla director de cooperació al  
desenvolupament 2019-2022
Programa Català de Refugi  
Consolidació de l’Institut Ramon Llull

Programa d’e-residència per empreses  
globals

Estratègies d’acció internacional:  
Estratègia Mediterrani, Pla Europa, Pla  
Àfrica, Pla Àsia
Política d’atracció d’inversions estrangeres  

Missions internacionals en mercats
de potencial creixement
Reobrir els mercats internacionals  

Polítiques de seguretat

Ser presents al món, amb veu pròpia
Exportar cultura, pau i drets humans
Economia oberta al món

Valors del Pla de Govern
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Reptes globals



Sobirania econòmica

Avaluació de l’impacte del 155 i pla de  
restitució
Recuperació de lleis suspeses

Oficina de drets civils i polítics, i defensa  
internacional d’aquests drets

Reobertura de les delegacions del Govern  
a l’exterior

Model de governança ètica gencat

Vot electrònic

Pla de Govern obert 2019-2021

Pla de prevenció contra el frau i la corrupció  
2019-2021

Llei de memòria democràtica

Valors del Pla de Govern

14

Democràcia

Restitució

Drets civils i socials i dret a l’autodeterminació

Governança públicosocial



Valors
republicans

Valors
del Pla
de Govern
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