
En Comú Podem Programa Eleccions al Parlament de Catalunya 2021 87

lliure. I ha de procurar orientar la política exterior de 
l’Estat i de la UE de manera que aquesta voluntat quedi 
reflectida en el debat públic europeu al respecte.

12. Donar suport a la reivindicació de les Nacions Unides 
d’aixecament del bloqueig econòmic, comercial i financer 
per part dels Estats Units contra Cuba.

Treballar per una Agenda 2030 feminista, 
transversal i transformadora

L’Agenda 2030, i els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) és un gran pacte internacional que 
compromet organismes internacionals, governs estatals 
i descentralitzats, i organitzacions de la societat civil, en 
avançar cap al garantiment dels drets bàsics i la millo-
ra de les condicions de vida de tota la població a través 
d’iniciativa de desenvolupament sostenible. En aquest 
sentit, proposem:

1. Per tal d’assolir aquests 17 objectius globals de desen-
volupament sostenible el 2030, Catalunya ha de compro-
metre’s amb recursos i polítiques públiques per avançar 
en l’assoliment d’aquests objectius al nostre país, però 
també incidir en l’assoliment en l’àmbit global a través 
dels diferents instruments de polítiques públiques que 
existeixen.

2. Promoure les transformacions estructurals i po-
lítiques que clarament lluitin contra la desigualtat, 
empenyin reformes fiscals progressives i verdes, plan-
tegin nous models productius més sostenibles i ecolò-
gics, i avancin en la feminització de totes les polítiques 
públiques. 

3. Empènyer per una Agenda Feminista 2030, que garan-
teixi la defensa dels drets de les dones en tots els àmbits 
i la transversalització de la visió feminista als 17 ODS.

Atendre les problemàtiques dels catalans  
i catalanes a l’exterior

Moltes de les problemàtiques que enfronta la ciutada-
nia catalana a l’exterior són competències estatals, no 
obstant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a 
l’article 7.2 la plena ciutadania dels catalans residents a 
l’estranger i els seus descendents. A més, reconeix a l’ar-
ticle 13 l’obligació de la Generalitat de donar suport a les 
comunitats catalanes a l’exterior. D’altra banda, l’article 
138 reconeix l’obligació de generar polítiques d’integra-
ció per als catalans retornats. Com a desenvolupament 
de l’Estatut, en matèria de residents a l’exterior tro-
bem la llei 25/2002 de mesures de suport al retorn dels 
catalans emigrats i els seus descendents i la llei 8/2017 
de la comunitat catalana a l’exterior. Per tant, des de la 
Generalitat i el Parlament apostem per prendre mesu-
res per garantir els drets dels residents a l’exterior, com 
ara:

1. Donar suport a la Llei de Nacionalitat dels 
Descendents que avui es tramita al Senat com una políti-
ca de reparació i reconeixement dels catalans a l’exterior 
i la diàspora.

2. Promoure la reforma de la LOREG eliminant el vot 
pregat i restablir el dret a vot a les eleccions municipals. 

3. Impulsar la creació d’una circumscripció exterior per 
la representació dels catalans i catalanes a l’exterior tal 
com tenen països com Itàlia, França i Portugal. 

4. Garantir l’accés a la salut pública dels residents a l’es-
tranger a Catalunya.

5. Desenvolupar la Llei 8/2017 de la comunitat catalana a 
l’exterior.

6. Promoure el retorn digne, desenvolupant una nova llei 
de mesures de suport dels catalans emigrats i els seus 
descendents.

7. Fomentar la llengua catalana entre els descendents, 
garantint els drets lingüístics dels fills i filles de catalans 
residents a l’exterior.

8. Generar espais de participació per les associacions a 
l’exterior en la discussió, elaboració i implementació de 
les polítiques públiques.

9. Promoure el suport a les persones pensionades i de-
pendents que resideixen a l’exterior.

10. Fer que a la Llei de Memòria Democràtica de 
Catalunya es reconegui a les persones exiliades i 
descendents.


