
ELECCIONS GENERALS 2011
PROGRAMES I PROPOSTES DELS PARTITS PARLAMENTARIS

Trasnscripció dels programes dels diferents partits agrupats per 
categories 

ATENCIÓ PRIMARIA DE SALUT.

1. Referència específica a l’Atenció Primària

Partit Freqüència
*

Apartat propi

CiU 0 NO
PSC-PSOE 2 NO
ERC 1 NO
ICV 0 NO
PPC 5 NO

* Vegades que en el programa s’utilitza el terme atenció primària 

2. Model sanitari. Sistema Nacional de Salut. Finançament

CiU Promourem la immediata realització d’un Pacte d’Estat sobre la sostenibilitat del 
sistema sanitari després d’un  debat en profunditat  en el si del Congrés dels 
Diputats i  amb la participació de les Comunitats Autònomes de les propostes 
destinades a garantir i augmentar el finançament de la sanitat, sigui a través de 
la millora dels ingressos finalistes destinats a aquest finançament, sigui definint 
els criteris que permetin ordenar el futur creixement de la despesa en l’àmbit 
sanitari, preservant sempre la qualitat de l’atenció sanitària.

Adoptarem  mesures  de  conscienciació  de  l’usuari  de  l’elevat  cost  dels 
serveis sanitaris i  de la  conveniència  de la  seva  utilització  de manera més 
adequada.

Impulsarem  la  implantació  d’un  tractament  fiscal  favorable,  en  forma  de 
desgravació,  per  a  la  subscripció  de  pòlisses  d’assegurament  privat 
d’assistència sanitària.

Acordarem  amb  el  Sistema  de  Seguretat  Social  (i  amb  les  seves  entitats 
gestores,  INSS  i  Mútues  d’Accidents  de  Treball  i  malalties  professionals)  la 
definició  d’un  fons  econòmic  de  4000  milions  d’euros  a  favor  del  Sistema 
Sanitari, com a compensació per la gestió que els serveis sanitaris fan de la 
incapacitat laboral.



PSC-
PSOE

Formalitzar una cartera de serveis d'acord a les possibilitats actuals  del  SNS 
amb el màxim consens a tot Espanya 

Augmentar  la  transparència  dels  resultats  en  salut  (com per  exemple  en  les 
llistes  d’espera)  potenciant  la  possibilitat  de  compartir  dades  entre  centres  i 
comunitats tant econòmics com assistencials. 

La importància  de l'atenció  a  la  cronicitat  quant  a  la  seva magnitud,  riscos  i 
utilització  dels  serveis  públics  ens  obliga  a  considerar-la  un  dels  temes més 
importants  de la  nostra  agenda i  a  continuar  avançant  cap a la  definició  del 
model integral d'atenció del malalt crònic impulsant el paper de la infermeria i 
l'educació del pacient amb programes de pacient experts. 

Impulsar el procés d'humanització: l'atenció centrada en les persones. 

Lograremos el equilibrio presupuestario para garantizar la suficiencia financiera
del sistema en el corto y medio plazo sin realizar recortes en las prestaciones y 
sin instaurar el copago sanitario.

Desarrollaremos medidas para incrementar la conciencia social de respeto y
responsabilidad en el uso de los servicios, tanto en los ciudadanos como en el
personal sanitario, y un rechazo social hacia las actitudes de abuso. Así,
aprobaremos una Carta de derechos y deberes que promueva la utilización
adecuada de los servicios. Tomaremos medidas para evitar el uso indebido de
fármacos y las bajas laborales no justificadas. Promoveremos un Acuerdo con
las Comunidades Autónomas para reducir los abusos.

Regularemos mediante una nueva norma legal la colaboración privada en la
prestación de servicios sanitarios públicos, asegurando los criterios de calidad de 
la provisión privada sujeta a conciertos con el sector público, regulando de forma 
nítida  los  criterios  de  adjudicación  del  concierto,  y  protegiendo el  patrimonio 
sanitario  de  la  Seguridad  Social,  para  evitar  su  privatización,  así  como  la 
limitación estricta de la actividad privada en los centros públicos.

Generaremos nuevos ingresos finalistas, aumentando los impuestos especiales
sobre el alcohol y el tabaco, excluyendo al vino, la cerveza y otras bebidas de
baja graduación. Esta medida supondrá unos ingresos adicionales, y al mismo
tiempo tendrá un efecto indirecto positivo en el gasto, al desincentivar
conductas peligrosas para la salud que son muy costosas al sistema.

ERC Cal Invertir en Salut: tal com recomana l’OMS. El model sanitari s’ha de centrar 
en la salut i no en la malaltia. Calen polítiques transversals i un gran acord social  
per la sostenibilitat del sistema amb la participació de tots els agents implicats 
per decidir que és el millor pel nostre país i apostar decididament per la Promoció 
de la Salut.

El  finançament  no pot  ser  inferior  al  que  ens  correspon,  pels  ciutadans que 
tenim, per la complexitat de les patologies que tractem i pel cost de la vida als  
Països Catalans.

La cartera de prestacions obligatòria la fixa l’estat. Cada prestació ha de tenir la 
dotació econòmica suficient. Cada nova prestació que s’incorpori ho ha de fer 
dotada econòmicament.

La desaparició del Ministerio de Sanidad seria coherent amb una política d’estalvi 
sense perjudicar els drets dels pacients.

Han de passar a titularitat catalana, valenciana i balear, tots els hospitals i els 
centres de primària que encara pertanyen a la Tesoreria de la Seguridad Social.
Hem d’estar en contra del copagament. En una situació de crisi profunda i que 
previsiblement serà llarga, amb un dels percentatges d’atur més alts d’Europa 



s’ha de garantir com a mínim el dret a l’assistència sanitària per a tothom, sense 
peatges.

ICV ICV-EUiA propugna l’establiment d’una Llei Orgànica per al Finançament de 
la Cohesió amb Europa en Serveis Socials i Salut (LOFCESSS) que asseguri 
que no es pugui reduir l’import total anual de la despesa en salut (prevenció i 
assistència) i en serveis socials i que el govern central i els autonòmics estiguin 
obligats a convergir amb l’Europa de l’euro en despesa en salut i serveis socials 
respecte al PIB per càpita en un termini màxim de dues legislatures.

L’aprovació  immediata  del  Projecte  de  Llei  de  modificació  de  la  Llei 
15/1997,  de  25  d’abril,  sobre  habilitació  de  noves  formes  de  gestió  del 
Sistema Nacional de Salut, per a que aquest sigui efectivament i de forma 
plena un SNS públic i es freni la introducció de noves fórmules de gestió 
que comportin la privatització dels centres, projecte de llei promogut per IU-
ICV-ERC, recolzat  amb el  vot  unànime del  PSOE però  que,  per  negligència 
d’aquest, ha estat un any i mig en període d’esmenes i amb la dissolució de les 
Corts ha decaigut.

El Pla per a la incorporació al model general del Sistema Nacional de Salud 
de sistemes encara existents de finançament públic, amb la seva extinció 
programada com a entitats independents (MUFACE- Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del  Estado-, MUGEJU- Mutualidad de Funcionarios de la 
Administración de Justicia- , ISFAS -Instituto Social de las Fuerzas Armadas-...)

El  desplegament  de  les  normes  emanades  de  la  Llei  General  de  Salut 
Pública.

El debat sobre les prestacions comunes del Sistema Nacional de Salut a nivell de 
tot  l’Estat  espanyol,  no  s’ha  de  basar  en  criteris  d’interès  corporatiu  o  de la 
indústria (farmacèutica o de tecnologia), ni tampoc exclusivament amb criteris 
d’innovació tecnològica, sinó en el dret a la informació sense manipulacions per 
interessos aliens a la  salut  de les persones.  o Cooperació  i  treball  en xarxa 
formalitzada entre les Agències d’avaluació.

L’establiment de pautes clares sobre responsabilitats de les CCAA i el govern 
central en la iniciativa d’incorporació de noves prestacions i vacunes, respectant 
el criteris d’autonomia.

Supressió  de  bonificacions:  les  existents  ara  a  empreses  pel  fet  de 
contractar o pagar als seus empleats pòlisses d’assegurament sanitari.

PP Adoptarem totes aquelles mesures que garanteixin l'accés universal a 
unes prestacions de qualitat. Establirem una cartera de serveis, bàsica 
i comuna, en el sistema nacional de salut. Incorporarem totes aquelles 
innovacions  que  suposin  una  millora  real  en  el  tractament  de  les 
malalties.  Realitzarem  les  reformes  necessàries  per  millorar 
l'accessibilitat, eliminar la burocràcia i guanyar eficiència en la gestió.

Queremos  un  modelo  sanitario  centrado  en  el  ciudadano  y  en  el  paciente, 
caracterizado por una gestión eficiente e integrada, con todas sus capacidades
orientadas  a  prevenir  y  resolver  los  problemas  de  salud.  Implantaremos  las 
tecnologías  más  adecuadas  a  las  necesidades  de  los  pacientes,  con 
infraestructuras sanitarias modernas y con un modelo de investigación basado 
en la innovación, especialmente en el ámbito biomédico.

Impulsaremos una obligación de transparencia en el sistema nacional de
salud.  Con  este  fin  se  pondrá  a  disposición  de  los  pacientes  información 
homogénea  y  relevante  sobre  los  centros  sanitarios  a  los  que  acuden y  los 
profesionales que les tratan, para que puedan ejercer con pleno conocimiento
su derecho a la libre elección.



Impulsaremos el calendario vacunal único, común a todas las comunidades
autónomas.

3. Atenció primària com a porta d’entrada. Acessibilitat.

CiU
PSC-
PSOE

Facilitaremos al paciente, a través de su tarjeta sanitaria personal, el acceso a 
los servicios sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, en función de 
sus necesidades y de sus preferencias.

Eliminaremos las barreras para la movilidad de los pacientes en todo el territorio
nacional, definiendo criterios homogéneos de acceso a las prestaciones.
Mejoraremos la accesibilidad del ciudadano al sistema sanitario, especialmente
para los que no tengan autonomía personal y enfermos crónicos, mediante el 
uso extensivo de la telemedicina y el establecimiento y garantía de un tiempo 
máximo de acceso a las prestaciones.

Mejoraremos y potenciaremos la Atención Primaria,  en la que se concentra la 
entrada en el  sistema de la mayoría  de pacientes,  con más autonomía,  más 
capacidad  resolutiva y  menos burocracia.  Para ello,  mejoraremos la  consulta 
telefónica,  la  teleasistencia,  la  atención  domiciliaria  y  la  coordinación  de  los 
servicios sociales.

Reforzaremos las actividades de prevención y detección en el ámbito educativo y 
laboral, y a través de la Atención Primaria.

ERC L’Atenció Primària, que és la porta d’entrada al sistema sanitari, s’ha 
de potenciar i protegir i apostar per una gestió professional en aquest 
àmbit que estigui d’acord amb les necessitats reals dels territoris tenint 
en compte l’equitat dels ciutadans a l’hora de poder accedir al sistema 
sanitari. No tots els territoris són iguals i tampoc les necessitats. Cal 
avaluar  amb  cura  les  necessitats  per  poder  planificar  i  adequar  el 
sistema al territori i no el territori al sistema.

ICV
PP El  Partido  Popular  se  compromete  a  garantizar  el  acceso  universal  a  las 

prestaciones sanitarias  con  altos  estándares  de  calidad  que  incorporen  las 
nuevas  tecnologías  y  supongan  una  mejora  real  en  el  tratamiento  de  las 
enfermedades.

Fomentaremos  la  medicina  personalizada.  Intensificaremos  todas  aquellas 
iniciativas  que  fomenten  la  promoción  de  la  salud,  la  prevención  de 
enfermedades y el control de la cronicidad.

Haremos  del  sistema  nacional  de  salud  un  espacio  común  de  atención  al 
paciente. Pondremos a su disposición todas las capacidades del sistema, estén 
donde estén. Promoveremos la libre elección de médico y las alianzas de centros 
sanitarios para garantizar niveles de excelencia y sostenibilidad.



4. Compra de serveis per AP. Elecció de centre. Temps 
màxim d’espera

CiU
PSC-
PSOE

Mejoraremos la accesibilidad del ciudadano al sistema sanitario, especialmente
para los que no tengan autonomía personal y enfermos crónicos, mediante el 
uso extensivo de la telemedicina y el establecimiento y garantía de un tiempo 
máximo de acceso a las prestaciones.

ERC Tot i que fins ara tothom diu que el nostre sistema sanitari és un dels 
millors d’Europa, en el moment actual als Països Catalans es viu una 
situació  de  desempara  per  la  ciutadania  amb  la  pèrdua  de  serveis 
sanitaris i unes llistes d’espera cada vegada més llargues que conviden 
als ciutadans ( que s’ho puguin permetre) a utilitzar altres vies per la 
solució dels problemes de salut.

ICV
PP

5. Gestió de l’atenció primària. Participació dels 
professionals.

CiU
PSC-
PSOE

Promoveremos un acuerdo social que impulse una gestión más 
eficiente del sistema.

Reforzaremos el vínculo entre decisiones clínicas y la evidencia 
científica.
Promoveremos la planificación conjunta de recursos humanos.

Mejoraremos la participación de los profesionales en la gestión clínica, 
en la dirección y en la decisión sobre asignación y utilización adecuada 
de recursos.
Profundizaremos en la profesionalización de la gestión.

Modernizaremos el sistema de gestión de recursos humanos, 
impulsando el reconocimiento profesional y la productividad.

ERC
ICV L’establiment de pautes, compromisos i canals de finançament que facilitin que la 

retribució  fixa  mitja  dels  professionals  sanitaris  tingui,  entre  CCAA,  unes 
diferències equivalents  a  les existents  entre  els  preus (i  la  seva  ponderació) 
emprats pel càlcul de l’IPC.

PP Pondremos en valor nuestro principal activo: los profesionales. Promoveremos 
en el sistema sanitario una mayor flexibilidad y una mayor autonomía de gestión, 
en un marco de trabajo interdisciplinar y con un sistema de desarrollo profesional 
homologado para toda España. Recuperaremos el profesionalismo consustancial 
a la práctica clínica y a la confianza mutua entre los pacientes y los profesionales 
sanitarios.

Favoreceremos que, con criterios objetivos, los profesionales sanitarios puedan
asumir la responsabilidad de la gestión clínica tanto en atención primaria como 
especializada,  con  capacidad  de  decisión  sobre  el  uso  de  los  recursos,  y 
evaluación de resultados e incentivos ligados a los objetivos de salud y calidad 
alcanzados.



6. Farmàcia i us racional dels medicaments.

CiU
PSC-
PSOE

Incorporaremos  el  trabajo  de  la  red  de  oficinas  de  farmacia  en  las  políticas 
preventivas y de promoción de la salud. Fomentaremos la atención farmacéutica 
y la colaboración de los farmacéuticos con el resto de profesionales sanitarios en 
la mejora de la calidad de la prestación farmacéutica.

Fomentaremos  las  compras  centralizadas  de  medicamentos  y  productos 
sanitarios  (aprovechando  la  Central  de  Compras  creada  en  2010),  y 
proseguiremos  con  políticas  más  eficientes  de  autorización  y  financiación 
selectiva de medicamentos (fomentando el uso de medicamentos genéricos y la 
dosificación personalizada para pacientes crónicos, adaptando los formatos de 
los  medicamentos  a  las  necesidades  concretas,  y  financiando  sólo  los 
medicamentos que sean más efectivos en función del coste). Con estas medidas 
se podría ahorrar 2.500 millones de euros al sistema.

ERC
ICV Major transparència de les administracions sanitàries en distingir  clarament el 

que és l’autorització de comercialització dels medicaments, del seu finançament 
públic i diferenciar entre el preu dels medicaments per al  Sistema Nacional de 
Salud i d’altres possibles preus de mercat.

Reconèixer  la  capacitat  de  les  CCAA  d’excloure  del  finançament  públic  els 
medicaments d’eficàcia comparativa no prou provada segons els criteris de les 
comissions tècniques corresponents en les CCAA.

Garantir la independència dels professionals de la salut, eliminant la promoció 
comercial  de  productes  sanitaris  en  horari  laboral  i  substituint  la  promoció 
comercial  per  a  la  difusió  de  nous  productes  per  comitès  tècnics  del  propi 
sistema públic i l’ús d’internet acreditat.

Promoció efectiva dels medicaments genèrics i  de la transparència dels seus 
preus.

Als medicaments nous, incloure un advertiment obligatori a les caixes i envasos 
dels que tinguin menys de 7 anys al mercat, que adverteixi que el fàrmac és nou i 
que n’hi ha escassa experiència d’ús.

Vetllar per evitar la medicalització de la vida quotidiana.

Garantir la capacitat de les CCAA per establir sistemes propis: 1) de marges i  
descomptes a les oficines de farmàcia que es correspongui amb la seva política 
de  rendes  dels  professionals  sanitaris.  2)  per  promoure  la  productivitat  i  la 
reducció de costos de les oficines mitjançant un coherent i millor ús de la recepta 
electrònica i dels sistemes de dispensació automàtica.

Incloure  entre  els  medicaments  amb receptes  de  finançament  públic  tots  els 
prescrits per malalties cròniques incloses les derivades d’addició, amb les pautes 
establertes per aquestes malalties indicades en els paràgrafs anteriors.

L’establiment de pautes comunes en les CCAA d’incompatibilitats entre assumir 
un càrrec de responsabilitat (cap de servei o superior) en centres del Sistema 
Nacional de Salut i l’exercici professional depenent d’entitat amb ànim de lucre.

PP Definiremos una política farmacéutica sostenible, estable y previsible, que ponga 
en valor el esfuerzo investigador, que cuente con los profesionales farmacéuticos 
y  se  oriente  al  beneficio  del  paciente.  Haremos  un  especial  esfuerzo  para 
conseguir más eficiencia en el uso del medicamento en los centros públicos.

Promoveremos un proceso de introducción de nuevas tecnologías y fármacos al 



sistema,  que  garantice  con  rigor  que  todas  las  nuevas  prestaciones  que  se 
incorporen al sistema han superado estándares de coste-efectividad similares a 
los que se aplican en otros países europeos,  y que estas prestaciones sean 
accesibles para todos los pacientes. Impulsaremos políticas más eficientes de 
prescripción, dispensación y uso racional de medicamentos.

7. Infermeria

CiU
PSC-
PSOE

La importància  de l'atenció  a  la  cronicitat  quant  a  la  seva magnitud,  riscos  i 
utilització  dels  serveis  públics  ens  obliga  a  considerar-la  un  dels  temes més 
importants  de la  nostra  agenda i  a  continuar  avançant  cap a la  definició  del 
model integral d'atenció del malalt crònic impulsant el paper de la infermeria i 
l'educació del pacient amb programes de pacient experts. 

ERC
ICV
PP

8. Noves tecnologies. Desburocratització.

CiU
PSC-
PSOE

Aseguraremos  el  análisis  y  la  idoneidad  de  la  adquisición  de  equipos  y 
tecnologías  asistenciales  mediante  la  creación  de  un  Instituto  de  Calidad  y 
Excelencia Clínica similar al NICE británico.

ERC
ICV El Sistema d’Història Clínica Digital s’ha de compartir entre regions i nacions a 

l’Estat espanyol, respectant els diferents sistemes d’Historials Clínics de les CA i 
permetent  la lectura traduïda al  castellà dels historials registrats en els altres 
idiomes oficials existents a les CA.

PP Impulsarem  la  targeta  sanitària,  la  història  clínica  electrònica  i  la  recepta 
electrònica única, compartida i interoperable perquè tota la informació disponible 
del  pacient  pugui  ser  accessible  a  qualsevol  centre  sanitari  d'Espanya. 
Promourem  plataformes  informàtiques  perquè  els  pacients,  de  forma 
individualitzada i amb total garantia de la seva privacitat, puguin rebre informació 
i tractament de les seves patologies. 

9. Coordinació entre nivells assistencials.

CiU
PSC-
PSOE
ERC
ICV
PP Promoveremos la colaboración de todos los recursos sanitarios en favor de los 

pacientes. Haremos que la atención primaria gane en capacidad de resolución, 
en  flexibilidad  en  la  gestión,  en  dotación  suficiente  de  recursos  y  en  la 
disponibilidad de sistemas de información y nuevas herramientas tecnológicas.

Fomentaremos la reorganización de los servicios sanitarios en función de las 
necesidades del paciente con una mayor coordinación que dé como resultado 
una atención integral y sin demoras. Promoveremos todas aquellas iniciativas 
que  ayuden  a  fortalecer  al  paciente  como  primer  responsable  de  su  salud. 



Garantizaremos una atención adecuada a sus necesidades en todos los ámbitos 
(sanitario, socio-sanitario) fomentando su autonomía personal.

Promoveremos, en colaboración con las comunidades autónomas, una mejora 
en la organización de la atención primaria y la atención hospitalaria para eliminar 
la  compartimentación  actual  y  posibilitar  un  sistema  integrado  de  atención 
centrado en el paciente. Impulsaremos una comunicación ágil y fluida entre los 
profesionales de atención primaria y de atención especializada.

10. Formació, docència i recerca.

CiU Exigirem  la  modificació  normativa  necessària  per  facilitar  l’accés  al  títol 
d’especialista  en  medicina en  diverses  disciplines  als  metges  MESTOS 
(Metges especialistes sense títol oficial), farmacèutics especialistes en farmàcia 
hospitalària  sense títol  oficial  (FESTOS) i  els  psicòlegs especialistes sanitaris 
(PESTOS).

PSC Mantendremos y mejoraremos la formación.

ERC Autonomia de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears en recerca, 
evitant la
supeditació a organismes “nacionales”. Autonomia també en formació, 
planificació i gestió sanitària, Medicaments i Farmàcia.

ICV La descentralització  de  l’ordenament  sobre  professions  sanitàries  i  sobre  les 
capacitats dels centres en docència, per tal que les CCAA puguin portar a terme 
una efectiva i reeixida planificació dels recursos humans necessaris en la sanitat. 
Aquesta descentralització ha d’anar acompanyada d’un bon desplegament dels 
principis  i  criteris  generals  per  a  la  homologació  del  reconeixement  del 
desenvolupament professional (“carrera professional”) en tot el Sistema Nacional 
de Salut (ámbit estatal) previstos en l’art 39 de la Llei 44/2003 d’ordenació de les
professions sanitàries, a efectes de que la mobilitat entre comunitats autònomes 
no representi pèrdua de drets econòmics.

Diferenciació  de  costos  entre  els  aplicats  directament  a  salut  (assistència, 
prevenció,  promoció  i  formació  continuada)  dels  de  recerca.  El  finançament 
d’aquests darrers a ser considerats també dins dels Fons
de promoció i ajuda al desenvolupament.

Pla  pel  foment  de  la  recerca  que  prioritzi  l’orientada  a  la  identificació,  la 
descripció  i  l’avaluació  dels  problemes,  els  determinants  i  les  necessitats  de 
salut, així com a l’avaluació de l’activitat assistencial i l’equitat, per sobre de la 
recerca sobre tecnologies o productes que representin canvis en l’atenció però 
no millores  efectives  en  salut.  Impulsar  la  recerca  mèdica  en  el  camp de la 
medicina de les dones.

PP Actualizaremos  las  pruebas  del  MIR  teniendo  en  cuenta  los  conocimientos 
teóricos y prácticos, y las habilidades clínicas.

Potenciaremos el sistema público de investigación biomédica, con una estrategia
que  priorice  las  patologías  más  prevalentes,  incremente  la  cooperación 
internacional, coordine todos los esfuerzos públicos y acelere la traslación de los 
resultados a la práctica clínica.

Fonts d’informació:

http://www.duran2011.cat/programa

http://www.duran2011.cat/programa


http://www.socialistes.cat/noticia/el-programa-electoral-del-psc-
destaca-que-els-socialistes-som-els-unics-que-podem-impedir-la-
fractura-social-que-provoquen-les-politiques-de-pp-i-ciu

http://s01.s3c.es/imag3/pdf/elecciones/Programa_PSOE_2011.pdf

http://www.alfredbosch.cat/documents/e2011-programa.pdf

http://www.iniciativa.cat/icv/documents/3950

http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-pp_5741.html
Programa complert en castellà i resum en català.

http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-pp_5741.html
http://www.iniciativa.cat/icv/documents/3950
http://www.alfredbosch.cat/documents/e2011-programa.pdf
http://s01.s3c.es/imag3/pdf/elecciones/Programa_PSOE_2011.pdf
http://www.socialistes.cat/noticia/el-programa-electoral-del-psc-destaca-que-els-socialistes-som-els-unics-que-podem-impedir-la-fractura-social-que-provoquen-les-politiques-de-pp-i-ciu
http://www.socialistes.cat/noticia/el-programa-electoral-del-psc-destaca-que-els-socialistes-som-els-unics-que-podem-impedir-la-fractura-social-que-provoquen-les-politiques-de-pp-i-ciu
http://www.socialistes.cat/noticia/el-programa-electoral-del-psc-destaca-que-els-socialistes-som-els-unics-que-podem-impedir-la-fractura-social-que-provoquen-les-politiques-de-pp-i-ciu

