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Introducció
Avui dia, ens trobem un temps on els joves exercim un paper molt important, dins de la
nostra societat.

Al llarg de la història, les generacions han anat canviant, no solament en la seva forma de
pensar i veure les coses, sinó també en la seva forma d'actuar; el segle XXI, és un clar
exemple d'això, ja que els joves ens enfrontem a un món globalitzat que, dia a dia, està en
constant canvi.

Els joves d'avui tenim l'avantatge de ser presos en compte en moltes de les activitats de la
vida quotidiana i tenim una major influència en les decisions de la col·lectivitat.

A més, gràcies a que hem crescut paral·lelament al desenvolupament tecnològic, tenim
una major capacitat per al maneig de les noves tecnologies. Amb elles volem crear noves
alternatives de debat per fomentar la participació de tots els joves en la vida política.

Quant a la nostra ideologia, la ideologia dels joves del segle XXI, som una generació més
liberal i desinhibida, som més solidaris i valorem especialment la igualtat d'oportunitats per
a tots.

La igualtat d'oportunitats, un dels eixos del nostre projecte per a les Illes Balears, és un
compromís i una obligació. Que els joves puguem créixer i progressar amb l'única limitació
que marqui el nostre talent, formació i capacitat.

Gràcies a NNGG tenim plena participació en la vida política i se'ns permet defensar tots
els nostres drets i ideals.

Malgrat el món tan canviant en el qual vivim, els joves, som i serem, en gran mesura, els
responsables de portar la humanitat cap a una destinació, que avui és difícil de discernir, i
que és per això que, som perfectament conscients de la importància del nostre paper.
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Les nostres propostes, sens dubte constructives, seran sempre reals, palpables,
mesurables i possibles; dins de les nostres possibilitats econòmiques i sent perfectament
conscients, de les prioritats que regnen a les Illes Balears.

Així seran les propostes de NNGG del Partit Popular de les Illes Balears.

1. Sí!, Als moviments socials democràtics.
Per definició, els moviments socials són agrupacions no formals d'individus o
organitzacions dedicades a qüestions socio -polítiques que tenen com a finalitat el canvi
social. Catalogar-los d'apolítics o antipolítics és complicat, ja que sempre podem
identificar components polítics en ells.

Així, hem viscut moviments estudiantils que ni són moviments ni són estudiantils. O el ja
gairebé extingit Moviment 15 M o Moviment dels Indignats, que entre les seves bases
destaquen les de ser un moviment no partidista (sense afiliació a cap partit ni sindicat) i
pacífic.

Des de NNGG valorem positivament tots els moviments socials, pacífics i democràtics que
tinguin com a finalitat el canvi social. Sempre que siguin respectuosos i exerceixin els
seus drets dins de la legalitat. I sens dubte, amb educació, sense violència, sense
agressions de cap tipus, sense l'ús de la força, ni el llançament d'objectes, sense
ocupacions il·legals i sobretot, sense imposicions de cap tipus. Això és democràcia.

Condemnem i condemnarem rotundament la violència. Per a això no hi ha ni excuses ni
raons.

És per això que lluitarem per la llibertat, pel dret constitucional a manifestar-se i
defensarem totes les reivindicacions que hi hagi, amb l'única limitació de la tolerància, el
respecte i la legalitat.
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2. Cultura i bilingüisme, orgullosos de ser d’aquí!
En l'àmbit cultural, des de NNGG defensam l'eliminació del partidisme en les iniciatives
culturals que es duguin a terme des de les diferents administracions de l'Estat; recolzam el
respecte institucional per la independència d'intel·lectuals, creadors i artistes, amb la
consegüent absència d'interferències en el seu treball creatiu; i confiem en l'estabilitat de
la legislació en matèria cultural, amb un marc regulatori senzill, eficaç i estable que el
nostre govern actual ens ofereix.

La indústria cultural ha de ser considerada com a sector clau en la creació de riquesa,
qualitat de vida present i capitalització futura, així com a peça fonamental en la sortida de
la crisi econòmica. Per això volem que el pes de la cultura deixi de ser únicament
responsabilitat de l'Administració i arribi a ser competència de la cooperació entre sectors
privats. Amb aquesta afirmació, no volem que l'Administració es desentengui
completament de l'àmbit de la cultura en sí, per descomptat que no, però volem que els
seus eixos centrals girin sobre la societat en general i no solament sobre institucions
governamentals.

Els ciutadans de les Illes Balears, tenim la gran sort de viure en una de les zones més
multiculturals del nostre país. Alguns poden pensar que això no és cap sort, perquè perilla
la nostra pròpia cultura, però des de NNGG tenim molt clar que en la diversitat resideix la
riquesa, i que els pilars de la nostra societat són el respecte i la tolerància. Això no
significa que hàgim de cedir davant la globalització homogeneïtzadora que ens envolta en
el nostre dia a dia. És necessari, saber-nos defensar davant les amenaces que afecten a
les nostres pròpies peculiaritats.

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera posseeixen una singularitat única que hem de
defensar i respectar els propis ciutadans. Aquestes peculiaritats són el reflex de la nostra
història, la nostra llengua i la nostra cultura; i ens determina molt més del que creiem, tant
en la manera de pensar, d'actuar, de viure i per descomptat, de sentir. Per això no podem
deixar-ho tot en mans del Govern i no podem exigir que ho faci tot per nosaltres.
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Som els propis ciutadans els encarregats de fer que aquesta cultura perduri, cuidant dels
nostres elements diferenciadors que suposen un senyal d'identitat per a les nostres illes,
respectant-los i sent conscients de que la responsabilitat de la seva continuïtat està a les
nostres mans. Sobretot en la dels joves, perquè som els qui tenim el deure i l'obligació de
transmetre-les a les generacions futures, perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú.

Els joves de NNGG tenim molt clar que els nostres costums i la nostra cultura han de ser
sempre motiu de cohesió i integració. No hem de quedar-nos de braços creuats davant les
posicions polítiques que cerquen la confrontació. La diversitat i les característiques
pròpies no han de ser mai considerades un element diferenciador i molt menys causa de
separació i discriminació.
Defensar “lo nostro” no significa repudiar tot el demés, i molt menys l'espanyol. Hem de
tenir molt present que ser mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterenc significa ser
espanyol. Espanya no seria res sense la riquesa cultural que ofereix cadascuna de les
seves diferents regions.

Els joves de Noves Generacions tenim molt clar que el present i el futur de les nostres
illes està íntimament relacionat amb la nostra història.

Som el que som gràcies al que hem estat.

Entenem que les Illes Balears afrontaran garanties de futur si continuem sentint-nos
orgullosos de la nostra història i de la nostra cultura. Precisament per això considerem
molt important conèixer, respectar i potenciar els nostres senyals d'identitat.

Des de NNGG defensem els nostres dos idiomes: el català, propi de les Illes Balears, i
l'espanyol, com a elements d'enriquiment cultural, vincles de cohesió i comprensió però
mai de confrontació.
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Cadascuna de les nostres llengües, a més de ser un senyal d'identitat; abans de res, són
un signe de llibertat. La cooficialitat de les nostres dues llengües ens permet a tots els
ciutadans triar de forma lliure l’idioma amb el qual volem expressar-nos i/o dirigir-nos als
altres.

La lliure elecció de la llengua en què els nostres germans petits i els nostres fills puguin
estudiar és només el principi. Defensarem sobre totes les coses, la llibertat a triar la
llengua en la qual volem que estudiïn els nostres fills. Igualment, apostem perquè els nens
de les nostres illes coneguin de forma equitativa el català i el castellà.

El nostre model no defensa favoritismes o discriminacions pel fet d'usar una llengua o una
altra i no considerem que el català hagi de ser un requisit indispensable per segons quins
àmbits de la funció pública. Això no significa que el nostre partit ataqui al català, pel simple
fet d'oferir la possibilitat d'exercir el dret a triar, i per poder optar a la contractació de
millors professionals.

Per tot això no permetrem que ningú atempti contra els nostres senyals d'identitat ni jugui
amb els nostres sentiments per pagar peatges polítics.

Des de NNGG, per tant, defensam i defensarem sobre totes les coses, la llibertat. El dret
a gaudir per igual de tots els nostres costums, el nostre patrimoni i les dues llengües
oficials de les Illes Balears.

3. Política mediambiental, per un creixement sostenible.
El compromís dels joves amb el medi ambient i amb la conservació del nostre patrimoni
natural, són compromisos principals de Noves Generacions, per garantir la qualitat de vida
de les generacions futures i assolir els compromisos nacionals i internacionals establerts.
Mantenint, sempre, l'equilibri entre la protecció del medi ambient i la continuació del nostre
progrés.
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Quan tractem de medi ambient i de territori dins de la nostra Comunitat Autònoma hem de
ser, a tota hora, conscients del marc geogràfic en el qual vivim i de la necessitat de fer
polítiques per aconseguir contrarestar aquest desequilibri natural.

Des de Noves Generacions som conscients de la necessitat de protegir allò que s'ho
mereix. És per això que, hem de saber compaginar-ho amb els interessos individuals dels
propietaris per protegir el medi ambient i paisatge que és patrimoni de tots. Com pot ser la
protecció d'algunes finques del nostre territori que s'ha dut a terme amb anterioritat.

Es pot destacar també, que a nivell turístic, la nostra principal indústria, els visitants, de
cada vegada més, tindran una major conscienciació mediambiental, pel que l'activitat
econòmica del sector ha de ser compatible amb el manteniment del medi ambient i
aconseguir així, convertir-nos en una destinació turística responsable i compromesa amb
la sostenibilitat.

La nostra conscienciació i la de la resta de països seran clau per al futur dels nostres fills.

Hem de reduir l'emissió de CO2 i intentar mitigar totes aquelles pràctiques que puguin
danyar el medi ambient, conscienciant la població, des de nens fins a majors i en tots els
àmbits, fomentant la responsabilitat corporativa.

Tots nosaltres, tenim un paper fonamental per a la conservació del medi ambient, és per
això que hem de treballar junts per aconseguir una adequada gestió de residus i
separació d'aquests des de l'origen.

A més hem de racionalitzar el consum de recursos naturals (aigua, energia, producció de
residus...).

Des de Noves Generacions, volem fomentar la mobilitat sostenible i el transport públic.

Per poder aconseguir els objectius proposats, hem de recolzar les polítiques i inversions
en I+D+i (Investigació, Desenvolupament i innovació), per aconseguir una tecnologia més
avançada i eficient, que permeti reduir l'emissió de CO2 de les empreses del nostre país.
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Hem de fomentar la formació, i sobretot, la informació, a tots sobre la necessitat de
protegir el medi ambient i el territori en les activitats quotidianes.

Així, hem d'establir com eixos fonamentals de la política energètica la conscienciació
social d'un consum responsable, recuperant valors i costums tradicionals d'estalvi. A més
d'impulsar polítiques i plans d'eficiència energètica, així com fomentar la implantació
d'energies renovables o netes.

Els avenços tecnològics i energètics sostenibles, també permetran reduir la dependència
energètica exterior que tant ens condiciona i ens permetrà ser més competitius. És per
això que hem d'apostar i continuar invertint en energies renovables, perquè són claus per
al nostre país i disposem d'un potencial molt important que s’ha de desenvolupar.

Un dels grans problemes mediambientals de les nostres illes, es troba a les zones rurals,
aquest és l'abandonament de les terres, que es converteixen en focus extremadament
perillosos, a l'hora de generar-se un incendi. Aquesta situació s'ha produït pel fet que
l'economia del camp a dia d'avui no és rendible, la qual cosa provoca que aquestes zones
es converteixin en boscos desorganitzats i plens de llenya vella.

És important destacar, que més del 93% del territori natural es troba a les mans de la
propietat privada. És per això que creiem que és necessari estimular els propietaris
d'aquestes terres, perquè en elles es puguin dur a terme activitats productives sostenibles,
que generin riquesa tant mediambiental, com econòmica per a la seva conservació. És
per això que, veiem l'ecoturisme, com una aposta de futur i una sortida important per a la
conservació d'aquestes terres. Potenciant activitats de muntanya, ciclisme, caça o pesca;
que gràcies a les nostres condicions climatològiques favorables, són activitats que poden
dur-se a terme durant tot l'any, la qual cosa permetria la conservació del nostre patrimoni
medi ambiental, a més del desenvolupament d'un turisme alternatiu desestacionalizat.

Des de NNGG, pensem que són fonamentals les polítiques de prevenció d'incendis. És
per això que és necessari estimular la gestió sostenible de finques privades, per evitar el
seu abandonament i disminuir el risc d'incendis, com hem esmentat anteriorment.

8

“JOVES S.XXI”
També és necessària la recuperació de terrenys que han estat arrasats per incendis,
impulsant activitats com la reforestació amb l'ajuda d'escoles, per poder aconseguir així
un doble objectiu: conscienciació dels joves de les terribles conseqüències que suposa un
fenomen d'aquestes característica i a més una tasca de repoblació de les zones
afectades.

A les Illes Balears comptem amb molts espais naturals, el Parc Nacional de Cabrera i vuit
Parcs Naturals, dels quals s'ha de fomentar el seu ús tant per a habitants de les Illes com
per a aquells que ens visiten. Sempre fomentant la seva conservació. Seria interessant

incentivar els joves a conèixer-los i poder fer d'ells un ús responsable.

És fonamental prendre mesures preventives per pal·liar la contaminació i amb elles
anticipar-nos als possibles problemes que pot derivar.

Aquests projectes han de ser complementaris a la conscienciació social i ciutadana. És
per això que, és necessari que es duguin a terme diferents campanyes proactives de
conscienciació com, accions específiques en els col·legis, per conscienciar des de petits.

3.1 La reutilització i el reciclatge.

NNGG proposa la posada en marxa d'un programa que permeti augmentar la reutilització i
el reciclat d'envasos. Per exemple, que al consumidor final se li reintegri el import de
l'envàs una vegada que el torni a l'establiment.

En altres països europeus, com Alemanya, hi ha un sistema de dipòsit, devolució i retorn
(SDDR) que permet recuperar el 98,5% dels envasos. Consistent en què el consumidor
paga uns 25 cèntims per l'envàs i quan és tornat a al punt de lliurament se li reintegra
l’import abonat. D'aquesta manera, només aquelles persones que no reciclen, paguen.
Aquesta pràctica ja es duia a terme en el passat amb els envasos de llet de vidre.
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Cada vegada més, veiem circular vehicles elèctrics pels nostres carrers. Les seves
reduïdes emissions de CO2 i l'elevat cost dels carburants, ho fan cada vegada més
atractiu per a empreses i particulars. L'Administració ha de recolzar l'adquisició d'aquests
vehicles, fins i tot donar exemple d'això, incloent-los a les seves flotes. A més ha de
garantir l'existència de punts de recarrega per aquests tipus de vehicles. NNGG considera
que els vehicles de combustió aniran deixant pas als vehicles elèctrics, per ser molt més
eficients i respectuosos amb el medi ambient.

El tipus d'il·luminació LED, és molt més eficient i comporta un consum molt menor que la
il·luminació convencional. Els LED cada vegada són més comuns en les nostres vides (en
cotxes, en semàfors, en làmpades, etc...). Les Administracions Públiques els han
d'incorporar a les seves instal·lacions per reduir així la factura energètica.

Substituir una bombeta convencional per una LED, suposa reduir un 80% de consum
elèctric. I més del 50% d'estalvi respecte als tubs fluorescents. Un gest tan simple com
substituir les bombetes per LED, pot estalviar milions d'euros.

En moltes Administracions hi continua havent un consum d'energia poc òptim, la qual cosa
es tradueix en una elevada despesa innecessària en energia i diners. NNGG planteja la
possibilitat de realitzar auditories d'energia i realitzar inversions per millorar les
instal·lacions tècniques.

4. Agricultura; Una altra sortida per als joves.
Els joves constitueixen un dels pilars bàsics de la població de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. Representen un valuós capital i un potencial i important mà d'obra a tots
els sectors econòmics.

Per això i concretant al sector agrari, des de Noves Generacions del Partit Popular
pensem que els joves suposen el futur de l'agricultura i del desenvolupament dels nostres
pobles. La joventut en la seva naturalesa tendeix a ser creativa, dinàmica i innovadora. És
necessari potenciar entre els joves la capacitat emprenedora per afrontar els nous reptes
que ens presenta la societat globalitzada.
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Perquè els joves siguin protagonistes del seu propi futur han d'assumir responsabilitats,
en els diferents àmbits de la societat civil en els quals es prenguin decisions que afectin
els seus interessos.

El sector econòmic agrícola arrossega un problema històric en la nostra Comunitat
Autònoma, engendrat per l'abandonament massiu de les explotacions agrícoles per
dedicar-se a noves possibilitats laborals del sector terciari i de la construcció, tot això
induït amb el boom turístic i immobiliari iniciat a començaments dels setanta i fortament
desenvolupat en les últimes quatre dècades.

En el context actual, de forta crisi econòmica, que els grans perjudicats han estat el sector
terciari i de la construcció, molts joves que han perdut la seva feina en aquests àmbits es
plantegen tornar a les explotacions agrícoles i/o ramaderes familiars en les que treballen
els seus pares o aquelles que anys enrere van abandonar per dedicar-se als altres
sectors que es trobaven en apogeu.

Des de NNGG del Partit Popular de les Illes Balears, esteim decidits a defensar polítiques
destinades a ajudar als joves perquè emprenguin noves iniciatives al sector primari.

Respecte al sector agrícola, el nostre partit reconeix que d'entre els diferents models
d'agricultura que es debaten al món i al si de la Unió Europea, l'agricultura que interessa
als joves és una agricultura competitiva, productiva, pensada per al mercat i que sigui
rendible en si mateixa, al marge dels ajuts i subsidis públics.

Respecte a això, a les nostres illes, la innovació en l'agricultura productiva passa pel
regadiu, sent molt necessària una modernització d'aquests, majoritàriament obsolets, així
com

de

les

infraestructures

en

camins

i

desguassos,

les

concentracions

i

reconcentracions parcel·laries, la creació de polígons ramaders a les zones agràries
vitals, i suports per portar els serveis necessaris (electricitat, aigua...) a les esmentades
explotacions. Sempre sense oblidar l'agricultura de secà, a la qual pertanyen productes
tan nostres com l'ametlla, i que sens dubte necessita renovar i recolzar.
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Des de NNGG també creiem en la importància d'incorporar les noves tecnologies i
incentivar la investigació en aquest sector per poder aconseguir així una producció molt
més eficient i intentar eradicar les economies d'escala decreixents. Amb això busquem,
que es produeixi un bé a un cost més competitiu que en l'actualitat i mantenir a tota hora
la qualitat com la característica distintiva del producte agrari Balear.

La nostra formació considera que s'han de realitzar diferents polítiques per incentivar la
compra dels productes elaborats a les nostres terres, productes que han de tenir la
distinció de qualitat més alta, així com la màxima protecció a tot el procés: producció,
transformació i comercialització.

Per a això analitzem totes les possibilitats de crear IGP (Indicacions Geogràfiques de
Protecció) en productes com l'ametlla mallorquina i la patata de Sa Pobla al sector
agrícola o l'ovella vermella al sector ramader, i reivindicar DOP (Denominacions d'Origen
Protegides) situant els nostres productes com a primera opció, i per sobre dels importats,
entre els consumidors de les Illes Balears.

Observem, un mercat positiu i de futur per als joves emprenedors de les Illes en les
indústries de transformació agroalimentària, a partir de projectes d'integració vertical entre
els productors i les esmentades indústries.

Col·laboració que desencadeni en la creació de productes atractius per als mercats
nacionals i d'exportació, fent possible que es pugui consumir en qualsevol lloc del món
productes conreats, manufacturats i comercialitzats per joves agricultors i empresaris de
les Illes Balears.

Sense cap dubte, a NNGG del Partit Popular, creiem en les Illes Balears i en la validesa
dels seus joves per renovar i innovar el sector agrari de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. És per això que tots treballant des de la nostra illa hem d'ajuntar esforços per
situar l'originalitat i qualitat d'una Marca Agrària Balear (Producte Balear - Agrari) entre les
marques de lideratge internacional.
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5. Noves tecnologies (NNTT): una aposta de futur
Estem envoltats de països molt avançats tecnològicament, els quals són competidors
directes de les nostres empreses. Espanya en els últims anys ha anat quedant enrere en
el que es refereix a la innovació i desenvolupament respecte el seus competidors
europeus, per la qual cosa creiem que és important, dins les possibilitats, fer un gran
esforç per poder avançar en aquest àmbit i adaptar-nos al que ens demana el mercat.

Per a això, l'estratègia d'Espanya en general, i de les Illes Balears en particular, ha d'estar
sustentada en invertir tots els esforços i recursos per al desenvolupament de les noves
tecnologies, el que evitaria la gran dependència tecnològica exterior actual, que és una de
les principals causants d'una balança de pagaments deficitària.

5.1 I+D; Determinant per a les PIMES
Partint de que la major part de l'ocupació i riquesa de la nostra comunitat autònoma la
proporcionen les PIMES i microempreses, considerem que les noves TIC (Tecnologies de
la Informació i Comunicació) han de ser incorporades per part de les PIMES per poder
millorar així la seva competitivitat, per la qual cosa ha de ser objectiu de tots, incloent les
entitats públiques, millorar la posició de les empreses al mercat, tant interior com exterior.

Encara que les inversions en aquest àmbit comporten un risc important, suposa també
una rendibilitat econòmica tant present com futura. Invertir capital i recursos en aquest
aspecte, permetrà a les empreses tenir una major capacitat de reacció davant de les
innovacions de la competència i reduir les seves diferències. A més ajudarà a la seva
flexibilització, fomentarà la capacitat creativa de tots els seus membres i millorarà la seva
imatge.

Creiem que el govern junt amb les universitats, tenen un paper important en aquest
aspecte. El govern ha d'oferir les possibilitats de formació permanent per als membres de
les PIMES i incentivar les inversions d'aquestes en I+D+i, proporcionant estalvis fiscals o
establir subvencions lligades, a aquests aspectes, sempre que es porti un seguiment
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exhaustiu per evitar el malbaratament de diners públics i en la mesura que les possibilitats
econòmiques

ho

permetin.

Sempre

actuant

amb

la

finalitat

d'incentivar

el

desenvolupament de les capacitats de les nostres empreses.

A més de l'actuació del govern, és molt important que es reconegui per part de la societat
el paper dels empresaris per al desenvolupament econòmic i que siguin vists com la base
motriu de la nostra recuperació econòmica.

Des de la Unió Europea; se'ls reconeix com la columna vertebral de l'economia, és per
això que s'ha creat la iniciativa Small Business Act (SBA) per crear unes condicions
favorables per al creixement i competitivitat sostinguda d'aquestes empreses. Aquestes
tenen un paper fonamental per al creixement econòmic, creació d'ocupació i transició cap
a l'economia del creixement.

Un clar exemple, de què el nostre Partit aposta per les PIMES i a més convergeix amb les
polítiques europees, és el Decret Llei 5/2011 de la CAIB, de 29 d'agost, de suport als
emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que va ser aprovat
pel nostre president, José Ramón Bauzá, escàs temps després de guanyar les eleccions
per àmplia majoria. En el qual es facilita el treball a les PIMES i la seva activitat, a favor
del sector privat.

5.2 Tecnologia, eina per a l'educació.
Com a joves que som, des de NNGG, considerem que en l'àmbit de l'educació, és
imprescindible augmentar la tecnologia en col·legis i aules i que les generacions futures
creixin des de petits al món de la tecnologia i sàpiguen fer un ús adequat d'aquesta.

Per poder aconseguir-ho, és necessari comptar amb uns professors preparats i amb la
formació necessària per transmetre'l als alumnes. Així com és el deure per part de les
entitats públiques, de facilitar l'aprovisionament, sempre que sigui possible, del material
necessari per als col·legis com a; ordinadors i pissarres digitals en tots aquells que encara
no en disposen.
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5.3 Banda ampla per a tots.
Creiem que s'ha de generalitzar l'accés a Internet de banda ampla, donant especial
importància al desenvolupament de les xarxes de nova generació.

Necessitem que sigui eficaç, amb una velocitat adequada i a un preu similar al dels
nostres socis europeus, fet que ens permetria millorar la productivitat econòmica i treure el
seu màxim rendiment en àmbits com la salut digital i l'Administració electrònica.

Aquest projecte de futur, ha de ser una realitat, que ens permeti crear un "ecosistema
digital" que afavorirà el creixement econòmic i la inclusió social.

L'accés a Internet, bé és sabut, que es rep de forma desigual depenent de la zona
geogràfica en la qual ens trobem, destacant les zones rurals i especialment molts punts
de les nostres illes, on l'accés és molt més lent, la qual cosa limita el seu ús.

És per això que creiem que des de les administracions locals s'ha de treballar per tancar
la bretxa digital en la qual ens trobem en l'actualitat i garantir l'accés a la Societat de la
Informació independentment d’on es trobin.

5.4 Smart cities, les ciutats del futur.
Una Smart City ve a ser un sistema de sistemes de gran complexitat en el qual hi
coexisteixen múltiples processos íntimament lligats i que resulta difícil abordar de forma
individualitzada.

Els 3 pilars bàsics d'una Smart City són:
 No danyar el medi ambient,
 Utilització de les TIC's (tecnologies de la informació i la comunicació) com a eina de
gestió intel·ligent i
15
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 El seu fi últim ha de ser el desenvolupament sostenible.

Per tant una Smart City és una ciutat compromesa amb el seu entorn, amb elements
arquitectònics d'avantguarda, i on les infraestructures estan dotades de les solucions
tecnològiques més avançades per facilitar la interacció del ciutadà amb els elements
urbans, fent la seva vida més fàcil, una ciutat que millora l'economia local i avança cap a
un futur baix en emissions CO2. Així han de ser les ciutats de les Illes Balears. I des de
NNGG lluitarem perquè així siguin.

Creiem que el Govern Balear hauria d'incentivar als pobles i ciutats de les Balears a
promoure la implantació de serveis d'informació online per als ciutadans, així com per a la
principal indústria de les Illes Balears, el turisme. Serveis com a la recerca a través de
Smartphones, dispositius mòbils, o pantalles fixes on indicar connexions, temps estimats
d'arribada del transport públic, serveis per compartir bicicletes o vehicles, plans interactius

de les diferents illes, horaris de diferents activitats, museus o monuments...

Apostem igualment per l'impuls del desenvolupament de mitjans de transport més
sostenibles i menys contaminants.

En l'economia smart per a la competitivitat hi ha diferents propostes interessants, com al
desenvolupament “d'incubadores", com element generador d'idees i punt de trobada
d'universitats i centres d'investigació, organisme públics, experts i empreses i el foment
del coworking (cotreball) permetent que diversos professionals independents de sectors
diferents, comparteixin una mateixa oficina o un mateix espai de treball on es fomenta la
col·laboració, el treball en un espai comunitari i multidisciplinari, i el networking.

Igualment, la política medi ambiental va dirigida íntegrament cap a les Smart Cities amb
mesures com un enllumenat eficient, foment de la tecnologia LED i el seu
desenvolupament, fins i tot amb la utilització de mesures de rec eficient, sistemes de
reutilització de l'aigua usada.
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De la mateixa manera, i a nivell governamental, apostem per canvis com les eines per a la
e-democràcia, amb comunicació directa dels ciutadans i l'administració electrònica així
com instaurar en els processos administratius, una vegada per sempre, la firma digital.

Ttant per als ciutadans com per a les Administracions Públiques, la gestió automàtica i
eficient de les infraestructures urbanes aporta alguns avantatges evidents: d'una banda la
reducció de la despesa, i per una altra la millora dels serveis. A la pràctica, els beneficis
són molt més amplis, i van des de la possibilitat de crear nous serveis que responguin
millor les nostres necessitats específiques com a ciutadans, fins als avantatges afegits
específics propis de cada servei concret.

Des de NNGG apostem fermament per les Smart Cities, que són ja el present i seran el
futur de les ciutats i motiu d'elecció per a molts turistes. Els joves d'avui seran els turistes
de demà. La seva conscienciació i la nostra conscienciació amb aquest tipus d'accions
sostenibles seran un dels motius de pes a l'hora d'elegir destinació.

6. Les xarxes socials, canal de comunicació del S.XXI.
La comunicació política sembla estar vivint un canvi, en la seva manera de transmetre el
seu missatge amb l'arribada de les xarxes socials. La transparència, l'espontaneïtat o
naturalitat i la diversitat del coneixement creat són els preceptes principals, no els únics,
que conformen la riquesa de les xarxes socials.

No hi ha dubte que la nostra vida es desenvolupa en contextos caracteritzats per la
creixent presència de mitjans i infraestructures, i en els quals les tecnologies digitals estan
jugant un paper fonamental en relació amb múltiples aspectes de la nostra vida
quotidiana, com són la sociabilitat, el consum o l'aprenentatge. En aquest sentit, es parla
de nosaltres com a “la generació digital”, i això representa un futur millor, sustentat per l'ús
experimentat d'aquestes tecnologies.
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En aquest sentit, les xarxes socials es converteixen en un camp de proves pel que fa a la
gestió de la identitat i de la privacitat. Provocat, en molts casos, per l'absència de
restriccions, hem d'assumir un cert nivell de responsabilitat en quant el que volem mostrar
de nosaltres i diem a través de les mateixes.

Les xarxes socials, a més, constitueixen un vector de desenvolupament de la cultura
participativa, sustentada en les relacions d'amistat. Existeixen estudis que mostren com
els adolescents articulen les seues activitats amb les tecnologies digitals entorn d'una
dinàmica de participació i contribució igualitària a la comunitat. Això, al seu torn, comporta
una generació de formes característiques d'obtenció i gestió de competències a nivell
social, cultural i educatiu, és a dir, relatives a la manera que tenim de comunicar-nos,
consumir, estudiar, col·laborar i resoldre problemes.

La joventut, a través de l'ús d'aquestes tecnologies, anem generant espais de suport,
sociabilitat i reconeixement que són també espais d'aprenentatge col·laboratiu, sens
dubte no formal, sustentats pel cercle social quotidià, i on existeixen àmplies possibilitats
de desenvolupament de molt diverses capacitats a nivell social, cultural, professional o
tècnic. És aquí on també podem compartir les nostres experiències, inquietuds i opinions.

El Partit Popular apostarà fermament per les xarxes socials amb Internet com una part
important de la seva estratègia de comunicació política.

Així, des de Noves Generacions creiem que és important reclutar a milers de voluntaris
que constitueixin un veritable exèrcit d'agents digitals capaços de divulgar i defensar les
idees populars a la xarxa.

D'igual manera que està consolidada tota una estructura d'interventors i apoderats
voluntaris que garanteixen la neteja dels processos electorals, volem aconseguir una
estructura d'agents a la xarxa que difonguin els nostres missatges a través de les xarxes
socials.
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De la mateixa manera, fomentarem l'ús responsable de les mateixes i un control sobre els
menors.

A través de les xarxes socials no solament transmetem les nostres propostes a un públic
que no veu la televisió i amb prou feines consumeix altres mitjans, sinó que per aquest
mitjà rebem totes les seves propostes i suggeriments, la qual cosa ens permet millorar els
nostres missatges.

Noves Generacions col·laborarà activament a donar resposta a tots els joves que tinguin
qüestions relacionades amb la política així com generarà una base de dades amb tots els
suggeriments constructius per estudiar-les i si fos oportú, proposar-les als òrgans de
govern.

7. Prevenció, la millor solució per a les addiccions.
L'addicció és una malaltia física i psicoemocional. La qual, provoca una gran
dependència,

representada

pels

desitjos

que

consumeixen

els

pensaments

i

comportaments, cap a una substància, activitat o relació.

En l'actualitat s'accepta com a addicció, qualsevol activitat que l'individu no sigui capaç de
controlar, que el porti a conductes compulsives i perjudiqui la seva qualitat de vida.

Els últims estudis sobre consum de drogues posen en manifest totes les alarmes. L'origen
d'aquest elevat consum ve donat principalment per la baixa percepció de risc que tenen
els joves i la societat en general.

Cada vegada és més comú que l'addició es produeixi en persones més joves i és
especialment preocupant en adolescents o pre adolescents. Determinades drogues, com
el cànnabis, estan sent considerades normals per molts consumidors, i el problema més
greu és que no són conscients del perill que aquestes comporten.
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És per això que des de Noves Generacions creiem que és necessària una conscienciació
clara des de molt joves per evitar ser consumidors en un futur. Per això demanem a les
institucions l'execució de polítiques de prevenció en aquest àmbit. També seria positiu
facilitar els recursos d'informació, orientació i formació de les famílies així com dels agents
educatius i sanitaris, i desenvolupar habilitats i competències personals per rebutjar el
consum de drogues.

En la prevenció, volem fomentar el paper actiu de les famílies. Per a això, hem d'oferir
diferents recursos que permetin abordar, a casa, el tema de les drogues amb els fills
adolescents. Volem ressaltar, també, l'important paper que juguen els mitjans de
comunicació, com a element bàsic de vital importància en la societat de la informació i el
coneixement, proporcionant informació a l'abast de tots i intervenint en la transmissió de
valors.

Els adolescents cerquen formes d'afirmació i d'identificació. La facilitat per accedir a les
drogues o atribuir-los connotacions transgressores, la curiositat i la pressió de grup poden
induir-les a consumir. Informar-los i formar-los sobre aquest tema adequadament en
l'àmbit familiar i en institucions escolars seria molt gratificant.
Però no són solament les addiccions a les drogues, per el que s’ha d'actuar sinó també
per a qualsevol altre tipus d’addiccions, s'ha de disposar dels mitjans necessaris per a la
rehabilitació i evitar la introducció de la mateixa forma que es lluita contra la
drogoaddicció.

8. Esports; desenvolupament personal i social.
L'esport ha estat considerat tradicionalment un mitjà apropiat per aconseguir valors de
desenvolupament personal i social com; l'afany de superació, integració, respecte a la
persona, tolerància, acotació de regles, perseverança, treball en equip, superació dels
límits, foment de la disciplina, responsabilitat, cooperació, honestedat, lleialtat, etc. són
qualitats desitjables per a tots. I la millor forma de convertir l'esport en un hàbit és
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començar la seva pràctica a una edat primerenca. L'esport, avui dia, suposa un dels
principis i valors més importants en el desenvolupament humà i personal de la vida dels
nostres ciutadans.

És per això que pot convertir-se en una forma de vida. En aquests últims anys hem pogut
presenciar com esportistes de les nostres Illes han arribat als cims més alts de l'esport, no
solament nacional, sinó també internacional (Rafel Nadal, Jorge Lorenzo, Rudy
Fernández i Marta Fernández, Xavi Torres... entre altres). La progressió de les entitats i
federacions esportives han suposat un important augment en quant a la qualitat de
l'esport balear i sens dubte dels esportistes.

Des de Noves Generacions creiem que seria molt positiu poder fomentar l'esport d'elit.
Per això, lluitarem per assegurar que els esportistes d'alt nivell puguin desenvolupar la
seva activitat esportiva en la nostra comunitat, i evitar que la insularitat suposi un
problema per a la pràctica de l'esport i la competició.

Creiem necessari potenciar l'esport base en etapes d'infància, adolescència i joventut, per
poder aconseguir una continuïtat per part d'aquests, a més de potenciar i facilitar la
practica física a tots els ciutadans.

Des de Noves Generacions, pensem que ha d'existir un compromís per part de tots per
ajudar i facilitar als esportistes l'accés a competicions oficials. Sens dubte, hem d'elaborar
projectes al costat dels clubs, entitats, associacions i federacions esportives, i implicar a
tots en l'organització d'esdeveniments; en definitiva, recolzarem i participarem activament
en l'elaboració de polítiques esportives que es duguin a terme des de les institucions.

9. Discapacitat, per la igualtat d’oportunitats.
La definim com la necessitat d'ajuda o assistència important per a les activitats de la vida
quotidiana, més concretament, com una situació en la qual es troben determinades
persones per la falta o la pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual. Les quals,
tenen necessitat d'assistència i/o ajuda per a poder realitzar els actes corrents de la vida
diària i, de manera particular, els referents a la cura personal.
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Des de Noves Generacions volem oferir una especial atenció a les persona amb
discapacitat i a les seves famílies. Defensem la plena integració d'aquests, i la posada en
valor del seu talent incondicional per contribuir al desenvolupament dels objectius
comuns. Considerem necessari seguir adoptant una estratègia per a la inclusió positiva i
inserció laboral de les persones amb discapacitat.

És imprescindible seguir avançant en mesures que afavoreixin l'accés dels discapacitats a
l'educació, a l'ocupació, a la protecció social, a la salut, a la cultura, a l'esport, als mitjans
de transport, a la informació… Totes aquestes propostes són bàsiques perquè els
dependents del nostre país puguin tenir un nivell de vida digne i just, com qualsevol altre
ésser humà.

És fonamental que des de Noves Generacions juntament amb el Partit Popular, ens
comprometem per treballar en la millora de l'accessibilitat de les nostres ciutats per a les
persones amb aquest tipus de dificultats, eliminant les barreres arquitectòniques que avui
dia impedeixen a aquestes desplaçar-se amb normalitat per les nostres ciutats.

Creiem que des de les institucions públiques, s'ha de treballar per ampliar el procés
d'integració de les persones amb limitacions, fer les ciutats més accessibles i millorar així
la qualitat de vida de la població. A més de fer molt més atractiva la nostra ciutat per a
totes aquelles persones que ens visiten des de l'estranger i pateixen algun tipus de
minusvalidesa independentment de quina sigui. Amb això, pensem que des del Partit
Popular cal treballar per possibilitar i impulsar un turisme accessible.

Mesures com la implantació de semàfors preparats per a invidents perquè es puguin
desplaçar per la ciutat de manera autònoma o parades de transport públic que anuncien
per veu el temps que resta per a l'arribada del proper servei són petits grans passos per
convertir les nostres ciutats en ciutats accessibles.
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Creiem necessari, facilitar a aquestes persones una preparació, adequada a les
característiques de cadascuna d'elles, per poder accedir a un lloc de treball i promoure
així la seva autonomia.

A més, des de Noves Generacions creiem que s'ha de recolzar a totes aquelles persones
que treballen per i amb els dependents, perquè tinguin majors facilitats en la seva
formació, com poden ser educadors socials o aquells que preparen als gossos guia.

10. Adaptació als canvis del s. XXI.
La família és la institució bàsica de la societat, desenvolupa una funció social de primer
ordre que ha de ser recolzada des dels organismes governamentals. El suport i la
protecció a la família és una prioritat en el marc de les polítiques socials, ja que són les
pròpies famílies les encarregades de proporcionar els valors de convivència, compromís,
solidaritat i tolerància a les generacions futures.

Des de NNGG de Balears apostam per una política de família dinàmica que tingui en
compte els canvis que es produeixen en els nostres dies, com la inserció de la dona al
mercat laboral o l'augment de les famílies mono-parentals. El nostre objectiu és recolzar
polítiques que dotin de la seguretat, estabilitat i qualitat de vida necessàries perquè les
famílies puguin prendre les seves pròpies decisions i dur a terme el seu projecte de vida
familiar. Especialment, ajudar a les famílies que estan en risc d'exclusió social.

Els joves de la nostra organització considerem que el matrimoni entre l'home i la dona
constitueix el fonament de la institució de la família. No obstant això, som conscients que
la societat del segle XXI exigeix una resposta adequada a les noves realitats de vida en
comú, com són les parelles homosexuals. Des de NNGG creiem en la igualtat entre les
persones, sigui el que sigui, la seva orientació sexual.
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11.

Lluita contra la violència de gènere. Una prioritat.

Des de NNGG, condemnem tot tipus de violència, entre aquestes la que hi ha dins les
parelles, que segueix sent una de les majors xacres de la nostra societat. Les polítiques
adoptades en aquests últims anys no han aconseguit eradicar la seva incidència. En una
societat on la igualtat entre homes i dones cada vegada és major, no té cabuda la
violència de gènere.

Hem d'apostar per polítiques que impliquin a les diferents administracions i que
garanteixin la total protecció de la persona agredida, davant qualsevol situació.

La lluita contra la violència que s'exerceix sobre les dones, homes i també sobre menors i
persones majors és una de les nostres prioritats. Les víctimes i les seves famílies no
poden sentir-se soles i desemparades davant aquestes situacions.

Molts dels que sofreixen agressions, tenen por a denunciar al seu agressor i a rebre
suport per part de les administracions públiques. Hem de conscienciar a la societat que
aquest és un problema de tots, d'homes i dones, els quals ho sofreixen directa o
indirectament. No podem mirar cap a un altre costat quan observem un cas de violència
de gènere. És obligació de qualsevol ciutadà proporcionar ajuda quan s’observa un delicte
o presumpte perill per a la vida o integritat física d'una altra persona.

Un altre punt important és la prevenció, ja que nombrosos estudis confirmen que els nens
que han crescut en un entorn amb aquestes característiques, són més propensos a
desenvolupar comportaments d'aquest tipus en l'edat adulta. Per això, des de NNGG
defensem la difusió de plans de suport i d'assessorament a les famílies.

També és imprescindible per a l'eradicació del problema anar directament a l'arrel, és a
dir, a la causa del mateix. S'ha de tenir sempre present que l'arrel dels maltractaments és,
sens dubte, el maltractador i, en cap cas la víctima. S'han de potenciar més mesures
dirigides directament a l'agressor; no solament mesures penals, sinó més aviat mesurades
per possibilitar la seva rehabilitació i evitar que segueixi maltractant.
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12.

Tots som iguals.

Els joves de NNGG recolzam cegament les lleis que defensen la igualtat entre tots els
éssers humans, com la Llei Orgànica 3/2007 que afirma el següent: “tots els espanyols
són iguals davant la llei, sense prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

El nostre deure és reflectir la realitat social actual i el nostre objectiu és aconseguir que la
igualtat no sigui una competència únicament governamental, sinó també social. Formam
part d'un partit creat i compost per persones, que estan al servei de tots els ciutadans.

Precisament per això necessitem una major implicació de l'Administració, per poder dur a
terme polítiques inclusives basades en recolzar a les persones més vulnerables, sobretot
en aquests moments de difícil situació econòmica.

L'empitjorament d'aquesta situació en els últims anys, ha produït un augment del nombre
de persones en risc d'exclusió social, realitat que suposa un major esforç per part de
l'Administració.

En els últims anys, el col·lectiu de persones sense sostre ha augmentat notablement, per
això cal considerar, organitzar i constituir els sistemes d'acolliment vinculats; a més
d'investigar nous projectes d'inserció social lícits per a aquest col·lectiu desfavorit.

Una altra minoria no sempre acceptada per tots, que cada vegada és menys minoria en la
nostra comunitat autònoma i en el nostre país, són els immigrants. Des de NNGG volem
treballar per aconseguir la total integració de totes les persones que resideixen a les
nostres illes, independentment de quin sigui el seu país d'origen. Creiem en la necessitat
de potenciar iniciatives que permetin el coneixement tant la nostra cultura i costums
balears i espanyoles, com les dels habitants procedents de qualsevol altre lloc del món.
D'aquesta manera aconseguiríem una millor comprensió de les normes de convivència
bàsiques que regeixen les nostres illes.
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Quant a la discriminació per raó de gènere, cal destacar el gegantesc pas que ha donat la
societat espanyola en els últims anys per aconseguir que una dona pugui accedir a
qualsevol àmbit, tant social com a laboral. Els membres de NNGG considerem que la
discriminació, per raó de sexe en aquest cas, és un tema que no té cabuda al nostre món
d'avui. Dones i homes tenim els mateixos drets i deures.

A dia d'avui, la funció de l'Administració resideix en orientar a la nostra societat per poder
arribar a destruir les desigualtats entre dones i homes, que són la majoria de vegades
conseqüència d'uns arcaics estereotips incrustats en la nostra societat; i d'aquesta
manera assegurar la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits quotidians. No solament
volem trencar amb els tòpics més obvis; sinó que hem de fer un pas més i acabar amb els
estereotips més subtils que s’amaguen en frases com “aconseguir que l'home col·labori
en les tasques domèstiques”. No, l'home no ha de col·laborar, l'home ha de prendre part
de les tasques de la llar i compartir les responsabilitats, sobretot a l'hora d'exercir com a
pares.

La nostra finalitat, tant des de NNGG com des del nostre partit, és aconseguir una total
equitat de salaris i una total equitat d'oportunitats d'accessibilitat a l'hora d'aconseguir un
treball, sempre que s'estigui en igualtat de condicions, per poder afirmar rotundament que
al nostre país no hi ha lloc per a la discriminació per raons de gènere.

Per concloure, cal destacar que no defensem la discriminació positiva, entesa com a
tracte afavoridor al que es consideren minories desfavorides; ja que creiem que solament
hauria d'utilitzar-se en el cas que existeixi una evidència certa d'un condicionant innat, que
de certa manera limiti a la persona a l'hora d'enfrontar-se al món.

Les bases de la igualtat no són tractar a tothom per igual, perquè és bastant obvi que no
tots estam dotats amb les mateixes capacitats i aptituds; sinó més aviat, la igualtat està
basada en tractar de forma diferent al que és diferent per poder facilitar-li, en la mesura
del possible, la seva integració i realització en la societat actual.
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La millor integració és la pròpia prevenció, que ha de ser incentivada des dels col·legis,
perquè els nens no són racistes fins que se'ls ensenya a ser-ho. Evitem-ho.

Des de NNGG optem per lluitar per una societat millor, perquè tots sabem que som el
futur del nostre país.
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