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Què és aquest
document?
Aquest resum del nostre programa
electoral està escrit en Lectura Fàcil,
perquè sigui més fàcil d’entendre.
Per exemple,
resumim alguns apartats
o els ecrivim una altra vegada
amb paraules més senzilles.
Aquesta versió no substitueix
el nostre programa electoral oficial
però esperem que t’ajudi
a decidir el teu vot
en les properes eleccions
al Parlament de Catalunya.
Coneixeràs les nostres idees
i les nostres propostes
si guanyem les eleccions.
La nostra candidata a presidenta
de la Generalitat és Jéssica Albiach.
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25 canvis que
Catalunya mereix
Salut
1. Pacte Nacional per la
Sanitat Pública
• Mai més retallades.
Gastarem més en Salut
fins a aconseguir la xifra
de 7 de cada 100 euros del PIB
o més.

PIB
Significa Producte
Interior Brut.
Mesura tots els diners
que produeix un país.

• Contractarem més
personal mèdic i d’infermeria
i millorarem les seves condicions de feina.

2. Pla perquè la Salut
torni a ser pública
• Farem que la Generalitat
torni a prestar de manera directa
els serveis en residències,
centres de rehabilitació i logopedia,
emergències 061 i ambulàncies.
Avui són les empreses privades
que presten aquests serveis.
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• Revisarem tots els contractes
amb empreses privades.
• Farem una nova Llei
per evitar qu empreses privades
prestin serveis públics de Salut
i guanyin diners amb això.

3. Més Atenció Primària i Salut
• Gastarem el doble en Sanitat pública
Del total de diners,
1 de cada 4 euros o més aniran
a Centres d’Atenció Primària.
• Em 4 anys, tothom
podrà anar a un dentista
públic i a un psicòleg públic
que tingui cura de manera adequada
de la nostra salut mental,
encara que no tinguem diners.

Centre
d’Atenció
Primària (CAP)
Són els ambulatoris
públics que hi ha en
barris i pobles. És on
atenen els metges de
capçalera.
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Protegir a la gent
4. Pla de Pobresa Zero.
Fi a la pobresa infantil.
• Millorarem de 3 maneres
la Renda Garantida
de Ciutadania:
a) El doble de diners per cada
fill o filla.
b) Ajuda a més famílies.
c) Diners per a despeses d’habitatge.
• Farem una primera prova
de la Renda Bàsica Universal.

Renda
Garantida
de Ciutadania
És una paga mensual
per a persones en
situació de necessitat.
Renda Bàsica Universal
És una paga mensual
sense condicions
i per a totes
les persones.

5. Nova “Paga Covid”
• Donarem ajudes a les persones
treballadores més afectades per la crisi.
• Farem un pla urgent per al turisme
i donarem suport a un altre turisme
més sostenible.
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6. Pla per a la Igualtat en Educació
• Gastarem més en educació
per tenir menys alumnat per classe,
i que els professors i les professores
puguin dedicar més temps a cada estudiant.
• Dedicarem diners
al Pacte contra la Segregació
perquè ningú abandoni l’escola.
• Farem un pla per acabar
amb la bretxa digital.
• Convertirem a poc a poc les
escoles concertades
en escoles públiques
perquè tota l’educació
sigui pública i gratuïta.

Bretxa digital
És la diferència
d’oportunitats entre
les persones que tenen
internet i les que no
en tenen, o les que
saben com utilitzar-lo
i les que no en saben.
Escola concertada
Són centres
educatius privats
que paga la Generalitat
de Catalunya.

• Tota la família podrà
dur els seus fills a l’escola bressol
perquè les famílies
amb menys diners
pagaran un preu més baix.
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7. Dret a un habitatge accessible
• Construïrem més habitatges
públics de lloguer
per apropar-nos a les xifres següents:
• Dedicarem a habitatge 1 euro i mig
de cada 100 euros del PIB.
• 15 de cada 100 habitatges seran públics.
• Complirem amb la llei
que obliga als grans propietaris
a posar alguns pis en lloguer social
i a llogar els seus pisos buits.
Si no ho fan, els sancionarem
i ens quedarem els habitatges.
• Destinarem diners i posarem multes
per complir la Llei que limita
les apujades del lloguer.

8. Cultura per a tothom
• Gastarem en cultura
2 de cada 100 euros
del pressupost de la Generalitat.
• Creiem que la cultura és essencial
i per això:
a) Tothom tindrà dret a la cultura.
b) Ampliarem la formació en cultura.
c) Millorarem les condicions de les persones
treballadores.
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9. Cures públiques i feministes
• Garantirem ajudes i serveis públics
per a la cura d’infants
i persones dependents.
• Així aconseguirem 2 coses:
a) Que les cures no depenguin de les dones.
b) Crear nous llocs de treball i millor pagats.
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Medi ambient
i feminisme
10. Nou model per al medi ambient
• Reduïrem a menys de la meitat
els gasos d’efecte hivernacle
en 10 anys.
• Aconseguirem
que tota l’energia sigui renovable
en 20 anys.
• Crearem una nova
vicepresidència per fer complir
la Llei de canvi climàtic.
• Cancel·larem
les grans construccions
que facin mal al medi ambient.

Gases d’efecte
hivernacle
Són gasos
que escalfen el planeta.
Per exemple,
el diòxid de carboni
dels cotxes.
Energía renovable
Electricitat que ve
dels recursos naturals
que no s’acaben,
com el sol o el vent.

Página 11

11. Nou model per a l’energia
• Donarem suport a persones i grups
perquè creïn la seva pròpia electricitat.
• El veïnat podrà participar en els projectes
d’energies renovables que afecten
els seus municipis.
• Crearem una empresa pública d’energia.
• Aprovarem plans per ampliar
les energies renovables
que respecten l’entorn natural.

12. Més fàbriques que no contaminen
• Acordarem un nou
Pacte Nacional per la Indústria
que prioritzi les energies renovables
o les noves tecnologies.
• Donarem ajudes a les empreses només si
compleixen 2 condicions
a) Quedar-se a Catalunya molt de temps.
b) Crear llocs de treball fixos.
• Si una gran empresa demana
diners a la Generalitat,
La Generalitat podrà entrar en l’empresa
i participar en les seves decisions.
• Destinarem a la investigació
3 de cada 100 euros del PIB.
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13. Nova relació amb la natura
• Farem una llei
per protegir els animals i les plantes
que hi ha a la natura.
• Aprovarem un pla
per conservar els espais naturals
que estan en perill pel canvi climàtic.
• Millorarem l’estat
de rius i aqüífers.
• Evitarem que les empreses
facin negoci amb l’aigua.

Aqüífers
Són les aigües
que passen sota
la terra.

• Aprovarem una llei que eviti els residus
a través de reciclar, reutilitzar o reduir.
• Prohibirem els plàstics d’un sol ús.

14. Impostos més justos.
• Pagarà més qui més en té
de 3 maneres diferents:
a) més impostos al patrimoni i les herències,
b) impost als pisos buits,
c) menys descomptes als rics.
• Canviarem els impostos
perquè pagui més
qui més contamini.
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15. Agricultura i ramaderia
ecològiques
• Posarem uns preus mínims
a fruites i verdures
per protegir els pagesos
dels abusos de les grans empreses.
• Augmentarem el consum i la venda
d’aliments de proximitat
a través d’un pla.
• Farem fàcil aconseguir terres
a qui vulgui començar
un cultiu ecològic.

Aliments
de proximitat
Són els aliments
que provenen
de camps i granges
a prop de casa

16. Conciliar feina i vida
• Farem una Llei amb activitats
a barris, empreses i escoles
perquè els homes també
tinguin cura de les persones a casa.

17. Llei de drets sexuals
i reproductius
• Tothom podrà rebre atenció
sexual i reproductiva.
• Les dones podran avortar
en centres de salut públics propers
i sense obstacles dels metges.
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Reconstruir el
Govern propi
i decidir el futur
18. Diàleg i negociació
• Negociarem una solució
al conflicte entre Catalunya i Espanya
en una Taula de Diàleg
entre partits polítics.
• Els ciutadans hauran d’aprovar o rebutjar
en una votació la solució
proposada pels partits
a la Taula de Diàleg.
• Pactarem una Llei
com va fer Canadà
per fer una consulta
sobre el futur de Catalunya.
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19. Més Govern propi
per als impostos
• Per un costat, volem que la Generalitat
recapti, gestioni i decideixi
els impostos a Catalunya.
Per un altre costat, també volem
que sigui solidària amb la resta d’Espanya.
• Demanarem al Govern d’Espanya
que compleixi el compromís
de donar més diners
a Catalunya per construir
infraestructures.

Infraestructures
Inclou obres
com carreteres
vies de tren o ports,
entre d’altres.

20. Reforçar els municipis
• Aprovarem 2 Lleis
que donaran més poder als municipis
per decidir què fer amb els diners
i garantir els serveis públics. També
ajudaran a millorar la vida als municipis.

21. Mai més corrupció
• Lluitarem contra la corrupció
de moltes maneres. Per exemple:
a) Codi ètic amb normes de bona conducta.
b) Més normes que prohibeixin treballar
alhora per a un càrrec públic i una empresa.
c) Registre de grups de pressió als polítics.
d) Accés de la ciutadania a la informació.
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Igualtat de
drets
22. Territoris i barris
• Aprovarem una llei
perquè tot Catalunya
tingui els mateixos serveis i oportunitats
tant en el camp com en la ciutat.
• Farem una Llei
per rehabilitar barris i pobles
desafavorits i millorar-los.

23. Envelliment actiu
• Totes les persones grans
podran accedir als serveis següents
si ho necessiten:
a) Cures al seu domicili.
b) Teleassistència.
c) Plaça al centre de dia.
d) Plaça pública de residència.
• Farem que les residències
semblin llars compartides
i les persones visquin més autònomes.
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24. Joves que s’independitzen
• Farem habitatges públics de lloguer
per a persones més joves de 35 anys.
• Farem descomptes
i recuperarem les beques amb salari
perquè les persones amb menys diners
també puguin anar a la universitat.

25. Catalunya diversa i oberta
• Acollirem millor a les persones migrants
i els donarem accés als serveis públics
tot i que no tinguin permís de residència.
• Demanarem als ajuntaments
que facin empadronament actiu.

Empadronament
actiu
És incriure
a tothom en el padró
encara que no tingui
llar. Estar en el padró
ens permet accedir
als serveis bàsics.
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