
UN PROGRAMA AMBICIÓS I SOLVENT 

 

� Farem realitat la Catalunya de la plena ocupació. 

Generarem llocs de treball segurs i de qualitat. Donarem suport 

a empreses i emprenedors per fer realitat les seves idees. 

Invertirem en la implantació de les Tecnologies de la Informació 

i la Comunicació. 

 

� Ajudarem les famílies. Impulsarem la conciliació de la vida 

professional i la vida domèstica dedicant més recursos a les 

polítiques de suport a les famílies i a les escoles bressol. 

 

� Reforçarem els serveis socials. Garantirem el dret universal 

de tots els ciutadans a l’accés als serveis socials i a rebre l’ajut 

adient en funció de les necessitats i el grau de dependència de 

les persones. 

 

� Aprofitarem bé l’Estatut. Utilitzarem l’Estatut com a eina per 

construir la Catalunya de la igualtat d’oportunitats i per assolir 

dos grans objectius: la plena ocupació i una societat de 

benestar avançada. 

 

� Ampliarem l’oferta educativa. Aprofitarem el potencial de 

tots els nens i nenes sigui quin sigui el seu origen familiar. 

Apostarem per la gratuïtat plena de l’educació obligatòria fins 

als 16 anys, incloent la gratuïtat dels llibres de text en quatre 

anys. 

 

� Millorarem la qualitat del sistema de salut pública. 

Aprovarem la nova Llei de Salut de Catalunya. Modernitzarem 



les instal·lacions sanitàries i continuarem reduint les llistes 

d’espera. 

 

� Garantirem la seguretat de les persones i els béns. 

Culminarem el desplegament dels Mossos d’Esquadra i 

aprofitarem el recent acord per a crear 3.000 noves places de 

policia per millorar la seguretat ciutadana. 

 

� Millorarem el nostre sector turístic. Millorarem l’eficiència 

dels serveis i promourem la riquesa natural i la diversitat 

cultural del nostre país. 

 

� Limitarem els fluxos d’immigrants. Potenciarem la 

contractació en origen. Vetllarem per la integració dels 

immigrants oferint-los acollida i respecte a la diversitat que 

representen. 

 

� Superarem els dèficits en infrastructures i energia. 

Reduirem l’excés de peatges. Promourem un ús racional de 

l’energia i apostarem per les energies renovables. 

 

� Apostarem per la sostenibilitat. Integrarem el criteri de 

sostenibilitat a les nostres polítiques respectant el medi 

ambient i garantint la qualitat de vida.  

 

� Facilitarem l’emancipació juvenil. Ajudarem els joves a 

desenvolupar els projectes vitals que lliurement elegeixin. I 

promourem habitatge assequible. 

 



� Promourem la cultura. Donarem noves oportunitats als 

creadors i emprenedors culturals. Posarem al dia la xarxa 

d’equipaments culturals. Projectarem la cultura catalana arreu 

del món. 

 

� Treballarem per la plena igualtat entre homes i dones. 

Impulsarem la paritat a la presència política i institucional. 

Lluitarem per eliminar la discriminació laboral i salarial que 

encara pateixen moltes dones i plantarem cara a la violència de 

gènere.  

 

 

� Protegirem la llengua i la cultura catalanes. Farem que el 

català guanyi la batalla de la difusió i del prestigi, des del 

respecte per la resta de llengües amb les que conviu que són 

també factor de riquesa.  
 


