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—  El dret d’accés a la xarxa.

—  El dret a la confidencialitat i privacitat de les comunicacions electròni-

ques, així com de les dades que circulen a la xarxa.

— El dret a l’oblit.

Catalunya, un sol poble per al segle XXI.

• Combatrem els discursos racistes, xenòfobs i populistes que alimenten la 

desconfiança i l’odi vers la pluralitat, adaptant la llei d’igualtat de tracte 

i no discriminació a la normativa.

• Apostem pel tancament progressiu dels centres d’internament d’estran-

gers a nivell europeu i garantirem el respecte als drets humans de les 

persones que estiguin en als CIE existents avui en dia.

• Impulsarem l’exercici de la plena ciutadania, garantint els drets polítics i 

socials de la població immigrada.

• Apostem per les polítiques i accions garantidores de la integració de les 

persones que en la darrera dècada s’han incorporat a la ciutadania ca-

talana des de la pràctica de drets i deures per part de tothom, comptant 

amb la participació d’associacions i organitzacions socials.

• Apostem per equilibrar la presència d’alumnes nouvinguts en les dife-

rents escoles, tant a escoles públiques com concertades.

• Recuperarem les estratègies de la formació no reglada, com les escoles 

d’adults, per garantir que els i les immigrants coneguin les dues llengües 

oficials de Catalunya. 

• Defensarem la llibertat religiosa com un dret de totes les persones i va-

lorarem la seva contribució social. Alhora, farem que la ubicació de nous 

espais de culte es produirà sempre amb respecte a la llei, fruit d’una 

negociació entre l’administració i les diverses religions, per trobar un 

equilibri de convivència.

L’esport, una eina per l’ocupació i el benestar.

• Recolzarem el paper prioritari de la pràctica esportiva de base a les polí-

tiques d’esports.

• Crearem una confederació de l’Esport Català i ens oposem a la Llicència 

Esportiva Única.

• Defensem la universalització de la pràctica física-esportiva, potenciarem 

els Consells Esportius, i crearem un programa d’ajuts socials destinats a 

la pràctica esportiva de base.

• Promourem la mutualitat esportiva per als menors de 13 anys.

• Potenciarem el turisme esportiu català com a eina de promoció econò-

mica.

• Fomentarem l’esport femení, garantint la pràctica esportiva femenina en 

totes les disciplines i categories i recolzant les dones esportistes profes-

sionals.

Catalunya al capdavant dels drets LGBT.

• Defensarem a nivell estatal la no-discriminació en les adopcions. 

• Implementarem la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifò-

bia i la transfòbia.

• Recuperarem els nivells de prevenció de VIH anteriors a les retallades.

Per un envelliment actiu.

• Apostem per un model on es mantingui el poder adquisitiu de les pensi-

ons i per augmentar paulatinament les pensions més baixes.

• Treballarem amb les entitats de gent gran perquè en el procés d’envelli-

ment totes les persones puguin desenvolupar al màxim la seva indepen-

dència i autonomia.

• Potenciarem el voluntariat entre la gent gran.
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• Potenciarem la pràctica de l’activitat física i l’esport saludable.

• Impulsarem la creació o reconversió d’espais de gent gran, com a fòrums 

per al debat social i polític.

• Garantirem els drets de les persones grans reforçant els protocols de 

prevenció contra el maltractament i l’abús de les persones grans.

• Fomentarem l’ús del document de voluntats anticipades i l’acompanya-

ment al final de la vida. Reivindiquem el dret a la mort digna sense pati-

ments i assistida clínicament.

Catalunya, país per a joves.

• Crearem plans d’ocupació local per crear llocs de treball per a la gent 

jove, donant prioritat especial a la inserció al tercer sector.

• Apostem per una reducció de la dualitat al mercat laboral, i rebutgem la 

proliferació dels contractes temporals per generar precarietat.

• Recolzarem al programa ERASMUS i altres beques de mobilitat europea.

• Crearem una oficina de mobilitat laboral, per donar suport a gent jove 

que ha emigrat i facilitar el seu retorn.

Una aposta contundent per la igualtat de gènere.

• Garantirem la paritat en tots els àmbits públics que depenen de la Gene-

ralitat.

• Incorporarem una perspectiva de gènere a totes les actuacions del Govern.

• Impulsarem una administració amb una perspectiva feminista: d’imatge, 

en el discurs, i que treballi per la sensibilització.

• Aprovarem una nova Llei Contra l’Explotació Sexual i dotarem la Llei per 

l’Eradicació de la Violència Masclista dels recursos i instruments neces-

saris per la seva implementació.

• Exigirem a tota empresa amb més de 50 persones treballant un Pla 

d’Igualtat per contractar amb l’administració.

Per una nova cultura de les capacitats.

•  Impulsarem l’elaboració d’una nova Llei de Discapacitat Catalana que 

garanteixi a les persones amb discapacitat el ple exercici dels drets de 

ciutadania.

• Prioritzarem les capacitats de qualsevol persona per sobre de les dis-

capacitats, lluitant contra qualsevol tipus de discriminació i promovent 

un canvi de percepció cap a la consideració de totes les persones com a 

ciutadans i ciutadanes de ple dret.

• Crearem un canal d’informació i difusió de tots els suports i recursos 

existents a l’abast de les persones amb discapacitat, en matèria de pro-

moció de l’autonomia personal.

UNA EUROPA MILLOR.

Aprofundir la democràcia en una Europa social i federal.

• Considerem que el model federal de sobiranies compartides és el millor 

per gestionar el món actual i defensem una Unió política.

• Defensem una transició europea cap a estructures polítiques i financeres 

que permetin un govern econòmic federal, com a un tresor comú, la cre-

ació d’eurobons, un increment del pressupost europeu i una reforma del 

Banc Central Europeu.

• Apostem per un paper reforçat del Parlament Europeu.

• Tenim com a horitzó la creació d’una veritable Europa social, harmonit-

zant les proteccions socials cap amunt, i on els Estats membres tenen el 

deure d’acomplir els objectius socials.

Un gir econòmic necessari a la zona euro.

• Lluitarem per un Green New Deal for Europe, on s’impulsi un pla d’in-

versió de creació de llocs de treball i de transició energètica a escala 

continental.


