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31.

Un país modern a l’alçada dels més digitalitzats. Promourem la
capacitació digital de la població, la transformació de les pimes i
del sector públic.

32.

Inversió real en ciència perquè cap científic marxi fora d’Espanya.
Augmentarem la inversió pública en R + D + i i estimularem la
privada. Al final de la legislatura, la inversió total arribarà al 2%
del PIB.

33.

Un país interconnectat amb més justícia. Atendrem les demandes
de l’Espanya buidada fomentant una política d’infraestructures
dissenyada en forma de xarxa i no radial. Augmentarem la inversió en rodalies ferroviàries i culminarem els corredors mediterrani
i atlàntic.

34.

Amb la Constitució i els estatuts d’autonomia. Amb Europa. Apostem per un Estat de les Autonomies fort i cohesionat. Millorarem
la col·laboració institucional amb totes les comunitats autònomes
i abordarem el conflicte de convivència a Catalunya impulsant
el diàleg entre catalans i també entre el Govern d’Espanya i la
Generalitat de Catalunya, sempre en el marc de la Constitució.

35.

Compliment dels nostres compromisos. Constituirem consells sectorials de verificació en què participarà directament la societat civil per avaluar el compliment dels compromisos aquest programa.

ARA SÍ.

Ara, Govern.
Ara, la Catalunya
de tothom.

Manuel Cruz
Cap de llista al Senat

Ara, no hi ha temps a perdre, cal seguir
avançant. Ara, més responsabilitat i més
sentit d’Estat. Ara, més generositat i més
consens. Ara, més confiança. Ara, ni un
pas enrere en llibertats. Ara, més alçada
de mires. Ara, igualtat real entre dones i
homes. Ara, zero tolerància amb la violència masclista. Ara, més justícia social. Ara,
continuar lluitant contra el canvi climàtic.
Perquè ara ens disposem a transformar
aquest país en l’Espanya que ens mereixem.

Meritxell Batet
Cap de llista al Congrés

Ara, PSC al Senat per avançar.
PER BARCELONA

PER GIRONA

PER LLEIDA

El nostre
compromís
social

PER TARRAGONA

Manuel CRUZ

Ferran CAMAS

Víctor ORRIT

Santiago CASTELLÀ

Elia TORTOLERO

Pepa CELAYA

Montserrat PARRA

Joan Castor GONELL

Carles MARTÍ

Xavier RANGEL

Pasión-Gador ROMERO

M. Jesús SEQUERA
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35
compromisos
socials
1.

Pensions protegides per sempre mitjançant el blindatge constitucional. El 2020, a més, actualitzarem les pensions amb l’IPC real.

2.

Increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI). Augment del
SMI de forma progressiva, fins a situar-lo en el 60% del salari
mitjà al final de la legislatura.

3.

Ocupació digna. Derogarem els aspectes més lesius de la reforma
laboral. Revisarem la normativa sobre treball a temps parcial i
els falsos autònoms, així com la regulació de l’acomiadament i la
legislació sobre subcontractació laboral.

4.

Suport als autònoms. Equipararem gradualment els seus drets
amb els dels treballadors per compte aliè.

5.

6.

ral. Equipararem permisos de paternitat i maternitat, que s’estendran fins a 16 setmanes i seran retribuïts al 100%.

7.

NO a la violència sexual ni a la violència de gènere. Reforma de la
legislació penal per garantir que la manca de consentiment sigui
clau en la qualificació dels delictes sexuals.

8.

Abolició de la prostitució. Impulsarem una llei integral contra la
tracta amb fins d’explotació sexual.

9.

Un ingrés mínim com a base de la llibertat i els drets de totes les
persones.

10.

Farem del dret a l’habitatge una realitat. Impulsarem una oferta
d’habitatge de lloguer segur i estable a preus assequibles.

11.

No més copagaments. Eliminació progressiva dels copagaments
sanitaris, començant pels pensionistes en situació de major vulnerabilitat.

12.

Més prestacions sanitàries dins el sistema públic. L’atenció bucodental, màxima atenció a les malalties rares, més mitjans per
combatre el càncer infantil i adolescent i per a l’atenció a la salut
mental.

quan l’impagament es degui a pobresa sobrevinguda o en persones en situació de vulnerabilitat.

16.

La igualtat d’oportunitats comença de 0 a 3. Universalització de
l’educació infantil per a nens i nenes menors de 3 anys a través
d’una xarxa de recursos integrada, pública i gratuïta.

24.

Llibertat d’expressió i de reunió pacífica. Una nova llei que substitueixi la “Llei mordassa”, per garantir l’exercici del dret a la
llibertat d’expressió.

17.

Pacte Educatiu que permeti una Nova Llei bàsica d’Educació al
servei de la comunitat educativa per superar la LOMCE. Blindar
l’educació pública amb més recursos: la inversió educativa a Espanya arribarà el 5% del PIB l’any 2025.

25.

Defensa de la diversitat mitjançant mesures en favor de la igualtat
de tracte, la no discriminació i la valoració positiva de la diversitat.

18.

Vèncer el fracàs escolar. Al final de la legislatura aconseguirem
que almenys el 90% dels joves compti amb estudis postobligatoris.

26.

Cap el “Green New Deal“ a la UE a partir d’un acord per mobilitzar la inversió pública i privada necessària per abordar la
transició ecològica.

19.

Digitalitzar l’educació per liderar l’era digital. Millorarem la connectivitat digital dels centres educatius, farem transversals els continguts digitals en tota l’FP i modernitzar els espais educatius per
adaptar-los a l’aprenentatge cooperatiu.

27.

20.

Que la universitat sigui un èxit personal i no un privilegi. Incrementarem la dotació del sistema de beques i ajudes a l’estudi per
reduir l’efecte dels llindars de renda.

Respostes concretes davant l’emergència climàtica. Una aposta
decidida per la generació d’electricitat renovable. El nostre objectiu és assolir el 2030 un percentatge d’electricitat produïda
amb energies renovables del 74%, en paral·lel a un calendari
de tancament de centrals de carbó i nuclears que promogui una
transició justa i sense augment dels preus de l’electricitat.

28.

Impuls del vehicle elèctric. Donarem suport al desenvolupament
de l’acord del Govern amb el sector de l’automoció per facilitar a
Espanya el ràpid avenç del vehicle elèctric.

29.

Una agricultura més sostenible i saludable. El Govern promourà
la reducció de l’ús de substàncies químiques en l’agricultura, així
com un major control públic sobre el consum de l’aigua. Ajudarem els agricultors, ramaders i silvicultors realitzar la transició cap
a formes de producció més sostenibles, mantenint la rendibilitat
de les seves explotacions.

30.

Garanties per al benestar dels animals. Llei de benestar animal
que garanteixi una relació respectuosa cap a tots els éssers vius.

21.

13.

Regulació de l’eutanàsia. Compromís d’aprovar la Llei de drets i
garanties de la dignitat de la persona davant el procés final de la
seva vida.

Apostar pels emprenedors a partir de l’estratègia Espanya nació
emprenedora, que promourà una profunda transformació del nostre teixit productiu.

14.

Prioritat per als que mai haurien d’esperar. Reduirem en almenys
un 75% les llistes d’espera en Atenció a la Dependència, procurant la igualtat en l’atenció a tots els territoris.

Racionalització d’horaris per afavorir la corresponsabilitat entre
homes i dones i la conciliació de la vida personal, familiar i labo-

15.

Cobrir les necessitats bàsiques. Els subministraments bàsics de la
llar estaran garantits. Prohibirem el tall de subministraments bàsics

neració democràtica, incloent-hi una Llei integral de lluita contra
la corrupció que contempli la protecció del denunciant.

22.

23.

Una fiscalitat justa, la base solidària d’una societat justa. Els que
més capacitat econòmica tenen han de contribuir en major mesura a la garantia dels drets socials. Combatrem el frau i l’elusió
fiscal.
Creació de l’Autoritat de Protecció del Client Financer. Una autoritat administrativa de protecció que reforci les funcions de reclamació actuals en l’àmbit d’entitats de crèdit, d’inversió i assegurances.
Lluita contra la corrupció. El Govern aprovarà un pla sobre rege-
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laboral. Revisarem la normativa sobre treball a temps parcial i
els falsos autònoms, així com la regulació de l’acomiadament i la
legislació sobre subcontractació laboral.

4.

Suport als autònoms. Equipararem gradualment els seus drets
amb els dels treballadors per compte aliè.

5.

6.

ral. Equipararem permisos de paternitat i maternitat, que s’estendran fins a 16 setmanes i seran retribuïts al 100%.

7.

NO a la violència sexual ni a la violència de gènere. Reforma de la
legislació penal per garantir que la manca de consentiment sigui
clau en la qualificació dels delictes sexuals.

8.

Abolició de la prostitució. Impulsarem una llei integral contra la
tracta amb fins d’explotació sexual.

9.

Un ingrés mínim com a base de la llibertat i els drets de totes les
persones.

10.

Farem del dret a l’habitatge una realitat. Impulsarem una oferta
d’habitatge de lloguer segur i estable a preus assequibles.

11.

No més copagaments. Eliminació progressiva dels copagaments
sanitaris, començant pels pensionistes en situació de major vulnerabilitat.

12.

Més prestacions sanitàries dins el sistema públic. L’atenció bucodental, màxima atenció a les malalties rares, més mitjans per
combatre el càncer infantil i adolescent i per a l’atenció a la salut
mental.

quan l’impagament es degui a pobresa sobrevinguda o en persones en situació de vulnerabilitat.

16.

La igualtat d’oportunitats comença de 0 a 3. Universalització de
l’educació infantil per a nens i nenes menors de 3 anys a través
d’una xarxa de recursos integrada, pública i gratuïta.

24.

Llibertat d’expressió i de reunió pacífica. Una nova llei que substitueixi la “Llei mordassa”, per garantir l’exercici del dret a la
llibertat d’expressió.

17.

Pacte Educatiu que permeti una Nova Llei bàsica d’Educació al
servei de la comunitat educativa per superar la LOMCE. Blindar
l’educació pública amb més recursos: la inversió educativa a Espanya arribarà el 5% del PIB l’any 2025.

25.

Defensa de la diversitat mitjançant mesures en favor de la igualtat
de tracte, la no discriminació i la valoració positiva de la diversitat.

18.

Vèncer el fracàs escolar. Al final de la legislatura aconseguirem
que almenys el 90% dels joves compti amb estudis postobligatoris.

26.

Cap el “Green New Deal“ a la UE a partir d’un acord per mobilitzar la inversió pública i privada necessària per abordar la
transició ecològica.

19.

Digitalitzar l’educació per liderar l’era digital. Millorarem la connectivitat digital dels centres educatius, farem transversals els continguts digitals en tota l’FP i modernitzar els espais educatius per
adaptar-los a l’aprenentatge cooperatiu.

27.

20.

Que la universitat sigui un èxit personal i no un privilegi. Incrementarem la dotació del sistema de beques i ajudes a l’estudi per
reduir l’efecte dels llindars de renda.

Respostes concretes davant l’emergència climàtica. Una aposta
decidida per la generació d’electricitat renovable. El nostre objectiu és assolir el 2030 un percentatge d’electricitat produïda
amb energies renovables del 74%, en paral·lel a un calendari
de tancament de centrals de carbó i nuclears que promogui una
transició justa i sense augment dels preus de l’electricitat.

28.

Impuls del vehicle elèctric. Donarem suport al desenvolupament
de l’acord del Govern amb el sector de l’automoció per facilitar a
Espanya el ràpid avenç del vehicle elèctric.

29.

Una agricultura més sostenible i saludable. El Govern promourà
la reducció de l’ús de substàncies químiques en l’agricultura, així
com un major control públic sobre el consum de l’aigua. Ajudarem els agricultors, ramaders i silvicultors realitzar la transició cap
a formes de producció més sostenibles, mantenint la rendibilitat
de les seves explotacions.

30.

Garanties per al benestar dels animals. Llei de benestar animal
que garanteixi una relació respectuosa cap a tots els éssers vius.

21.

13.

Regulació de l’eutanàsia. Compromís d’aprovar la Llei de drets i
garanties de la dignitat de la persona davant el procés final de la
seva vida.

Apostar pels emprenedors a partir de l’estratègia Espanya nació
emprenedora, que promourà una profunda transformació del nostre teixit productiu.

14.

Prioritat per als que mai haurien d’esperar. Reduirem en almenys
un 75% les llistes d’espera en Atenció a la Dependència, procurant la igualtat en l’atenció a tots els territoris.

Racionalització d’horaris per afavorir la corresponsabilitat entre
homes i dones i la conciliació de la vida personal, familiar i labo-

15.

Cobrir les necessitats bàsiques. Els subministraments bàsics de la
llar estaran garantits. Prohibirem el tall de subministraments bàsics

neració democràtica, incloent-hi una Llei integral de lluita contra
la corrupció que contempli la protecció del denunciant.

22.

23.

Una fiscalitat justa, la base solidària d’una societat justa. Els que
més capacitat econòmica tenen han de contribuir en major mesura a la garantia dels drets socials. Combatrem el frau i l’elusió
fiscal.
Creació de l’Autoritat de Protecció del Client Financer. Una autoritat administrativa de protecció que reforci les funcions de reclamació actuals en l’àmbit d’entitats de crèdit, d’inversió i assegurances.
Lluita contra la corrupció. El Govern aprovarà un pla sobre rege-
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31.

Un país modern a l’alçada dels més digitalitzats. Promourem la
capacitació digital de la població, la transformació de les pimes i
del sector públic.

32.

Inversió real en ciència perquè cap científic marxi fora d’Espanya.
Augmentarem la inversió pública en R + D + i i estimularem la
privada. Al final de la legislatura, la inversió total arribarà al 2%
del PIB.

33.

Un país interconnectat amb més justícia. Atendrem les demandes
de l’Espanya buidada fomentant una política d’infraestructures
dissenyada en forma de xarxa i no radial. Augmentarem la inversió en rodalies ferroviàries i culminarem els corredors mediterrani
i atlàntic.

34.

Amb la Constitució i els estatuts d’autonomia. Amb Europa. Apostem per un Estat de les Autonomies fort i cohesionat. Millorarem
la col·laboració institucional amb totes les comunitats autònomes
i abordarem el conflicte de convivència a Catalunya impulsant
el diàleg entre catalans i també entre el Govern d’Espanya i la
Generalitat de Catalunya, sempre en el marc de la Constitució.

35.

Compliment dels nostres compromisos. Constituirem consells sectorials de verificació en què participarà directament la societat civil per avaluar el compliment dels compromisos aquest programa.

ARA SÍ.

Ara, Govern.
Ara, la Catalunya
de tothom.

Manuel Cruz
Cap de llista al Senat

Ara, no hi ha temps a perdre, cal seguir
avançant. Ara, més responsabilitat i més
sentit d’Estat. Ara, més generositat i més
consens. Ara, més confiança. Ara, ni un
pas enrere en llibertats. Ara, més alçada
de mires. Ara, igualtat real entre dones i
homes. Ara, zero tolerància amb la violència masclista. Ara, més justícia social. Ara,
continuar lluitant contra el canvi climàtic.
Perquè ara ens disposem a transformar
aquest país en l’Espanya que ens mereixem.

Meritxell Batet
Cap de llista al Congrés

Ara, PSC al Senat per avançar.
PER BARCELONA

PER GIRONA

PER LLEIDA

El nostre
compromís
social

PER TARRAGONA

Manuel CRUZ

Ferran CAMAS

Víctor ORRIT

Santiago CASTELLÀ

Elia TORTOLERO

Pepa CELAYA

Montserrat PARRA

Joan Castor GONELL

Carles MARTÍ

Xavier RANGEL

Pasión-Gador ROMERO

M. Jesús SEQUERA

35 compromisos socials · 35 compromisos socials
31.

Un país modern a l’alçada dels més digitalitzats. Promourem la
capacitació digital de la població, la transformació de les pimes i
del sector públic.

32.

Inversió real en ciència perquè cap científic marxi fora d’Espanya.
Augmentarem la inversió pública en R + D + i i estimularem la
privada. Al final de la legislatura, la inversió total arribarà al 2%
del PIB.

33.

Un país interconnectat amb més justícia. Atendrem les demandes
de l’Espanya buidada fomentant una política d’infraestructures
dissenyada en forma de xarxa i no radial. Augmentarem la inversió en rodalies ferroviàries i culminarem els corredors mediterrani
i atlàntic.

34.

Amb la Constitució i els estatuts d’autonomia. Amb Europa. Apostem per un Estat de les Autonomies fort i cohesionat. Millorarem
la col·laboració institucional amb totes les comunitats autònomes
i abordarem el conflicte de convivència a Catalunya impulsant
el diàleg entre catalans i també entre el Govern d’Espanya i la
Generalitat de Catalunya, sempre en el marc de la Constitució.

35.

Compliment dels nostres compromisos. Constituirem consells sectorials de verificació en què participarà directament la societat civil per avaluar el compliment dels compromisos aquest programa.

ARA SÍ.

Ara, Govern.
Ara, la Catalunya
de tothom.

Manuel Cruz
Cap de llista al Senat

Ara, no hi ha temps a perdre, cal seguir
avançant. Ara, més responsabilitat i més
sentit d’Estat. Ara, més generositat i més
consens. Ara, més confiança. Ara, ni un
pas enrere en llibertats. Ara, més alçada
de mires. Ara, igualtat real entre dones i
homes. Ara, zero tolerància amb la violència masclista. Ara, més justícia social. Ara,
continuar lluitant contra el canvi climàtic.
Perquè ara ens disposem a transformar
aquest país en l’Espanya que ens mereixem.

Meritxell Batet
Cap de llista al Congrés

Ara, PSC al Senat per avançar.
PER BARCELONA

PER GIRONA

PER LLEIDA

El nostre
compromís
social

PER TARRAGONA

Manuel CRUZ

Ferran CAMAS

Víctor ORRIT

Santiago CASTELLÀ

Elia TORTOLERO

Pepa CELAYA

Montserrat PARRA

Joan Castor GONELL

Carles MARTÍ

Xavier RANGEL

Pasión-Gador ROMERO

M. Jesús SEQUERA

