
1.	 Accés a l’habitatge, prioritat número 1. 

2.	 Pla de xoc per reduir la precarietat laboral, els accidents 
laborals i l’economia submergida. 

3.	 Atenció a la dependència, tenir cura de les persones. 

4.	 Pobresa zero.  

5.	 Reduir la pressió urbanística, cuidar els nostres barris. 

6.	 Mobilitat sostenible, transport per a tothom. 

7.	 Infraestructures sostenibles, economia productiva. 

8.	 Assolir la mitja europea en despesa en ensenyament. 

9.	 Una sanitat pública de qualitat i eficaç.

10.	 Una política d’acollida i atenció a les persones immigrades. 

11.	 Pla Nacional per a l’emancipació juvenil. 

12.	 Drets culturals és avançar en la cohesió social.

13.	 Desplegament de l’Estatut d’autonomia. 

14.	 Transparència, participació, solidaritat. 

15.	 Perquè dones i homes puguem repartir-nos la riquesa, 
els treballs i un bé imprescindible per al benestar: el temps.
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1.    Accés a l’habitatge, prioritat número 1. ICV-EUiA es 
compromet a què la Llei del Dret a l’Habitatge sigui la primera que 
aprovi el Govern. Una política per garantir el dret a l’habitatge: 
promoció de 60.000 habitatges protegits fins el 2010, la meitat 
dels quals serà de lloguer, prioritàriament per a gent jove i sectors 
en exclusió. Increment de la inversió pública en habitatge i 
rehabilitació fins assolir el 2% del PIB. 

2.    Pla de xoc per reduir la precarietat laboral, els accidents 
laborals i l’economia submergida. Acord dels agents socials 
per reduir la temporalitat. Augmentar l’activitat sancionadora contra 
l’incompliment dels drets laborals. Impulsar l’extensió de la protecció 
social dels treballadors i treballadores autònoms. Llei catalana de 
prevenció dels accidents de treball. 

3.    Atenció a la dependència, tenir cura de les persones. 
Incrementar i accelerar les millores de les pensions iniciades pel 
Govern. Universalització immediata de l’atenció domiciliària. 
Creació de la figura de l’”assistent personal”. Aprovació de la llei 
de serveis socials. Correcció del dèficit social de Catalunya 
mitjançant l’increment d’un punt percentual anual sobre el PIB en 
despesa social. 

4.    Pobresa zero. Defensa d’un gran Pacte Nacional per a la 
Inclusió Social que contempli instruments potents de lluita contra 
la pobresa en la perspectiva de la renda bàsica de ciutadania.  

5.    Reduir la pressió urbanística, cuidar els nostres barris. 
Incrementar la protecció de la costa i dels espais d’interès natural. 
Impuls de la segona fase de la Llei de Barris: rehabilitació, polítiques 
socials i equipaments públics a 80 barris en situació de risc. 

6.    Mobilitat sostenible, transport per a tothom. Extensió de 
la xarxa de transport a Catalunya: gestió de Rodalies RENFE per 
convertir-lo en un servei de qualitat. Trens tram Girona - Costa 
Brava, Camp de Tarragona i Vallès Occidental. Duplicar el transport 
públic entre capitals de comarca.  

7.    Infraestructures sostenibles, economia productiva. Nova 
cultura de l’aigua, promovent l’estalvi i les obres alternatives al 
PHN. Impulsar el Pla Català de prevenció del canvi climàtic. Política
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energètica per disminuir la dependència del petroli i tancar les 
nuclears. Model productiu basat en la innovació, la formació i la 
qualitat. Política industrial activa i lluita contra les deslocalitzacions. 
Increment de la progressivitat i de la pressió fiscal a les rendes 
més elevades. 

8.    Assolir la mitja europea en despesa en ensenyament. Salt 
qualitatiu en què l’ensenyament públic esdevingui el líder de la 
modernització. Garantir les 30.00 places públiques de llars d’infants 
previstes. Pla per reduir el fracàs escolar. Reduir les ràtios d’alumne 
per professor en les zones i centres amb una situació de partida 
més difícil, que són les que han de tenir més suport. Replantejar 
els concerts dels centres que intentin seleccionar el seu alumnat. 
Potenciar la formació professional i ocupacional. 

9.    Una sanitat pública de qualitat i eficaç. Reducció de les 
llistes d’espera. Incrementar el temps de les visites a 10 minuts 
com a mínim. Atenció abans de 24 hores pel metge de capçalera. 
Recapitalització del sistema públic de salut, tot incloent les 
prestacions bucodentals i la salut mental al sistema públic. 

10.  Una política d’acollida i atenció a les persones immigrades. 
A través d’una llei d’acollida, tal com estableix l’Estatut. Un pla 
transversal per a la integració ciutadana i la igualtat d’oportunitats. 
La participació de la Generalitat en la gestió de la immigració: 
autoritzacions de treball i participació en la determinació del 
contingent. El reconeixement de plens drets polítics: el dret a vot 
a les municipals, com a primer pas.   

11. Pla Nacional per a l’emancipació juvenil. Reduir l’edat 
d’emancipació dels i les joves catalans. Dins el compromís general 
d’assolir 60.000 habitatges protegits en quatre anys, assegurar 
que la meitat d’ells sigui de lloguer, prioritàriament per a joves. 
Polítiques actives per disminuir el fracàs escolar establint plans 
de seguiment per als i les joves expulsats del sistema educatiu 
sense obtenir el graduat d’educació secundària. Disminuir la 
temporalitat en la contractació de la gent jove.  

12. Drets culturals és avançar en la cohesió social. Tramitar 
de forma immediata la Llei del Consell de la Cultura i de les Arts 
de Catalunya com a ens autònom. Desenvolupar la transversalitat
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de la cultura amb l’educació i la ciència. Creixement pressupostari 
igualant-nos a les mitjanes europees. Destinar almenys un 10% 
de l’1% cultural a la nova creació. Enfortir els diferents sectors i 
indústries culturals. Accés universal a les noves tecnologies. 

13. Desplegament de l’Estatut d’autonomia, mitjançant el ràpid 
traspàs de les competències reconegudes, la corresponsabilitat 
amb els ajuntaments i el desenvolupament complet del capítol de 
drets i deures. 

14. Transparència, participació, solidaritat. Volem un govern 
que actuï amb transparència. Llei de creació de l’Oficina Antifrau. 
La participació ha de ser un principi rector que ha de guiar l’acció 
dels poders públics. Promoure convocatòries de consulta popular. 
Reforma de la llei electoral en un sentit proporcional. Dedicar un 
0,7% dels pressupostos públics a la cooperació al desenvolupament 
sostenible, i un 0,3% a la promoció de la cultura de la pau. 

15. Perquè dones i homes puguem repartir-nos la riquesa, els 
treballs i un bé imprescindible per al benestar: el temps. Llei 
Integral de Reorganització dels temps i els treballs. Pensió Bàsica 
Universal per l’eradicació de la feminització de la pobresa. Pla de 
foment de noves ocupacions lligades al sector de l’atenció a les 
persones, per uns treballs de cura realitzats amb dignitat. Llei 
d’igualtat i pressupostos amb perspectiva de gènere perquè les 
polítiques públiques no perpetuïn les desigualtats.


