
 

 

Les 10 de Catalunya en Comú Podem  

per superar una dècada d’austeritat   

 

Uns pressupostos per revertir retallades, blindar els serveis públics i guanyar el futur  

 

Des de Catalunya en Comú Podem estem convençudes que ha arribat el moment de 
deixar enrere una dècada de retallades i obrir una nova etapa que tanqui la porta d’una 
vegada a les polítiques injustes i ineficaces d’austeritat, que va posar en marxa el 
Govern Mas i que els diversos governs posteriors, amb ERC, han estat incapaços de 
superar.  

Aquest és també l’objectiu de l’acord de Pressupostos Generals de l’Estat aconseguit per 
En Comú Podem, que permet inaugurar un cicle econòmic, redistribuint la riquesa i 
recuperant drets.   

Després d’anys de retallades en els serveis públics, l’Educació, la Sanitat i els Serveis 
Socials han arribat a una situació límit. L’exemple més clar són les mobilitzacions i vagues 
convocades per a les properes setmanes de Bombers, mestres, metges i metgesses, 
estudiants universitàries, Mossos o treballadors i treballadores públiques. Una tardor 
calenta de mobilitzacions que ompliran els carrers de dignitat i que poden ser la 
possibilitat d’una nova Catalunya fortament social, feminista, ecologista i republicana.   

Estem davant d’un Govern que està fracassant en la lluita contra la fractura més profunda 
de la societat catalana: la desigualtat. Estem davant d’un Govern dividit i ofegat en les 
seves pròpies contradiccions, que no té més estratègia que el bloqueig. Estem davant 
d’un Govern que no mira més enllà dels propers mesos, quan hauria d’estar pensant en 
la propera dècada. Una dècada que hauríem de guanyar per a la gent i per a construir 
un nou país.   

Catalunya necessita més recursos per revertir retallades, blindar els serveis públics i 
guanyar el futur. Nosaltres hem aconseguit un acord de pressupostos a l’Estat que 
suposa un important augment dels recursos per a Catalunya. Després d’anys 
d’austeritat, ara tenim l’oportunitat de canviar el rumb del país i que aquells que més 
tenen facin un esforç perquè ningú es quedi enrere. Això també és justícia fiscal i valors 
republicans: que cadascú, en la mesura de les seves possibilitats, participi de la 
protecció dels béns comuns. Per a fer-ho, cal una reforma fiscal progressiva, amb 
l’eliminació dels privilegis fiscals per als més rics en l’impost de successions i donacions, 
un increment de l’IRPF al 2% que guanya més diners, i una fiscalitat verda per combatre 
el canvi climàtic; una reforma que els grups que donen suport al Govern s’han negat a 
abordar en els pressupostos anteriors.   

Els pressupostos d’un país són les prioritats en xifres. Nosaltres lluitem per un acord per 
garantir una vida digna, vertebrar el territori i guanyar el futur.      

 



 

 

 

1.   Una Catalunya de futur, que planta cara a la segregació   

   

o Recuperar les aportacions a les escoles bressol públiques. (45M)  

o    Finançar el decret d’escola inclusiva. (240M)  

o Garantir el menjador escolar a Secundària, començant per les zones més 
desafavorides.    

o Suprimir la direcció general de centres privats i concertats i planificar la reversió 
dels concerts educatius.  

o Recuperar drets laborals del personal docent. (45M) 

   

2.   Una Catalunya forta, que reverteix retallades i blinda l’atenció primària  

  

o  Contractar 850 nous metges i metgesses en atenció primària per acabar el 
col·lapse en els CAPs (42M). 

   

3.    Una Catalunya valenta, que guanya als especuladors   

   

o Aprovar la mesura del 30% d’habitatge assequible en les noves promocions i 
grans rehabilitacions i estendre-la a tot Catalunya. 

o Augmentar 450M els recursos de les polítiques d’habitatge de totes les 
administracions catalanes (Generalitat, Diputacions i Ajuntaments).  

   

4.    Una Catalunya social, que rescata persones i garanteix drets  

   

o Garantir l’accés a la Renda Garantida de Ciutadania a tothom qui hi té dret 
(200M). 

o Reduir a la meitat de temps la llista d’espera per una plaça a una residència 
(creació urgent de 3500 places públiques noves: 84M). 

o Doblar la inversió en polítiques d’infància en el pressupost de 2019 (118M). 

 

5.    Una Catalunya justa i innovadora, on qui vol pot estudiar  

 

o Rebaixar un 30% les taxes universitàries (50M) com a primer pas cap a 
aconseguir una Universitat pública i gratuïta. 

 

6.   Una Catalunya ecologista, que lluita contra el canvi climàtic  

   

o Congelar les tarifes del transport públic. (40M)  

o Impulsar el Tren-Tram al Camp Tarragona i la Connexió del Tramvia per la 
Diagonal a Barcelona.  

   

 



 

 

7.   Una Catalunya pública, que cuida dels treballadors i les treballadores   

   

o Retornar les pagues del 2013 i 2014 als funcionaris en dos anys, 2019 i 
2020. (495M)  

o Contractar 250 nous bombers i 750 nous mossos d’esquadra (30M) 

o Millorar l’equipament i nous vehicles de Bombers i Mossos.  

   

8.    Una Catalunya amb talent, que dignifica la cultura  

   

o     Avançar cap al 2% dels pressupostos destinats a Cultura.    

  
9.   Una Catalunya dinàmica, que finança petites i mitjanes empreses  

 

o Convertir l’Institut Català de Finances en una Banca Pública.   

10. Una Catalunya rebel i feminista, que expulsa el patriarcat  

o Destinar 28M a un pla de xoc contra les violències masclistes, per incrementar la 
dotació dels Serveis d’Informació i Atenció a les dones i Serveis Intervenció 
Especialitzada.  

o Crear la Conselleria de Feminismes i LGTBI.  

  
 

 


