Resultats de l’enquesta :
1.-Quina és la millor opció per formar govern?
Respostes rebudes : 1.157
• De les quals un 51% (589 respostes) ha votat a favor d’un govern d’ ERC+Junts+CUP
(bloc independentista),
• Un 25% (292 respostes) a favor d’un govern d’ERC+CUP+Junts+En Comú-Podem (com
ha tingut lloc en diverses lleis socials aprovades al Parlament i impugnades el TC),
• Un 16% (160 respostes) a favor d’un govern ERC+CUP+En Comú-Podem (bloc
d'esquerres; amb els suports externs necessaris)
• A més distància queden les opcions d’un 4% (42 respostes) a favor d’ERC+ PSC+En
Comú-Podem (bloc d'esquerres en la línia dels possibles pactes a Madrid)
• Un 3,5% (40 respostes) ERC+ En Comú-Podem (amb els suports externs necessaris)
• Un 3% (34 respostes) ERC+Junts (amb els suports externs necessaris)

2.- Prioritats que caldria pactar en el full de ruta
Respostes rebudes : 1.162
De les 19 opcions possibles, demanàvem d’ escollir-ne 10 com a les més prioritàries.
Destaquem que les 3 opcions que encapçalen el resultat són les que fan referència a la
inversió en Sanitat 100% pública, Habitatge social i lloguer assequible i en l’ Ensenyament
públic, laic i gratuït. Aquestes són les 10 opcions més votades:
1.- (vots 87’8 % ) Invertir en una sanitat 100% pública fins a assolir el 7% del PIB, per
eliminar llistes d'espera; destinar un 25% com a mínim en l’atenció primària, incloent
dentista, fisioteràpia i psicologia.

2.-(81’4%) Garantir l'habitatge social i lloguers assequibles (màxim 30% dels
ingressos), impedint desnonaments, cancel·lant progressivament les llicències de pis
turístic, expropiant pisos buits a grans tenidors...
3.-(79%) Invertir en l’ensenyament públic, laic i gratuït, de 0 a 3 anys fins a la universitat,
per tal d'assolir el 6% del PIB; no finançar l'escola privada.
4.-(68’8%) Garantir un ingrés mensual per sobre del nivell de la pobresa (650€) mitjançant
la implementació de la Renda Bàsica Universal.
5.-(67’2%) Crear una banca pública catalana per garantir el crèdit al pla d’Economia social
i solidària i controlar els recursos de la UE.
6.-(62’7%) Definir un nou sistema fiscal més progressiu, amb l'augment dels impostos
directes i ecològics, fins a assolir la plena sobirania fiscal.
7.-(56%) Impulsar la democràcia directa, empoderant la població a decidir les lleis que
volem a Catalunya. Un exemple seria el Debat Constituent que impulsem.
8.-(55’6%) Nacionalitzar els sectors bàsics per tal de garantir la sobirania energètica,
d’aigües i cabals, farmacèutica, del transport públic, de les telecomunicacions.
9.-(54’5%) Garantir l'empadronament a totes les persones migrants o refugiades;
permís de treball amb arrelament de 2 anys i dret de vot.
10.-(54%) Convocar un referèndum d’autodeterminació abans del 2025, amb suports
internacionals i amb una pregunta clara sobre el sí o el no a la independència.
Adjuntem document amb tota la llista d’opcions i els vots obtinguts per a cadascuna d’elles.

Farem arribar aquests resultats als partits polítics catalans per tal de demanar que siguin
inclosos a l’agenda de la nova legislatura.
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L’enquesta l’han contestada 1174 persones.

1.- Invertir en una sanitat 100% pública fins a assolir el 7% del PIB, per eliminar llistes d'espera; destinar un
25% com a mínim en l’atenció primària, incloent dentista, fisioteràpia i psicologia.
2.- Garantir l'habitatge social i lloguers assequibles (màxim 30% dels ingressos), impedint desnonaments,
cancel·lant progressivament les llicències de pis turístic, expropiant pisos buits a grans tenidors...
3.- Invertir en l’ensenyament públic, laic i gratuït, de 0 a 3 anys fins a la universitat, per tal d'assolir el 6% del
PIB; no finançar l'escola privada.
4.- Garantir un ingrés mensual per sobre del nivell de la pobresa (650€) mitjançant la implementació de la
Renda Bàsica Universal.
5.- Crear una banca pública catalana per garantir el crèdit al pla d’Economia social i solidària i controlar els
recursos de la UE.
6.- Definir un nou sistema fiscal més progressiu, amb l'augment dels impostos directes i ecològics, fins a
assolir la plena sobirania fiscal.
7.- Impulsar la democràcia directa, empoderant la població a decidir les lleis que volem a Catalunya. Un
exemple seria el Debat Constituent que impulsem.
8.- Nacionalitzar els sectors bàsics per tal de garantir la sobirania energètica, d’aigües i cabals,
farmacèutica, del transport públic, de les telecomunicacions.
9.- Garantir l'empadronament a totes les persones migrades o refugiades; permís de treball amb arrelament
de 2 anys i dret de vot.
10.- Convocar un referèndum abans del 2025, amb suports internacionals i amb una pregunta clara sobre el
sí o el no a la independència.
11.- Implementar un nou model d'ordre públic: prohibició de projectils de goma o foam a totes les forces de
seguretat, dissolució de les actuals BRIMO i ARRO, i reestructuració dels cossos policials d’intervenció
ràpida amb nous protocols per garantir la integritat de les persones i la seguretat, respectant l’exercici lliure
dels drets fonamentals.
12.- Repartir el treball amb jornada de 30h, salari mínim de 1.300€ i una pensió mínima de 1.080€.
13.- Desobeir les institucions de l'estat fins a assolir la negociació política per a l'autodeterminació i
l’amnistia per a totes les persones represaliades
14.- Tancament de les plantes nuclears i incineradores. Pla de residus zero, amb instal·lació
descentralitzada d’energies renovables a tots els Ajuntaments. Municipalització de l'aigua.
15.- Incrementar la inversió per potenciar l'ús social del català: als canals de TV, cinema, teatre, premsa i
xarxes, i exigir al comerç digital garantir els drets lingüístics del català.
16.- Dissenyar un pla industrial ecologista, que inclogui la regularització del servei de cures, la rehabilitació
d'habitatges i el decreixement turístic amb l'objectiu de crear ocupació estable. Moratòria de BCN-World i
altres macroprojectes especulatius.
17.- Incrementar el nombre d’inspectors de treball i d’hisenda dotant-los dels medis necessaris per tal
d'eliminar l'elevat frau fiscal i laboral; investigar la corrupció dels partits i de l'IBEX 35.
18.- Nou pla contra la violència de gènere, amb dotació de recursos a tots els municipis.
19.- Impulsar campanyes que denunciïn les guerres imperialistes de la UE i l’OTAN, la venda d’armes, i que
es comprometin en assolir el 0’7% del PIB per a la cooperació al desenvolupament.

