Lourdes Franco, candidata a Presidenta del Parlament de Catalunya i encapçala la
llista per la província de Tarragona.

"No som independentistes. Tampoc nacionalistes d'Espanya ni de Catalunya. Tenim clara una visió de ciutadania global, útil per als reptes actuals. Això ens obliga a ser capaços
de dialogar amb tots, especialment amb aquells partits que
tenen dificultats per arribar a acords."
Sóc la Lourdes Franco López i tinc 44 anys. Estic doctorada en medicina i
exerceixo com a metgessa especialista en medicina familiar i comunitària en
un centre sanitari de les Terres de l’Ebre.
També em vaig llicenciar en antropologia social i cultural amb un màster en
antropologia mèdica i salut global.
Des de la meva joventut m’interessa la cura i l’atenció als altres. Em considero
una persona molt empàtica que sap escoltar, característiques importants per
poder desenvolupar la meva professió. I sempre he tingut un interès especial
en la migració i el treball en altres països. La meva tesi doctoral va ser sobre
immigració i salut mental, la qual cosa em va permetre acostar-me molt més al
fenomen.
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Aquestes inquietuds també les he pogut canalitzar a través dels diferents treballs de cooperació que he dut a terme en diversos viatges a l’Àfrica Negra.
Al Senegal amb un projecte sobre la formació d’agents de salut rural, a Gàmbia amb un projecte sobre mutilació genital femenina, amb el qual continuo
col·laborant, formant part del GIPE/PTP (grup interdisciplinari per a l’estudi de
pràctiques tradicionals perjudicials) de la Fundació Wassu-UAB.
Posteriorment, en un projecte sobre la hipertensió a Etiòpia juntament amb la
UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), el GESA (grup d’estudis africans,
amb el qual també col·laboro ocasionalment) i el COMB (col·legi oficial de metges de Barcelona). I per descomptat, amb les meves nenes i els meus nens de
l’orfenat Rwese al Kivu del Nord de la República Democràtica del Congo, que
amb l’ONG Contad Conmigo, que presideixo, intentem que les seves vides tinguin un sentit de futur dins la seva comunitat.
Em sento com una africana nascuda casualment a Europa. I, tot i que reconec
la gran sort que representa això i els privilegis que em concedeixen el meu
passaport espanyol i la meva pell blanca, no sóc aliena als contextos de desigualtat, explotació, espoliació, pobresa... que genera la globalització.
D’altra banda, en la meva convicció que totes les persones som individus polítics, he intentat transformar les meves habilitats, aptituds i els coneixements
que he adquirit amb el temps en acció. En una acció cap al canvi, per aconseguir una societat igualitària, justa, equitativa, inclusiva, solidària, feminista,
ecològica a la qual pugui estar orgullosa de pertànyer. Així, he desenvolupat la
meva feina al sindicat Metges de Catalunya, en la qual recentment he adquirit
un càrrec i, per descomptat, així vaig arribar al partit, Per un món més just, fa
poc més d’un any, on he trobat molta gent com jo, amb ganes de posar els
seus esforços per transformar i construir una societat millor.
Assumeixo la candidatura a les eleccions catalanes amb entusiasme i amb esperit de canvi, consens i per no deixar ningú al camí. Tothom té alguna cosa a
oferir, només cal reconèixer-los i donar-los l’oportunitat de demostrar-ho.
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Marc Garrigó, nascut a Alguaire (Lleida), de 43 anys,
és Diplomat en Treballs Social.
Té una àmplia experiència en
el treball de camp dels serveis socials en els àmbits de
discapacitats, salut mental,
immigració i drogodependències.
Coneixedor de l’Administració Local, va treballar realitzant funcions de tècnic com
a treballador social, en la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració de l’Ajuntament de Lleida.
Afectat per una gran decepció i pensament crític per la Política en general, va
canviar radicalment l’any 2019 quan va conèixer el partit polític “Por un Mundo
más Justo”.
Considera que aquest moviment polític és, sens dubte, pioner en com seran
els partits polítics en el futur i en les polítiques integradores que aquests
desenvoluparan, per tal d’ajustar totes aquelles deficiències que provoquen
desgast tan econòmic com social, en el conjunt dels actors socials que conformen la Societat.

“Elaborar polítiques pensades en la igualtat entre les persones, i
tot el que se’n deriva d’aquesta afirmació, és un cant al bé de l’espècie humana”.
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David Quesada va néixer l’abril de 1970
a Blanes (Costa Brava - Girona) on resideix actualment.
És llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses, diplomat en Ciències Empresarials i màster en Responsabilitat
Social Corporativa i en la metodologia
Coaching per Valors.
Professionalment, i després d'un procés de transformació personal des del
món de les finances i dels Recursos
Humans, avui es dedica a acompanyar
a directius i equips en el procés de millorar el benestar emocional, econòmic i
sostenible de les seves organitzacions.
Entre els seus valors fonamentals es troben: l'empatia, l'honestedat, la humilitat, la diversió, la responsabilitat, la integritat, el respecte, la transparència, el
benestar comú i ajudar els altres.
Fa un temps va decidir emprendre un viatge interior per explorar les seves
pors, necessitats i il·lusions que el va dur, entre altres coses, a superar la por
a parlar en públic fins al punt que avui gaudeix de les seves xerrades i es dedica a ajudar a d’altres persones a aconseguir-ho.
Es considera una persona afortunada que vol tornar a la societat el que la
vida li ha donat. Per això col·labora en diferents projectes socials per a les
persones més necessitades a través d'ONGs i projectes solidaris.
Aquest camí el va portar, el 2020, a unir-se a aquest projecte tan il·lusionant
que és Per un Món Més Just, on espera poder aportar el seu granet de sorra
en benefici d'una societat més fraterna, equitativa i sostenible. Creu en un
model econòmic inclusiu que afavoreixi l'erradicació de la pobresa i les desigualtats socials, ajudant a persones emprenedores i empresàries a poder
desenvolupar de forma conscient empreses i projectes saludables.
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EQUILIBREM LA BALANÇA
La nostra proposta programàtica per a les Eleccions a la
Generalitat. Catalunya 2021.
Cap a una societat cohesionada amb valentia, fraternitat i valors renovats.
La crisi sociosanitària i econòmica en la qual ens veiem immersos ens mostra
amb nitidesa alguns dels principals desafiaments que teníem pendents i que
ens negàvem a enfrontar. Som éssers interdependents que necessitem de societats cohesionades per a avançar conjuntament, inclosos en un planeta que,
per moltes fronteres que li posem, està profundament interconnectat. Els processos socials, polítics i econòmics han de tendir a la justícia, tant en la proximitat local com en les interaccions mundials.

Sabem que, quan s’aprofundeix en la desigualtat econòmica i s’avança cap a
societats on els drets reals depenen, cada vegada més, dels béns patrimonials
de la generació a la qual un pertany, de la seva procedència o nacionalitat, els
pilars de la societat es van erosionant i, fins i tot, el propi sistema democràtic
es fa fràgil.
Necessitem més que mai la política, ser constructors d'aquesta, profundament
respectuosos i empàtics amb l'altre. En les legítimes interpretacions ideològiques, partidistes i identitàries, tant per a enfrontar la situació com per a visualitzar un camí i un destí compartit, podem apreciar la mancança de respecte per
l'altre, voluntat d'acord i visió de llarg termini i transfronterera. També ens manca sinceritat, ignorant les profundes
transformacions necessàries que exigeixen l'avanç cap a escenaris més
justos, solidaris i sostenibles. No és
realista seguir com si res, mantenint
batalles personalistes que prioritzen
l'anècdota sobre l'important, que infantilitzen a la societat i no plantegen
les responsabilitats polítiques i ciutadanes que ens esperen.
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Des del Partit Per Un Món més Just
creiem que, aquestes eleccions són,
per a Catalunya, una oportunitat decisiva per a fer un pas endavant en
la qualitat de la nostra política i en la
reorientació de les prioritats de desenvolupament. No podem acceptar
que la pobresa sigui una normalitat
amb la qual conviure en els nostres
barris, que la precarietat laboral dels
nostres joves es naturalitzi i la nostra
manera de produir i consumir continuï
sent una condemna per al planeta i
un llast per a les futures generacions.
És moment d'equilibrar la balança, acabar amb dialèctiques que s'enfronten i
aprofitar tot el potencial i capacitat de la nostra societat. Fomentem la convivència i el diàleg més enllà de banderes i fronteres.
Per a això necessitem uns valors renovats:
Enfront d'una mirada de frontera, egoisme i paràlisi: FRATERNITAT GLOBAL
i cerca de SOLUCIONS ACTIVES COMPARTIDES i DEFENSA DELS BÉNS
COMUNS
Enfront de l'especulació i la cerca de beneficis curterministes propis, a costa d'uns altres, proposem VISIÓ DE LLARG TERMINI amb dosi de PLANIFICACIÓ COMPARTIDA i ECONOMIA REAL, en funció de les necessitats
sentides de les majories.
Enfront de la desregulació i la llei del més fort i el menys honest: REGULACIÓ EN NOM DEL BÉ COMÚ i els més febles.
Enfront del consumisme irreflexiu i incitat, apostem pel CONSUM RESPONSABLE amb el planeta, amb aquells que veuen privat l'accés a béns pel
nostre sobreconsum i amb el nostre propi benestar i desenvolupament integral.
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Enfront de les anàlisis, intervencions i entitats desarticulades i independents, que no tenen en compte les externalitats negatives de les seves intervencions: VISIÓ INTEGRAL i CORRESPONSABILITAT.
Enfront de l'individualisme i la competitivitat és necessària la COHESIÓ SOCIAL i el REPARTIMENT DE L'OCUPACIÓ i DE LES CURES.
Enfront de l'opacitat buscarem TRANSPARÈNCIA i MÉS DEMOCRÀCIA.
I aquests valors es veuen articulats en el desenvolupament de les nostres
línies programàtiques:

1. HUMANITZAR I DIGNIFICAR LA POLÍTICA des del seu exercici

pràctic, en el dia a dia, al Parlament , en les intervencions davant els mitjans
de comunicació, a través d’un profund respecte cap a la resta de partits i corrents polítics, un nítid esperit constructiu i de cerca de l’acord. Eliminant les
portes giratòries, integrant en la política a col·lectius allunyats de la mateixa
promovent una major PARTICIPACIÓ CIUTADANA en les decisions públiques.

2. SOLIDARITAT I JUSTÍCIA GLOBAL. Equilibrem la Balança.
Una política de COOPERACIÓ CATALANA que garanteixi la COHERÈNCIA
DE POLÍTIQUES per al desenvolupament sostenible, amb una alineació nítida amb l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i un increment
tant en quantitat com en qualitat de
l'ajuda.
Promocionar la GOVERNANÇA
GLOBAL (institucions i agenda
global) i els DRETS HUMANS i la
SOSTENIBILITAT en la nostra política exterior.
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Defensar un avanç Estatal i Internacional cap a una FISCALITAT
més justa que inclogui l'eliminació
dels paradisos fiscals i el finançament del desenvolupament sostenible i els serveis essencials.
Reivindicar un sistema internacional de COMERÇ i INVERSIONS
més just, transparent i sostenible,
les regles i els principis de la qual
responguin a objectius comuns i
no als interessos particulars d'una
minoria.
Contribuir a la CONSTRUCCIÓ DE LA PAU. Per això resulta clau treballar
de manera simultània, no seqüencial, en desenvolupament i seguretat, enfortir el control sobre el comerç d'armes i fomentar la millora i utilització dels
mecanismes existents per a resoldre els conflictes per vies no violentes.
Una participació proactiva en les polítiques sobre MIGRACIÓ i ASIL que
apostin clarament per la construcció d'una Catalunya més solidària, fraternal, acollidora i que vetllin pel desenvolupament integral de les persones,
els pobles i la humanitat. Per tant, la nostra PROPOSTA inclou exigir a les
institucions catalanes, Govern de la GENERALITAT i PARLAMENT de CATALUNYA
que promoguin la regularització massiva actual i la posterior modificació de la Llei d’estrangeria
d esenvolupar un cos legal sobre migració
realitzar un Pla d’accés a l’habitatge així com a la resta de serveis públics per les persones acollides a Catalunya
treballar des d’un model d’interculturalitat en tots els nivells de l’administració
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mantenir i dotar de contingut i continuïtat la figura de la dinamitzadora cívica

3. Un model d'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA concebuda com

a mitjà al servei del desenvolupament humà; amb una política d'OCUPACIÓ
que prioritzi la dignitat del treball i el seu repartiment entre tots, fomentant les
reduccions de jornada i la conciliació de la vida familiar fins a acabar amb la
desocupació estructural, assegurant el nivell de renda, lluitant contra la destrucció d'ocupació i creant ocupació social, desincentivant les bretxes salarials
i l'acumulació de rendes desorbitades.
Enfront l’acumulació de riquesa en grans corporacions: programes d’ajuda a
persones autònomes i empresaries de pimes que tant estan patint avui.

4. Fer prevaler i potenciar el CONSUM RESPONSABLE perquè

aquest garanteix la protecció del medi ambient i el respecte als drets de totes
les persones que han intervingut en la cadena de producció dels béns que
consumim, facilitant la reutilització i la reparació dels productes i reduint la generació de residus.

5. Una ALIMENTACIÓ SALUDABLE, JUSTA I SOSTENIBLE que

arreli en una recuperació de la producció agrària, ramadera i pesquera local:
facilitant la formació i l’accés a l’activitat primària dels joves i garantint el relleu generacional, impulsant els canals curts de comercialització, promovent
preus mínims perquè els nostres ramaders i agricultors que produeixen de
manera sostenible continuïn generant ocupació, establint impostos
especials als aliments ultres-processats no saludables, facilitant l’accés
a l’aigua als espais públics, limitant
la publicitat enganyosa i vetllant pel
compliment de criteris nutricionals
en els menjadors dels centres educatius, sanitaris i laborals.
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6.Una POLÍTICA FISCAL I FINANCERA EQUITATIVA i robusta que

premiï les activitats i productes amb una contribució social positiva; utilitzant
les competències fiscals catalanes per a enfortir la recaptació a través de la
lluita contra el frau i l'adopció d'impostos especials en aquells productes amb
efectes perversos en el social, el sanitari o l'ambiental; assegurant-se de l'efecte redistributiu i garantint el finançament adequat dels serveis públics essencials; facilitant el desenvolupament de la banca ètica.

7. Una política MEDIAMBIENTAL completament alineada amb els com-

promisos de l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic: elaborant un ambiciós
pla de retallada d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, afavorint la mobilitat
sostenible; fomentant la reducció de la despesa energètica per part de la indústria i les llars, sobretot el derivat d'hidrocarburs i impulsant el desenvolupament d'energies alternatives; imposant condicions més exigents a les nostres
empreses en l'exterior en els seus comportaments socioambientals.

8. Blindar i ENFORTIR els SERVEIS PÚBLICS, especialment la Sani-

tat, l'Educació i l'Atenció Social. En l'àmbit sanitari és fonamental REFORÇAR
L'ATENCIÓ PRIMÀRIA i una major inversió en una salut preventiva que inclogui
campanyes d'informació i educació. Des de PUM+J creiem que s’ha de garantir un sistema sanitari públic, gratuït i equitatiu que vetlli per l’esperança i la
qualitat de vida de la ciutadania, dins de l’estat de benestar, seguint l’esperit
de la Declaració de Astana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.Cal
equilibrar la balança en un sistema impersonal on prima la medicalització i la
intervenció quirúrgica sobre la prevenció, el seguiment personalitzat i la promoció d'hàbits saludables. El desenvolupament i enfortiment de programes
que evitin l'exclusió és fonamental,
especialment la integració dels joves
no acompanyats. Per això plantegem
a més:
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Revisar la cartera de serveis del sistema públic per a cada sector i dotar-lo
dels recursos humans i materials corresponents, pel seu correcte desenvolupament.
Complir amb els temps establerts en l’ORDRE SLT/102/2015, de 21 d’abril,
i millorar-los en la mesura que sigui possible.
Incorporar la veu de la societat civil en els plans relacionats amb la seva
salut.
Buscar estratègies, conjuntament amb la part social, que construeixin un
sistema capaç de captar i retenir el talent i evitar la fugida de professionals.
Augmentar el nombre de places mèdiques en formació postgrau (MIR),
especialment de Medicina Familiar i Comunitària i Pediatria.
Lluitar contra estigmes i prejudicis lligats a problemes de salut (salut mental, malalties de transmissió sexual,...)
Planificar la incorporació dels diferents perfils professionals que complementin l’estrictament assistencial: psicologia,mediació, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, nutrició, …
Realitzar, conjuntament amb les associacions implicades, plans específics
per a l’atenció de malalties rares, trastorns d’atenció o d’aprenentatge,
síndromes de sensibilitat central, etc.
Incorporar en el calendari vacunal totes aquelles vacunes que es considerin recomanables, de manera gratuïta.
Reforçar la xarxa d’atenció a les addiccions, realitzant plans conjunts amb
Educació i Serveis Socials per a treballar en prevenció i reducció de danys.
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Facilitar la comunicació interdepartamental, amb el suport de les
noves tecnologies, per agilitzar les
gestions i augmentar l’eficàcia.
Millorar les subvencions a la recerca en salut, des de totes les perspectives.

9. Una política d'HABITATGE

centrada en possibilitar l'accés a
l'habitatge digne a tots els ciutadans,
combinant mecanismes com la renda mínima, amb l'ampliació del parc
públic d'habitatges en lloguer i propietat especialment per a facilitar el dret a
l'emancipació dels joves. Prioritzant ajudes decidides a la reforma i adaptació d'habitatges per a evitar segregació social, reduir l'impacte ambiental i el
malbaratament energètic. Evitant nous desenvolupaments urbanístics i ocupacions de sòl innecessàries.

10. Contribuir de manera constructiva a un PACTE EDUCATIU de

caràcter Estatal i a una visió compartida a Catalunya que faciliti la transició a
un model educatiu que doni a les noves generacions les competències necessàries perquè puguin aportar propostes que transformin la societat. Avanç
en els nivells d'inversió educativa en els rangs europeus, fent costat als estudiants i famílies amb una reducció de les taxes, un increment de la qualitat
i facilitats en el transport i l'allotjament. Proposem un model d’educació que
doni prioritat a:
L’atenció a la diversitat.
Els itineraris segons les capacitats de l’alumne i no per criteri d’edat.
El component de la creativitat.
L’alumne/a com a centre.
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Acreditar competències més que anys acadèmics.
Establir un marc de valors comuns: justícia, llibertat, diversitat, progrés,
igualtat d’oportunitats, llibertat d’ensenyament i també d’aprenentatge.
Això, que pot semblar molt general, es podria traduir en unes propostes més
concretes que es basin en conceptes claus com:
Dignitat i Igualtat de drets i oportunitats educatives per a tota la ciutadania,
al marge de la seva situació econòmica i/o administrativa o lloc de residència.
Llibertat a l’hora de triar el tipus d’educació dins d’un marc de Drets i Deures i de valors democràtics:

Educació justa
Educació per a la justícia
Més enllà dels recursos materials, la clau educativa sempre estarà en la relació professorat/alumnat (relació d’acompanyament).
Els criteris pedagògics, didàctics i organitzatius no han d’estar condicionats
per criteris econòmics. Més aviat, l’economia ha d’estar orientada a criteris
humanitzadors, de desenvolupament de les persones i les comunitats.
A Catalunya existeixen unes reivindicacions de caràcter general, que
porten anys a l’espera d’una resposta adequada (baixada de ràtios,
contractació de més personal i amb
jornades completes, formació i aplicació de protocols d’abús i assetjament escolar, juntament amb la formació dirigida a prevenir aquest tipus
de conductes als centres…).
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Però ni ha un clam popular que s’aixeca amb força provinent de la societat
civil, que no entén perquè se li nega
el dret que reclama, perquè amb ell
guanyem TOTS i no perd ningú. Ens
referim a la implantació, a tot el territori, de la JORNADA CONTINUA
als centres escolars. Nosaltres donem suport a aquesta proposta pels
guanys que representa per l’alumnat,
les famílies i el professorat.

11. Una aposta per la TRANSPARÈNCIA que permeti el control

per part dels ciutadans de les actuacions públiques i privades, una avaluació
permanent de les diferents polítiques i un tractament més objectiu, seriós i rigorós de la informació per part dels mitjans de comunicació.
Pots fer possible que aquesta manera d'entendre la política i aquestes prioritats
siguin presents en el Parlament Català a partir de febrer. Ens comprometem a
impulsar avenços concrets en els punts assenyalats, facilitant diàlegs constructius amb la resta de grups polítics. Estem decidits a trencar les lògiques de
confrontació i al fet que la cerca del bé comú s'imposi.

Necessitem una societat
cohesionada!
Ens hi va el futur!
És el moment d’equilibrar
la balança!
Vota M+J
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L’avortament i l’eutanàsia
Val la pena tancar aquest programa electoral fent constar que ens han
demanat un posicionament sobre temes com l’avortament i l’eutanàsia, i
si modificaríem les lleis vigents al respecte. Primerament, hem de deixar
ben clar que ens semblen temes summament importants i delicats com
per a posicionar-nos “a la lleugera”, sense una reflexió serena i profunda que tingui en compte tots els implicats, llurs vides, drets i DIGNITAT.
Per aquesta raó ens sembla estèril abordar-los des d’un àmbit tan
reduït com pot ser l’autonòmic quan, per una altra banda, sempre
que s’ha intentat fer (promovent-hi una Llei al 2019, per a regular l’eutanàsia, per exemple), ha suposat una col·lisió amb la llei nacional,
amb les dificultats que aquesta situació comporta per fer-la efectiva.
Dit això, les lleis actualment presentades no ens semblen la resposta a la veritable necessitat subjacent a totes aquestes situacions, ni
tampoc reflecteixen una veritable aposta envers la defensa de la vida,
com nosaltres desitgem. Esperem consensuar un posicionament a un
nivell més ampli, sempre en la perspectiva de donar dignitat i no de
penalitzar.
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