
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
La llibertat d’expressió és un dret 
universal respectat per tota la 
població i el seus organismes; 
escoltar, respectar els drets i les 
llibertats de totes les persones 
de la comunitat és la base per a 
una societat lliure.



INVERSIÓ EN I+D+I
Des de les primeres etapes 
educatives es promou l’esperit 
investigador dels infants, a més, 
des de l’administració pública 
i les empreses privades, es 
promociona, es dóna suport 
i s’inverteix en recerca, per 
tal d’innovar en els diferents 
sectors i que això reverteixi en 
la mateixa població.



TEIXIT ASSOCIATIU 
I EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
(ESPLAIS...)
L’educació en el lleure té un 
important paper educatiu i 
de socialització dels infants 
i joves del país. La tasca 
educadora d’aquestes entitats 
ofereix espais alternatius i 
complementaris a l’escola i la 
família, que reforcen l’educació 
en valors i dóna veu als infants 
com a ciutadans i ciutadanes.



PUNTS DE TROBADA 
FAMÍLIA-ESCOLA
Els dos agents educatius principals 
i les principals influències per a 
tot infant són la família i l’escola. 
Trobar espais on dialogar, 
aconsellar i establir criteris comuns 
permet una educació integral i de 
major qualitat.



ESPAIS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
I DRET A DECIDIR
L’administració inclou i implica 
els ciutadans i ciutadanes en la 
planificació, el debat i la presa de 
decisions de la vida de la comunitat 
de tots els seus membres. 



PROTECCIÓ DE 
LA CULTURA I DEL 
CONEIXEMENT POPULAR
El govern del vostre país aposta 
per unes polítiques de protecció 
de la cultura i les tradicions, dels 
vostres hàbits alimentaris, els 
vostres costums culturals i les 
vostres maneres de relacionar-vos 
amb els altres.



ACCÉS A UNA EDUCACIÓ 
DE QUALITAT
La població del vostre país 
té accés a una educació de 
qualitat, per això pot exercir els 
seus drets com a ciutadans i 
ciutadanes. Això fa que hi hagi 
una millora en la salut, una major 
participació política i inclusió 
social. Avanceu vertiginosament 
cap al desenvolupament.



TANCAMENT DE CENTRES 
EDUCATIUS I CULTURALS
El govern del vostre país 
està fent els pressupostos 
anuals i ha decidit que no pot 
invertir en cultura i que, com a 
conseqüència, haurà de tancar 
teatres i museus i privatitzar 
centres educatius. La causa de 
tot això són de les polítiques 
d’austeritat globals.



EXCLUSIÓ SOCIAL
La falta, el deteriorament o la 
destrucció de les indústries i 
la crisi de l’agricultura fa que 
augmenti la gent aturada i els 
llocs de treball estiguin mal 
pagats i sense cap tipus de 
seguretat. Això fa que augmenti 
l’explotació infantil com a mà 
d’obra barata i per tant que 
els infants no puguin anar a 
l’escola. Per això retrocediu en 
el desenvolupament.



ANALFABETISME
La majoria de la població del 
vostre país no ha pogut anar a 
l’escola, i això fa que hi hagi un 
alt índex d’analfabetisme.
L’analfabetisme augmenta la 
vulnerabilitat present i futura dels 
adults, i dels seus fills i filles. 
Això fa que la vostra població 
tingui dificultats per defensar els 
seus drets i per tant retrocediu 
en el desenvolupament.



ACCÉS ALS RECURSOS
Els agricultors i agrigultores  
tenen accés a les terres,  
a l’aigua i a les llavors; i també 
tenen els coneixements per 
cultivar-les i generar una 
producció local que els permet 
reinvertir en les seves terres.



ESTALVI ENERGÈTIC
Aposteu per una política energètica 
sostenible i respectuosa amb 
el medi ambient. Això fa que 
la petjada ecològica de la 
vostra població disminueixi 
considerablement i pogueu avançar 
cap al desenvolupament.



EMPODERAMENT DE 
LA POBLACIÓ
La vostra població té una 
participació activa en la construcció 
dels principis que regeixen la 
ciutadania, tant pel que fa a factors 
econòmics, socials com polítics.



REPARTIMENT DEL 
TREBALL
Reduint la jornada laboral 
aconseguiu reduir l’atur i tenir 
una economia més pròspera per 
a tothom, i els ciutadans tindran 
més temps per ser més actius i 
implicar-se amb la societat. 



CONSUM RESPONSABLE
Una gran part de la població 
del vostre país és conscient de 
l’impacte ambiental, econòmic 
i social de les compres. Això fa 
que tinguin actituds molt més 
responsables i que el model de 
consum desmesurat comenci 
a canviar.



LLUITA CONTRA 
EL FRAU FISCAL
La lluita contra el frau fiscal i la 
corrupció fa que no es retallin 
serveis bàsics com l’educació i 
la sanitat i que per tant es 
redueixin les desigualtats entre 
la població



ECONOMIA DEL BÉ COMÚ
Deixeu enrere el model capitalista 
i aposteu per una economia del 
bé comú on la justícia social, la 
solidaritat i la cooperació són els 
principals valors que regeixen 
la vostra economia en comptes 
del benefici, la cobdícia i la 
competitivitat desmesurada.



PRIVATITZACIÓ DE 
SERVEIS PÚBLICS
Organismes internacionals com 
l’FMI us imposa una política 
econòmica que us obliga a 
vendre les vostres empreses i 
a privatitzar els vostres serveis 
públics, retallant al màxim totes 
les despeses socials (sanitat, 
educació...). Això fa que augmenti 
la desocupació i l’empobriment 
d’una gran part de la població.



MALA DISTRIBUCIÓ 
DELS RECURSOS
El vostre país és molt ric amb 
recursos naturals, però se’ls 
emporten les grans empreses 
multinacionals, i els beneficis 
que en podríeu treure no us 
ajuden per a millorar les vostres 
necessitats. Augmenten les zones 
sense boscos, la pluja arrossega 
la terra i els vostres cultius 
desapareixen. Augmenta la fam 
en la població.



DEUTE EXTERN
Esteu obligats a pagar el deute 
extern que teniu amb uns 
interessos altíssims, aquest fet 
no us permet garantir a la vostra 
població l’accés a les necessitats 
bàsiques per viure dignament.



PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
PER A LA SALUT
En el vostre país teniu un 
programa d’educació per a la 
salut que us permet l’adquisició 
i el desenvolupament dels 
coneixements i les habilitats 
necessàries per prendre 
decisions responsables en 
relació amb la salut personal, 
amb la dels altres i amb la cura 
de l’entorn.



ACCÉS A MEDICAMENTS
S’ha arribat a un acord amb 
la indústria farmacèutica per 
tal de reduir els costos dels 
medicaments; a més, el govern 
subvenciona una part dels 
medicaments als malalts crònics. 
Així doncs, la població pot comprar 
els medicaments necessaris per 
guarir les malalties.



ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Els petits agricultors són 
propietaris de les seves terres 
i poden cultivar prou aliments 
per a ells, la seva família i tota 
la comunitat. Molts d’ells estan 
organitzats en cooperatives.
Al mateix temps recuperen 
gran varietat d’aliments que 
l’agricultura intensiva havia 
perdut, i això fa que l’alimentació 
de la vostra comunitat sigui molt 
variada, sostenible i saludable.



SISTEMA SANITARI 
INTEGRAL
La convivència de la sanitat pública 
i la sanitat privada no és senzilla. 
El govern del vostre país ha estat 
capaç de crear un sistema en què 
tot ciutadà hi tingui cabuda,  
i l’assistència sanitària arribi a tota 
la població independentment dels 
seus recursos.



POLÍTIQUES DE 
PREVENCIÓ
L’administració pública i el conjunt 
de la vostra comunitat vetlla 
per la seguretat i la prevenció 
als llocs de treball, com també 
proporciona consells saludables 
a la societat perquè puguin tenir 
hàbits de vida saludables.



ACCÉS A L’AIGUA 
POTABLE
La vostra població té accés a 
aigua potable i sanejament, això 
fa que disminueixin enormement 
moltes de les malalties més 
comunes a les regions en 
desenvolupament (diarrees, 
febres, dengue, malària, etc.). 



ACCÉS AL 
SISTEMA SANITARI
El vostre país es preocupa perquè 
la vostra població tingui accés a 
l’assistència sanitària, això fa que 
l’índex de mortalitat infantil baixi, i es 
pugui acabar amb epidèmies com el 
còlera i prolongar els anys de vida 
de les persones. Per això avanceu 
cap al desenvolupament.



SISTEMA DE PATENTS 
FARMACÈUTIQUES
El 85% de la vostra població 
no té accés als medicaments a 
causa de  l’alt cost que tenen 
provocat pel sistema de patents.



CATÀSTROFE NATURAL
La sequera, la desertització, 
la sobreexplotació agrícola, 
l’expropiació de les terres dels 
agricultors i agricultores fa que 
no tingueu suficients aliments 
per a tota la vostra població i, per 
tant, fa que augmenti la fam i les 
malalties  entre la població del 
vostre país. Per això retrocediu 
en el desenvolupament.



FAM I DESNUTRICIÓ
Part de la vostra població no té 
accés als aliments ni a atenció 
sanitària, i juntament amb la 
utilització de sistemes d’aigua i 
sanejament insalubres, a causa 
de la pobresa i la desigualtat, 
fa que els índex de desnutrició 
augmentin hipotecant el futur dels 
infants, el de les seves famílies, les 
comunitats i el de tota la societat.


