PROGRAMA ELECTORAL
Al SENAT

Novembre 2019

INTRODUCCIÓ
MÉS MENORCA es presenta al SENAT amb l’objectiu que una veu menorquina
pròpia tengui representació a l’alta cambra. I ho feim per a defensar sobretot les
polítiques públiques relacionades amb els drets bàsics de les persones: com el dret
a un habitatge digne, el dret a un treball estable i amb salaris dignes, el dret una
sanitat i una educació pública de qualitat, la garantia d’un sistema d’ingressos
mínims que lluiti contra les situacions de pobresa.
Ens presentam per fer efectiva la representació territorial del senat i que Menorca
sigui, de forma directa, a les institucions.
Ens presentam com a força que defensa una política econòmica i fiscal que
garanteixi els ingressos suficients per poder tirar endavant les propostes i
inversions que s’aprovin, prioritzant la despesa social i en infraestructures
necessàries i dimensionades a cada territori, així com que corregesquin el dèficit
fiscal que patim.
Volem uns recursos econòmics que garanteixin unes pensions mínimes justes, una
política redistributiva que afavoreixi el conjunt dels ciutadans.
Ens presentam com l’alternativa que proposa un pla urgent contra el canvi climàtic i
per una llei d’eficiència energètica que comporti, entre altres mesures, el
tancament de les centrals nuclears a llarg termini o la reducció dels gasos
contaminants substancialment a curt termini.
Ens presentam com a la força que aposta per una reforma de la constitució, amb un
nou model d’estat, republicà, federal, social, solidari, ecologista, feminista i
radicalment democràtic: un nou model d’estat on les persones siguin les que
decideixin quines són les polítiques que s’han de portar a terme, on hi siguin
reconegudes les diferents nacions i nacionalitats que conformen l’Estat i on cada
territori sigui sobirà a l’hora de decidir l’encaix que ha de tenir amb la resta.
En definitiva, ens presentam perquè creim que encara falta treballar molt més per
aconseguir un món més just.
Així, aquest programa tindrà com a eix principal la defensa dels valors de la
igualtat, justícia social i democràcia i des d’aquests principis la defensa dels
interessos socials, econòmics, culturals, territorials i polítics de Menorca.
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SANITAT
1- Accés universal a la targeta sanitària.
2- Medicina bàsica i especialitzada. Ha de comptar amb un finançament que
garanteixi el manteniment de tots els serveis necessaris a l’illa.
3- Augment de les plantilles de professionals. A Menorca som dels territoris on
menys metges i infermeres hi ha col·legiats en relació a la seva població. És
necessari augmentar els professionals per millorar la qualitat de les prestacions.
4- Eliminar el copagament farmacèutic, ja que discrimina i suposa una barrera a
l’accés als tractaments d’un sector de la població.
5- Aturar els processos de privatització. La privatització de la sanitat ha
demostrat ser ineficient i perjudicial per garantir un servei públic de qualitat.

HABITATGE
6- Nova Llei d’Habitatge, que reculli el dret a l’accés a un habitatge digne, tal i
com recull la Constitució.
7- Paralització dels desnonaments sense alternativa habitacional pels deutors
de bona fe.
8- Introduir el dret a la dació en pagament amb caràcter retroactiu i a la
reestructuració del deute hipotecari.
9- Conversió de la SAREB en un instrument de gestió d’un parc d’habitatge
social regulat per llei. Aquests habitatges tindran caràcter social i el seu preu de
lloguer no podrà superar el 30% de la renda familiar.
10- Regulació de la funció social de l’habitatge, sancionant a les entitats
financeres i societats de gestió d’actius que tinguin habitatges buits.

EDUCACIÓ
11- Derogació de la LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa), que
limita la democràcia dels Consells Escolars i concep l’educació com una eina per a la
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creació de capital humà i no com l’espai pel desenvolupament d’un pensament crític
i independent, la creació de persones lliures, informades i cooperadores.
12- Escola pública de qualitat, laica i en català.
13- Universitat Pública. Revisar el sistema de beques i ajudes per estudis, amb
l’objectiu de millorar-ne els criteris de distribució i garantir la igualtat
d’oportunitats, així com les desigualtats per la insularitat i la doble insularitat en
l’accés a l’ensenyament post obligatori.
14- Certificats de professionalitat. Reforma de la legislació de qualificacions i
certificats de professionalitat.
15- Fomentar la reinserció de l’alumnat al sistema educatiu i flexibilitzar les
condicions.

OCUPACIÓ
16- Derogació de les reformes laborals portades a terme pels governs del PP i
PSOE, recuperant i garantint els drets laborals i unes condicions de treball i salarials
dignes pels treballadors i treballadores.

CONNECTIVITAT
17- Garantir els serveis de transport aeri i marítim entre illes i amb la
península.
18- Establir una tarifa única en els trajectes entre illes.
19- Declaració d’Obligació de Servei Públic de les rutes entre Menorca i les
principals capitals de l’Estat a un preu assequible, i reduir les taxes aeroportuàries
per el residents i en les rutes entre Illes.
20- Reducció de l’IVA sobre el transport de mercaderies, necessitat primordial
per dinamitzar el sector productiu de l’illa.
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DRETS HUMANS
21- Nova política migratòria. Treballar per flexibilitzar les condicions per a la
concessió i renovació dels permisos de residència i treball a les persones
estrangeres.
22- Eliminar els Centres d’Internament
23- Reforçar els programes d’acollida d’asilats i refugiats per facilitar la seva
integració a la nostra societat.
24- Destinar partides específiques per a l’erradicació de les desigualtats
entre homes i dones en l’àmbit laboral i social, així com lluitar contra la violència
exercida contra les dones.
25- Fer feina des de l’àmbit educatiu per tractar aquestes desigualtats i
comportaments.
26- Ens oposem a la LGTBI+fòbia institucionalitzada.
27- Posar en marxa mesures i accions per garantir, en tots els àmbits, els drets
de les persones LGTBI+.
28- Lluitar contra la pobresa energètica. Establirem una tarifa per trams socials
per combatre els talls de subministraments. Establirem un mínim vital bàsic de
subministrament elèctric garantit amb una tarifa fixada depenent de la renda.
Crearem una tarifa gratuïta per totes aquelles persones sense ingressos i una altra
per les persones que es trobin en situació de pobresa o exclusió social.
29- Revisar la Llei de Dependència. Eliminarem l’article 18. Realitzarem els
canvis necessaris per garantir un model 100% públic on les persones dependents
estiguin totalment integrades.
30- NO al TTIP i al CETA. El Tractat Transatlàntic sobre el Comerç i Inversions
(TTIP) és una amenaça a la nostra sobirania, a la nostra democràcia i a la nostra
economia perquè veu les regulacions socials i ambientals com a obstacles al
comerç, ens oposem a la seva ratificació, així mateix ens oposem a la firma del
CETA, el tractat de comerç i inversions entre la UE i Canadà.
31- Desenvoluparem el Pacte d’estat contra la violència de gènere, dotant-lo
dels recursos econòmics necessaris.
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DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
32- Establir un model econòmic sostenible i de desenvolupament solidari.
Prioritzarem les empreses d’economia social i solidària, en especial cooperatives i
Pimes, d’acord a criteris d’eficiència, transparència, qualitat, democràcia interna, i
responsabilitat ambiental i social.
33- Un nou model econòmic que giri entorn de tres eixos fonamentals: les
persones, propiciant la creació de llocs de treball digne, que respectin els drets
salarials i laborals dels treballadors, on la riquesa que generem entre tots no
quedi en mans d’uns pocs; les PIME i autònoms, de manera que puguin créixer
d’una manera sostenible i no hagin de patir una pressió fiscal abusiva;
l’ecologisme: a causa de les característiques del nostre territori i la declaració de
Reserva de la Biosfera, encara es fa més necessari que el creixement vingui de la
mà d’un model productiu compromès amb el respecte al medi ambient.
34- Canvi de model energètic, coherent amb el model de desenvolupament
sostenible i la Declaració de Reserva de Biosfera. Avançant cap a un model on les
energies netes siguin una de les senyes d’identitat, apostant per l’energia
fotovoltaica i les instal·lacions d’autoconsum.
35- Prohibirem les prospeccions petrolieres al Mediterrani.
36- Reconeixement de Menorca com a «Reserva de la Biosfera», així com
dotar-les de contingut. Només amb respecte al medi ambient i la cura del territori i
de la cultura es podrà aspirar a mantenir o obtenir uns reconeixements
internacionals tan importants.
37- Ens oposarem al TTIP i al CETA, perquè anteposa el benefici empresarial a les
persones, al medi ambient i a qualsevol obstacle, posant en greu perill tant els
drets socials com la Menorca que coneixem.

FINANÇAMENT JUST
38- Suport a un nou model de finançament autonòmic, on es vegin satisfetes
les necessitats de les balears i, especialment, de Menorca. Mentrestant, es
treballarà per garantir les inversions estatals previstes a l’Estatut, així com que es
realitzin les que encara estan pendents.
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39- Afavorir el desenvolupament del Règim Especial per a Balears, tal com
diu el nou Estatut, que suposi el reconeixement de la insularitat i, sobretot, la doble
insularitat que patim a Menorca.
40- Impulsarem l’aprovació d’un concert econòmic per a les Illes Balears amb
l’estat, per tal que siguin les institucions illenques les que recaptin el gruix dels
impostos pagats per la ciutadania.
41- Impulsarem el Corredor Mediterrani com eina que ha de permetre millorar la
competitivitat dels productes que exporten les Illes Balears, com una primera passa
per avançar cap a la diversificació econòmica del teixit productiu.
42- Impulsarem la derogació de la Llei Montoro.

CULTURA I DIVERSITAT
43- Fomentar l’ús de la llengua catalana a les administracions de l’Estat i empreses
públiques ubicades a territori menorquí.
44- Donar suport a aquelles iniciatives de cooperació mútua que puguin
representar les diferents comunitats autònomes amb les quals compartim llaços
culturals i lingüístics.
45- Donar sentit a la candidatura «Menorca Talaiòtica».
46- Replantejar la funció dels mitjans de comunicació públics i reforçar el seu paper
eminentment informatiu i de difusió cultural.
47- Rebaixar l’IVA cultural al 4% per fer de la cultura una eina d’educació
universal i no un privilegi.
48- Potenciar les xarxes de creació i intercanvi cultural.
49- Ens oposarem a qualsevol tipus de LGTBI+fòbia institucionalitzada o no, i
defensarem i garantirem els drets de les persones LGTBI+.

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I DIGNITAT DEMOCRÀTICA
50- Reformar el Senat, perquè sigui realment una cambra de representació
territorial, on els diferents territoris tinguin veu i vot en les decisions que afectin
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les seves poblacions.
51- Ens oposarem al TTIP i al CETA. Perquè neutralitza les decisions dels governs
locals i nacionals, democràticament escollits, en favor del benefici de les grans
multinacionals. (jo el trauria d’aquest eix, ja l’hem posat prou vegades)
52- Lluitar per fer valer llibertat d’expressió, reunió i manifestació.
Derogarem la Llei “Mordassa”, la reforma del Codi Penal i l’anomenat pacte
antijihadista. Elaborarem un nou marc legislatiu relatiu al lliure exercici dels drets
fonamentals d’expressió, reunió i manifestació, que reculli l’esperit de la constitució
espanyola.
53- Derogarem la reforma de l’Article 135 de la Constitució espanyola, que
limita les funcions de les administracions públiques locals, i que prioritza el
pagament del deute per sobre de les necessitats socials i exigeix un sostre de
dèficit d’impossible compliment.
54- Democràcia real, transparència i lluita contra la corrupció. Avançar cap a
un Estat democràtic participatiu on les persones siguin el centre de les polítiques i
de la decisió d’aquestes. Així mateix, considerem imprescindible la sobirania dels
pobles per a decidir l’encaix que han de tenir amb la resta de territoris de l’Estat. La
transparència dels càrrecs públics i institucions ha de ser una eina efectiva més de
fiscalització política per a la ciutadania. Lluita contra la corrupció i el frau fiscal, de
manera ràpida i efectiva, ja que suposa una de les majors preocupacions i xacres
d’aquest Estat.

MODEL D’ESTAT
55- Construirem un entramat d’aliances polítiques i socials amb altres forces
d’arreu de l’Estat, especialment amb les forces sobiranistes d’esquerres i
transformadores que coincideixin en l’objectiu de reconèixer la plurinacionalitat i el
plurilingüisme efectius de l’Estat espanyol i que defensin el dret a decidir dels
pobles com a element innegociable davant qualsevol canvi de model d’Estat.
56- En coherència amb això, treballarem per la constitució d’un grup
parlamentari confederal que agrupi totes les forces d’esquerra i sobiranistes
dels pobles de l’Estat al Senat i que pugui determinar la conformació de majories
en el sentit apuntat al principi.
57- Defensarem i promourem el model republicà i laic com a màxima expressió de
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la democràcia i forma de govern.
58- Prendrem les iniciatives necessàries (polítiques i/o judicials) per aconseguir la
derogació de totes les mesures preses pel Govern espanyol que han suposat
retallades a la nostra autonomia o impediments perquè es prenguin les decisions
adequades que ens permetin la plena aplicació.
59- Finalitzarem la tramitació per aprovar definitivament la reforma de l’Estatut de
les Illes aprovada pel Parlament relativa a la supressió dels aforaments polítics.
60- Exigirem la llibertat de tots els presos polítics de l’Estat espanyol.
61- Exigirem la transferència de les competències de costes i de seguretat vial i
ciutadana.
62- Impulsarem les reformes legals necessàries perquè l'edat legal per l'exercici del
vot sigui un dret a partir dels 16 anys.
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