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La República 
que farem
Una República emprenedora 
i amb treball digne

Una fiscalitat justa que garanteixi la redistribució de la riquesa.

Una economia productiva i innovadora al servei 
dels emprenedors, les empreses i els ciutadans.

Una administració propera i eficient que actuï 
amb transparència.

Unes pensions dignes i sostenibles.

Un marc català de relacions laborals, 
amb plena ocupació i sense precarietat.

Una República de benestar 
amb drets i oportunitats per a tothom

Una ciutadania lliure, crítica i compromesa.

Una República amb igualtat entre dones i homes.

Un sistema públic de salut i benestar universal i de qualitat.

Una República nascuda del vot dels seus ciutadans, 
vinguin d’on vinguin.



Una República capdavantera
en l’educació i la cultura

Un sistema públic educatiu que garanteixi la inclusió, 
la igualtat d’oportunitats i l’èxit escolar.

Un model que reconegui els drets lingüístics de tothom 
amb el català com a llengua de cohesió.

Un espai català de comunicació compartit amb el conjunt 
dels Països Catalans. 

Una República que promogui la creativitat i el consum cultural. 

Una República sostenible 
i respectuosa amb el medi

Un model que garanteixi l’accés a un habitatge digne.

Unes infraestructures modernes i eficients 
per un país del segle xxi.

Una aposta decidida pel foment de les energies renovables.

Una República oberta al món 
i compromesa amb la pau

Una República Catalana per una Europa federal.

Un referent amb vocació mediterrània i de fraternitat 
amb els pobles d’Espanya.

Un país promotor dels drets humans i la cooperació 
al desenvolupament.



Què és 
la República que farem?
Volem obrir a la ciutadania el procés constituent 
perquè sigui gent com tu la que ens ajudi a imaginar 
com ha de ser la República del futur.

Com puc participar-hi?
Pots entrar al portal larepublicaquefarem.cat 
i deixar-nos-hi la teva proposta, idea o desig 
per a la República del futur. 

També pots venir als actes que fem arreu del país 
i participar en els debats i elaboració de propostes. 
Fem la República!


