RESUM del programa electoral
del partit polític
COMPROMÍS de la Comunitat Valenciana
Què és aquest document?
Aquest document és un resum
del programa electoral de Compromís
per a les eleccions de 2019.
Compromís vol que també les persones
amb dificultats de comprensió
puguen conéixer el seu programa.
Per això l’hem fet en lectura fàcil.
Hem elegit 30 accions de diferents temes

Programa electoral:
És un document,
en el qual un partit polític
explica el que vol fer.
Cada partit polític
es compromet a complir
el programa electoral
quan isca elegit
en les eleccions.

per al resum.
Les accions són les coses que anem a fer
si guanyem les eleccions.
El programa electora complet estarà en la web

Els partits fan
programes electorals
cada vegada que hi ha
eleccions.

https://imparables.compromis.net/

TEMA: SERVEIS SOCIALS
Els serveis socials atenen les necessitats de les persones.
Anem a explicar les accions que anem a fer en cada tema.

ACCIÓ 1:
Farem centres socials de persones majors perquè siguen felices.
Els centres socials de persones majors
són llocs per a relacionar-se i cuidar-se les nostres iaies i iaios.

ACCIÓ 2:
Farem la llei valenciana d’accessibilitat universal.
Totes les ciutats i pobles han de ser accessibles
per a totes les persones.
Moure’s lliurement per la teua ciutat
ha de ser possible per a totes les persones.
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ACCIÓ 3:
L’administració ha de treballar pel benestar de les persones.
Al llarg de la vida les persones necessiten atenció
de diferents àrees.
Les àrees han de treballar juntes
per a poder atendre millor a les persones,
com per exemple els serveis socials i la sanitat.

TEMA: EDUCACIÓ
L’Educació pública permet
que totes les xiquetes i xiquets
aprenguen en igualtat de condicions.

ACCIÓ 4:
Farem centres públics per a xiquetes i xiquets de 0 a 3 anys.
Volem que totes les famílies puguen portar als seus fills i filles
al col.legi que vulguen.
L’educació de 0 a 3 anys és necessària
per a millorar la vida de les xiquetes i xiquets.

ACCIÓ 5:
Volem que els menjadors escolars siguen gratis
als col.legis públics.
Hi ha famílies que no poden pagar el menjador escolar.
Els menjadors escolars són un espai perquè els xiquets i xiquetes
es relacionen i juguen.

ACCIÓ 6:
Acabarem de construir totes les escoles públiques que falten.
A les escoles públiques les xiquetes i els xiquets
creixen en igualtat d’oportunitats.
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TEMA: ECONOMIA
L’economia està relacionada amb els diners
i també en com ens organitzem la vida les persones.
Una economia forta ajuda a fer moltes coses.

ACCIÓ 7:
Ajudarem a les tendes menudes i mitjanes
en allò que necessiten.
Les tendes dels barris donen treball a molta gent
i donen vida als nostres pobles.
En les tendes fem amistats que després
fa que ens ajudem les unes a les altres.

ACCIÓ 8:
Donarem ajudes per a empreses menudes i mitjanes
perquè puguen millorar.
Les empreses menudes ajuden a fer
que l’economia valenciana millore
perquè fan productes de proximitat

Productes de proximitat:
Son els productes que es fan
prop de nosaltres,
en la nostra zona.

i treballa molta gent.

TEMA: FEMINISMES
El feminisme vol que les dones i homes siguen iguals.

ACCIÓ 9:
Farem una Llei d’igualtat que acabe
amb la discriminació i violència cap a les dones.
Les dones pateixen violència i discriminació per ser dones.

ACCIÓ 10:
Farem accions per acabar amb la violència sexual cap a les dones.
Les dones al llarg de la seua vida pateixen violència sexual.
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ACCIÓ 11:
Farem un pacte amb les empreses
perquè paguen el mateix a dones i homes.
Alguns empresaris paguen menys a les dones que als homes
pel mateix treball i això està mal.

TEMA: CANVI CLIMÀTIC
El canvi climàtic es l'augment de la temperatura
de la Terra per la contaminació.
És un greu problema per al medi ambient.
El canvi climàtic està canviant l’oratge.
El causen fums roïns i afecta a tot el món.

ACCIÓ 12:
Farem una llei per protegir els boscos i els espais naturals.
Els boscos son importants per a viure.
Els espais naturals conserven la vida en la Terra.

ACCIÓ 13:
Farem una llei que ajude a parar el canvi climàtic.
El canvi climàtica ha arribat.
Si ens unim el podem parar.

ACCIÓ 14:
Farem accions que ajuden a millorar la gestió de l’aigua.
Queda poca aigua i cal saber aprofitar-la.

TEMA: AGRICULTURA
L'agricultura és el treball de llaurar la terra.
L’agricultura ens proporciona aliments.
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ACCIÓ 15:
Treballarem perquè els fruits del nostre camp
es venguen en els comerços dels nostres barris.
A prop de la ciutat hi ha camps
on cultivem fruites i verdures.
Cal comprar productes del nostre camp
per ajudar a la gent que treballa ací.

ACCIÓ 16:
Pensarem accions que milloren el treball al camp.
Les noves tecnologies poden ajudar a la gent del camp
a millorar la seua forma de treballar.

TEMA: REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

La regeneració
Com ens organitzem les persones per a conviure és important. democràtica:
Compromís creu en l’honestedat per a Governar.

ACCIÓ 17:
Farem un equip d’advocats perquè recuperen
els diners furtats.
Durant molts anys, hi ha gent
que ens ha furtat els diners.

ACCIÓ 18:
Farem una llei que obligue que l’empresa

És aconseguir que la
democràcia funcione.
La democràcia és
una forma de governar.
La regeneració
democràtica és
que hi haja igualtat jurídica,
el compliment universal
de les lleis
i el desenvolupament
de les llibertats
i drets personals.

pague bé a la gent que treballa.
Les empreses que treballen amb el govern
han de ser bones amb la societat.
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TEMA: DRETS
Els drets ens protegeixen.
Són com les normes, perquè ens expliquen
com ens podem comportar.

ACCIÓ 19:
Farem la primera llei de diversitat familiar
que protegisca els drets de totes les famílies.
Hi ha famílies de molts tipus,
per exemple de dos pares, o de dos mares,
o d’un pare i una mare.
Això és la diversitat familiar.
Totes les famílies han de tindre els mateixos drets.

ACCIÓ 20:
Farem activitats en les escoles
que eduquen en la diversitat.
Això és important per què en la societat
hi ha diferents gèneres, famílies i sexualitats.

TEMA: OCUPACIÓ
L’ocupació son les activitats que fem a canvi de diners.

ACCIÓ 21:
Farem una Llei valenciana d’ocupació
per a poder ajudar millor a les persones que busquen treball.

ACCIÓ 22:
Lluitarem perquè la gent tinga treballs dignes,

Digne:
Que és bo,
que algú s’ho mereix.

estables i de qualitat.
Hi ha persones que ténen treballs en llocs
on es porten mal amb elles.

Estable:
Que no canvia,
que està al mateix lloc,
que és per a sempre.
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TEMA: HABITATGE
Habitatge és el lloc on vivim.
Per exemple les vivendes.
Totes les persones tenen dret a un habitatge
que estiga bé.

ACCIÓ 23:
Farem vivendes a un preu que puguen pagar les persones.
Totes les persones no tenen suficients diners
per a comprar una vivenda.
Totes les persones han de tindre un lloc on poder viure.

TEMA: SALUT
La salut és trobar-se bé.
No tindre enfermetats.

ACCIÓ 24:
Contractarem més personal sanitari
per acabar amb les llistes d’espera.
Hi ha molta gent esperant al metge
perquè falta personal sanitari.

Llista d’espera:
Llista de persones que han
de guardar el torn.
Per exemple perquè t'operen.

Pla:
És un document
Cal millorar l’atenció en salut mental
on explica els passos
per això, farem un pla per millorar la vida d’aquestes persones. per a aconseguir
una idea.
ACCIÓ 25:

TEMA: JOVES
La joventut és una etapa de la vida.
Esta etapa està entre la infància i l’edat adulta.
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ACCIÓ 26:
Farem un llistat d’habitatges
perquè la gent jove puga viure sola.

Habitatges:
Són les vivendes,
el lloc on vivim.

Quan som joves comencem a buscar viure
en una altra casa a la dels nostres pares i mares.
La gent jove té dificultats per a trobar lloc on viure.

ACCIÓ 27:
Farem coses per què la gent jove torne a estudiar.
Hi ha gent jove que vol tornar a estudiar.

ACCIÓ 28:
Farem un bitllet jove únic per a tots els transports.
La gent jove és la que més viatja en transport públic.

TEMA: CULTURA
La cultura és el conjunt de coneixements i idees
fetes per la ment humana o per les mans de les persones.
Per exemple amb la lectura, l’estudi o el treball.

ACCIÓ 29:
Regalarem un llibre a totes les xiquetes
i xiquets de 6 anys.
Estimar llegir s’ha d’aprendre
des de ben menudes.

ACCIÓ 30:
Ajudarem als Ajuntaments a restaurar els monuments.
Als pobles hi ha molts monuments
que necessiten una neteja per tornar a estar bé.

Restaurar:
Arreglar coses,
netejar-les,
per exemple monuments.

Text en lectura fàcil adaptat per Plena inclusió CV
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