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Que é este documento?

Este documento é un resumo 

do programa electoral do Partido Popular de Galicia  

para as eleccións autonómicas do ano 2020.

Tamén explica as accións máis importantes 

que fixo o Partido Popular de Galicia.

Un programa electoral é un documento 

que recolle as ideas e accións 

que quere facer un partido político.

Podes consultar o noso programa electoral completo en:

www.feijoo.gal

Este resumo está pensado 

para persoas con dificultades de comprensión.

Por iso, este documento está escrito en lectura fácil.

A lectura fácil é unha forma de crear documentos 

máis fáciles de entender.

Este resumo recolle 16 accións

que demostran que o Partido Popular 

debe seguir gobernando en Galicia.
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Acción número 1:

Galicia é unha comunidade estable.

O Goberno de Galicia xestiona ben o diñeiro de Galicia.

Cumpre as normas para usar o diñeiro público.

Tamén paga pronto ás persoas e empresas que contrata.

Acción número 2:

Galicia é a comunidade de España 

que máis se parece a Europa no nivel de riqueza.

Acción número 3:

O ano 2019 foi o ano con menos persoas no paro en Galicia

dende o ano 2008.

O Goberno de Galicia conseguiu aumentar 

os postos de traballo durante estes anos.
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Acción número 4:

Galicia axuda aos traballadores autónomos.

Un traballador autónomo traballa para el mesmo.

Galicia seguirá axudando aos traballadores autónomos

que venden produtos novos.

Acción número 5:

Galicia gasta 120 millóns de euros 

para axudar ás familias pobres.

Axudaremos tamén ás persoas en paro 

e as familias con problemas económicos 

por culpa do coronavirus.

Acción número 6:

Galicia ten unha sanidade 

que combateu ben contra o coronavirus.
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Temos unha sanidade boa porque o Goberno de Galicia 

gastou diñeiro para mellorar os materiais 

e os espazos dos centros sanitarios

durante estes últimos anos.

Seguiremos mellorando os hospitais públicos, 

os centros de saúde

e a atención dos enfermos nas súas casas.

Tamén melloraremos o servizo de teleasistencia.

Na teleasistencia as persoas teñen un pulsador 

para comunicarse por teléfono co persoal sanitario.

Acción número 7:

Galicia cobra menos impostos ás persoas que fai 10 anos.

Os impostos son diñeiro que cobra a Xunta de Galicia 

para pagar os servizos públicos

por exemplo a educación ou a sanidade.

Imos baixar os impostos ás persoas que viven nas aldeas.

Tamén baixaremos os impostos 

ás familias con máis problemas económicos.

Galicia tamén gasta máis diñeiro nos servizos públicos 

que fai 10 anos.
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Acción número 8:

Galicia quere que as aldeas teñan futuro.

Por iso Galicia quere persoas novas para traballar nas aldeas.

Tamén quere aldeas con mellores servizos

por exemplo cunha boa atención educativa e sanitaria.

Nos próximos anos imos dar máis valor económico

á terra dos campos.

Tamén imos axudar ás persoas das aldeas 

a vender os seus produtos.

Acción número 9:

A industria da pesca de Galicia 

é unha das máis importantes do mundo.

Faremos máis fortes ás empresas da pesca

coas seguintes accións:

· Imos dar máis formación

aos traballadores e traballadoras da pesca.

· Queremos mellorar a situación de traballo 

dos traballadores e traballadoras da pesca.
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· Faremos que as empresas da pesca sigan no futuro 

e respecten a natureza.

Acción número 10:

Galicia ten máis e mellores estradas.

8 de cada 10 galegos viven cerca 

dunha estrada de altas prestacións.

Unha estrada de altas prestacións é unha estrada 

que une varias vilas e que se parece a unha autovía.

Imos facer estacións de transporte intermodais 

nas seguintes cidades de Galicia:

· Santiago de Compostela

· A Coruña

· Ferrol

· Lugo

· Ourense

· Pontevedra 

· Vigo

As estacións de transporte intermodais son estacións 

nas que saen e chegan diferentes tipos de  transporte 

por exemplo autobuses e trens.
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Tamén imos crear unha tarxeta única 

para usar en todos os transportes públicos de Galicia.

Acción número 11:

Galicia apoiará ás empresas que traballan 

con máquinas de intelixencia artificial e robótica.

Galicia terá os mellores investigadores.

Acción número 12:

Os centros educativos de Galicia 

animan ás mulleres a crear empresas.

Tamén traballan para conseguir a igualdade de xénero 

e para evitar o machismo.

Galicia gasta máis cartos que nunca 

para atender ás vítimas de violencia de xénero.

Pediremos a todos os partidos políticos un acordo 

para loitar contra a violencia de xénero.
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Acción número 13:

En Galicia a educación infantil de 0 a 3 anos

é gratis para o segundo fillo e os seguintes.

Galicia é a única comunidade de España 

con esta axuda para as familias.

No ano 2020 poden ir á unha escola infantil pública 

o dobre de nenos e nenas que no ano 2010.

Moitas familias reciben axudas económicas 

cando nace ou adoptan un neno ou nena. 

Esta axuda económica chámase Tarxeta Benvida.

Faremos unha lei para aumentar a poboación de Galicia.

Esta lei por exemplo, axudará  ás persoas a ter tempo 

para traballar e tamén para coidar á súa familia.

Acción número 14:

Galicia utiliza as enerxías renovables 

na industria e nas casas 

moito máis que o resto de España.
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As enerxías renovables duran sempre e contaminan menos. 

Por exemplo a enerxía do sol ou a enerxía do vento 

son enerxías renovables.

Seguiremos traballando para conseguir unha economía 

que respecte a natureza.

Acción número 15:

Galicia ten as taxas universitarias máis baixas de España.

As taxas universitarias é o diñeiro 

que pagan os estudantes para estudar na universidade.

En Galicia as persoas de 0 a 21 anos 

viaxan gratis nos autobuses 

que unen varias vilas ou cidades.

Imos dar ás persoas novas

axudas económicas para alugar unha vivenda 

e para sacar o carné de conducir. 

Acción número 16:

Galicia ten unha educación que ensina ás persoas 

para o futuro.
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Conseguimos una educación para o futuro 

porque levamos anos facendo as seguintes accións:

· Aumentamos a formación dos alumnos e alumnas 

en diferentes idiomas.

· Aumentamos a formación profesional 

para aprender unha profesión.

· Aumentamos o uso dos ordenadores e de internet

nos centros educativos.

· Atendemos mellor as necesidades 

de todos os alumnos e alumnas.
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VOLVER A SUPERARNOS

Vivimos semanas moi duras, 
pero Galicia logrou saír desta situación 
porque está máis preparada que fai 10 anos.

Galicia é unión, responsabilidade, 
axuda e sentidiño.

Por iso, Galicia logrou deixar atrás a crise económica 
e volveu a crecer, a crear postos de traballo 
e a mellorar os servizos públicos 
por exemplo a sanidade e a educación.

Galicia é unión, responsabilidade, 
axuda e sentidiño.

Por iso, logramos facer fronte 
aos momentos máis complicados 
da crise do coronavirus.

Galicia é unión, responsabilidade, 
axuda e sentidiño.

Por iso, lograremos tamén superar 
estes tempos de inseguridade 
e convertelos en tempos de confianza.

Podemos confiar no futuro de Galicia.

Podemos confiar en Feijóo.


