
IDEES CLAU 
 
Catalunya és un país mestís i acollidor. L'independentisme NO és un moviment 
identitari, com ho volen fer creure els seus detractors. Tothom, parli la llengua 
que parli i vingui d'on vingui, s'ha de beneficiar de l'Estat propi,  

El que vol l'independentisme és que les decisions que afecten Catalunya es 
prenguin a Catalunya. No a 600 Km de distància per part d'uns governs que 
històricament ens han sigut hostils. Ser lliure vol dir poder prendre les pròpies 
decisions en tot allò que ens afecta. Per exemple, com volem que sigui la nostra: 

• justícia (que és molt antiquada, lenta, ineficaç i poc independent), 
• societat del benestar (cada cop pitjor, per manca de recursos), 
• educació (en hores baixes, sent el principal actiu de qualsevol país), 
• política industrial (orientada a grans empreses i Bancs, no a les PIMEs) 
• política fiscal (paguen els assalariats, no grans empreses ni fortunes). 

No ens agrada formar part d'un Estat en el que per guanyar vots els polítics, i 
els seus mitjans de comunicació afins, parlin malament i menteixin sobre 
Catalunya a la resta de comunitats, creant una animadversió crònica. Tampoc ens 
agrada que la corrupció formi part del disseny del sistema. Volem definir 
unes noves regles de joc, que facin molt més difícil aprofitar-se dels càrrecs públics, 
i que quan se'n detecti algun cas s'actuï amb contundència. Sense aforats. Sense 
indults. Tornant els diners. Empresonant, si cal. 

Tenim un nivell d'atur i de pobresa molt alt. No es pot consentir que 
l'Estat s'emporti de Catalunya uns 2.250€ per persona cada any, per 
gastar-los en mantenir una estructura d'Estat molt ineficient i en projectes faraònics 
no rendibles. No pot ser que cada habitant de Catalunya pagui en mitjana un 77% 
més d'impostos que alguna altra comunitat i rebi un 40% menys de despesa 
pública. No podem ser la vaca lletera eternament. Ja està exhausta i emprenyada. 

És humanament intolerable que Espanya sigui el tercer Estat del món desenvolupat 
amb més desigualtat econòmica i on més està creixent (diferència de renda i 
patrimoni entre classes socials). 

Volem una democràcia més participativa i uns parlamentaris que  ens 
representin de veritat, escollits nominalment i amb limitació del seu temps a la 
política. Ha de ser un servei temporal, no una professió. 

Catalunya és un país de gent molt treballadora i d'una llarga tradició 
industrial. Som punters en sectors diversos com medicina, alimentació, 
química, turisme, etc. i no volem viure de l'especulació, sinó d'empreses que siguin 
innovadores i exportin. Tenim un país fantàstic. Barcelona és una de les ciutats 
del món més valorades per fer negocis i treballar-hi. Aprofitem-ho! 

No cal inventar gaire. Els països amb més riquesa i benestar social 
d'Europa són de la nostra mida (població similar): Àustria, Dinamarca, 
Bèlgica, Irlanda, Suïssa, Noruega, Suècia, Finlàndia, Holanda,... Mirem què fan bé i 
copiem-ho, adaptant el que calgui (millors pràctiques). No cal córrer riscs. 

La història ens demostra que Catalunya no pot encaixar dins d'una Espanya 
que la vol sempre subordinada. Ningú a Espanya creu en un Estat Federal. El 
projecte és just el contrari: una gran re-centralització. Qualsevol persona que 
visqui a Catalunya i vulgui un millor país per ell i la seva família, no pot esperar que 
Espanya canviï la seva política. Volem prendre les nostres pròpies decisions 
per a construir entre tots un país millor. I fer-ho aviat. 


