
És l’hora de Catalunya
Els reptes per viure millor
 
1. De la viabilitat econòmica

Catalunya és una àrea econòmica molt dinàmica, està 
molt per sobre de la mitjana europea. Amb un PIB per 
habitant de 27.918 €, poc més de 7,5 milions 
d’habitants, té més de 600.000 empreses i un alt nivell 
d’exportació com a resultat de la seva competitivitat.

Catalunya nou estat tindria una renda “per capita” de 
31.090 €, superior a la Gran Bretanya, Alemanya i 
França.
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2. Del manteniment de les pensions

Segons les dades de la Conselleria d’Economia amb les 
xifres de 1995-2010, la Seguretat Social catalana, fora 
de la caixa única espanyola, tindria un superàvit de 
24.774 milions d’euros.

La recuperació del dè�cit �scal permetria incrementar 
les pensions.
 
Font: ARA, 11/10/2012, pàg.16 – EL PUNT. AVUI, 23/09/2012, pàg. 5

3. De l’atenció a l’atur i altres subsidis

La � del dè�cit �scal suposaria la injecció anual a 
l’economia de �ns a 25.000 milions d’euros, una apor-
tació que ajudaria a la creació de llocs de treball 
(estimació de 300 mil nous llocs de treball); en conse-
qüència, l’augment de recursos i la baixada de deman-
dants.
 
Faria més sostenible el sistema.

Font: EL PUNT. AVUI, 23/09/2012, pàg. 6

4. Del respecte a la llengua castellana

Juristes i sociolingüistes subratllen que no es pot prohi-
bir cap llengua. El castellà, com a patrimoni cultural 
important de Catalunya, conviurà amb l’estatus de 
coo�cialitat. El català, com a llengua pròpia de Catalu-
nya, té el caràcter de llengua o�cial i, per aquest motiu, 
l’ús normal i preferent de l’Administració.

Els ciutadans de Catalunya podran utilitzar indistinta-
ment el català o el castellà en dirigir-se a l’Adminis- 
tració.

Font: EL PUNT. AVUI, 23/09/2012, pàg. 9

5. De la pertinença a la Unió Europea

L’adhesió de la Catalunya independent es faria per la 
via ràpida, perquè ja aplica la legislació comunitària i és 
contribuent net.

L’estat català mantindria l’euro i seria la tercera econo-
mia més internacionalitzada del món i la quarta més 
rica de la UE.

Brussel·les ja fa informes jurídics per preparar l’am- 
pliació interna.

Font: EL PUNT. AVUI, 23/09/2012, pàg. 4 i 10

6. Del respecte a la relació amb Espanya

“El camí de Catalunya cap a l’estat propi no es planteja 
en termes de ruptura ni de batalles cruentes ni d’adéus 
a Espanya.”

President Mas (1/10/2012)

Mantindrem ponts de diàleg i de col·laboració amb el 
govern espanyol. No hi haurà fronteres físiques, perquè 
estarem en el marc europeu. No hi haurà cap tracte 
discriminatori respecte als productes espanyols. Des de 
Catalunya no ens oposaríem que hi hagués con- 
ciutadans que optessin per la doble nacionalitat.

La relació amb el poble d’Espanya sempre serà més 
propera pels lligams de passat, present i futur.

7. De la Lliga de futbol i altres esports

Els equips d’un estat català podrien participar en 
lligues d’altres estats, ja que són entitats privades. La 
UEFA estudia la creació de lligues interestatals 
(Holanda-Bèlgica) (estats escandinaus). El Mònaco 
juga la Lliga francesa i l’Andorra ha jugat a l’espanyola.

L’estat propi suposa el reconeixement internacional de 
les seleccions catalanes en tots els àmbits.

Font: EL PUNT. AVUI, 23/09/2012, pàg. 11

8. Dels costos econòmics del procés de 
transició

En un procés de negociació es reparteixen tant els 
actius com els passius; per tant, Catalunya pot assumir 
una part del deute espanyol, però també té dret a part 
de les reserves i or del Banc d’Espanya, a part de les 
participacions en empreses estatals i a part de tots els 
patrimonis de l’Estat.

L’estat català pagaria el deute lligat al Prat i cobraria 
per part del Museu del Prado.

Font: L’ECONÒMIC, 14/09/2012, pàg. 2

9. De la plani�cació en les infraestructures

Catalunya tindrà competències plenes en totes les 
matèries, per tant, podrà plani�car, executar, 
gestionar, controlar i rebre la totalitat de les inversions 
públiques que es duguin a terme en el territori català. 

També la plani�cació, programació i gestió relativa a 
les infraestructures de transport al territori de Catalu-
nya, sobre ports, aeroports i altres que tinguin la 
quali�cació legal d’interès general.



L’ estat espanyol
ens ha tancat les portes...

No paga els deutes que té amb Catalunya.

No fa les inversions que diu l’Estatut.

No vol negociar el Pacte Fiscal.

No accepta l’estat plurinacional que admetia la 
constitució.

No vol protegir la llengua catalana i que sigui 
igual que la castellana.

No admet l’Estatut votat pel poble de Catalunya.

...per viure millor ara i en el futur,
necessitem tenir eines d’estat en 
el marc d’Europa:

Que ens permetrà garantir el desenvolupament 
econòmic i social de Catalunya.

Que vol dir més progrés i més eines per sortir de 
la crisi.

Que vol dir millors prestacions per a la gent gran.

Que vol dir una educació i una sanitat millors.

Que vol dir més benestar per a nosaltres però 
també pels nostres �lls i els nostres néts.

Que vol dir garantir la nostra viabilitat com a 
nació, com a identitat i com a model de benestar.

Tu decideixes viure millor!

Volem que es pugui exercir el dret a decidir 
de tots els ciutadans i ciutadanes de Cata-
lunya:

Fent una consulta al poble de Catalunya perquè 
pugui decidir lliuremet i democràtica el seu futur.

Construint una majoria social àmplia perquè 
Catalunya pugui tenir un estat propi en el marc 
d’Europa.

Com ho farem:

Amb la majoria del poble de Catalunya. Seran els 
catalans i les catalanes els que decidiran democràti-
cament.

Amb cohesió. Catalunya, un sol poble.

Amb rigor, seriositat i serenitat. Iniciem un procés 
que requerirà treball, constància, lideratge i respon-
sabilitat.

Pací�cament i amb diàleg. Amb l’Estat espanyol, 
amb la Unió Europea i amb els organismes interna-
cionals. I de forma plenament pací�ca i cívica.

En positiu i amb il·lusió. No és una ruptura. No es 
volen trencar ponts. No és contra ningú. No caurem 
en provocacions. És un procés d’a�rmació i de 
pulcritud democràtica.

Al sí de la Unió Europea i de la zona euro. Catalunya 
se sent part d’Europa.

parlaran
Pere Macias i Arau
Joan-Paül Udina i Tormo

Divendres 16 de novembre de 2012
Sala de Can Pasqual, 20 h.

Us hi esperem!
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