
VULL SER LLIURE,
VULL UN NOU PAÍS.



La independència és l’eina 
que ens ha de permetre
construir la República catalana 
des de la ciutadania

Tots som cridats a decidir com volem el nou país. 
Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor 
de nosaltres per fer una democràcia avançada. Tenim 
l’oportunitat de fer foc nou amb el frau i la corrupció, 
i de bastir una nova administració transparent que 
reti comptes als ciutadans.

Amb els nostres recursos, tindrem una economia 
forta amb feina i oportunitats per a tothom, que ajudi 
els aturats, millori la situació dels treballadors i posi 

VOLEM SER LLIURES,
VOLEM VIURE EN UN NOU PAÍS

les coses fàcils als emprenedors. Volem potenciar la 
indústria del país i obrir-nos al món com un país d’èxit 
que fa la feina ben feta.

Volem un país net i equilibrat on les comarques esde-
vinguin territoris plens de futur i de qualitat de vida. 

Després de tants anys de crisi i retallades, ens me-
reixem un nou estat del benestar que garanteixi 
l’accés universal i equitatiu a l’educació, la sanitat, 
els serveis socials i la cultura. Volem una República 
amb un ascensor social que funcioni, amb pensions 
dignes i on els joves es guanyin la vida i el futur. 

Sense que importi d’on venim ni la llengua que parlem, 
la República catalana ens farà lliures i iguals i, sobretot, 
ciutadans que podrem decidir.



«Un nou país que neix del vot.
Fem possible el somni de llibertat, 
igualtat i fraternitat»

Vull:un #noupaísamb democràciaavançada 1 Sense corrupció
Una República amb separació de 
poders efectiva, inflexible amb la 
corrupció, amb un nou poder judicial 
i regeneració de la vida política.

2 Amb participació
Una República que apoderi el ciutadà. 
Amb una nova cultura democràtica 
en què el ciutadà pugui decidir i revocar 
lleis i mandats. 

3 Amb transparència
El Govern de la República serà obert 
i transparent. Una casa de vidre
on el ciutadà sabrà com es gasta 
el diner públic.

El 82% dels catalans 
d’avui no van votar 
la Constitució 
espanyola de 1978



«No pot ser que treballadors
i pimes paguem més que les grans 
fortunes i multinacionals»

Vull:
un #noupaís amb 
impostos justos

L’economia submergida a l’Estat espanyol
és del 23% del PIB, gairebé el doble que a Europa

1 Hisenda per a tothom
Farem una Hisenda pròpia útil 
per combatre el frau, que abans 
de castigar ajudi el contribuent, 
i que entre tots poguem gaudir 
de més i millors serveis públics. 

2 Impostos justos
Volem una fiscalitat justa, que capgiri 
la situació en què treballadors i pimes 
paguem la immensa part dels impostos 
i algunes grans empreses i rendes del 
capital eludeixen impostos fàcilment.

UE
13%

ESP
23%



«Una economia per als emprenedors
que produeixen i no per als que tenen
amics als ministeris»

Vull:
un #noupaís

industrial
i competitiu

1 Infraestructures 
competitives
Infraestructures logístiques competitives 
al servei dels ciutadans, d’una economia 
productiva i oberta al món.

2 Finançament per 
als emprenedors
Disposarem d’una banca pública al servei 
del desenvolupament econòmic del país, 
de les inversions industrials estratègiques, 
dels emprenedors i de les pimes.

3 País innovador
Un país on la recerca i la transferència tecno- 
lògica siguin una prioritat estratègica, amb 
polítiques públiques facilitadores d’start-ups, 
i de suport a la internacionalització.

AVE CORREDOR
MEDITERRANI

INVERSIÓ
EXECUTADA
6 0 . 0 0 0
MILIONS
EL 73% D’UNA 
I N V E R S I Ó
R U Ï N O S A

INVERSIÓ
EXECUTADA
8 . 4 0 0
MILIONS
NOMÉS EL 16% D’UNA
INVERSIÓ PRIORITÀRIA 
PER A  LA  UE  I  AMB
RETORN ECONÒMIC



«Un nou país on els joves 
no hagin d’abandonar 
les nostres comarques»

Vull:
un #noupaís

amb un territori
equilibrat

Avui, a Brussel·les, ningú 
defensa l’agricultura 
catalana, que no rep 
les ajudes de la PAC 
que li pertoquen

1 Agricultura competitiva
Augmentar la viabilitat, el valor afegit 
i la potenciació de les indústries agrí-
coles, planificació de regadius i nous 
conreus. Potenciació del sector agroali-
mentari i de les produccions locals.

2 País endreçat
Potenciació del turisme sostenible que 
posi en valor la identitat en els territo-
ris menys poblats.

3 País equilibrat
Articulació d’una Catalunya xarxa de 
ciutats, amb una política equilibradora 
del territori en termes d’infraestructures 
i serveis sanitaris, educatius, culturals, 
comunicatius–TIC, viaris i logístics. 

Només rebem el 4%
de les ajudes de la PAC

Som el 19%
de la producció 
agrària de l’Estat



«Un nou país amb l’energia
al servei de les persones
i del medi ambient, 
no dels oligopolis»

Vull:
un #noupaís
amb energia 
neta i barata

PAGUEM UNA DE LES ELECTRICITATS 
MÉS CARES D’EUROPA
PREU DEL kWh 1 Democràcia energètica

Ens deslliurarem del monopoli 
energètic, prioritzarem els interes-
sos dels consumidors i facilitarem 
l’autoconsum energètic.

2 Energia neta
Impulsarem la producció d’energies 
renovables, reduint la dependència 
de les energies més contaminants 
i perilloses.

3 Sobirania energètica
Reduirem la dependència dels com-
bustibles fòssils de l’economia cata-
lana, incentivant l’ús de tecnologies 
baixes en carboni i l’estalvi energètic.

MALTA 0,29 €

XIPRE 0,25 €

ESTAT ESPANYOL 0,22 €

ESLOVÀQUIA 0,20 €

REPÚBLICA TXECA 0,19 €

IRLANDA 0,18 €

ITÀLIA 0,18 €

LUXEMBURG 0,18 €

ALEMANYA 0,17 €

BÈLGICA 0,15 €

GRÈCIA 0,15 €

POLÒNIA 0,15 €

SUÈCIA 0,15 €

LITUÀNIA 0,14 €

LETÒNIA 0,14 €



«Un país on es tingui cura dels malalts, 
els nens tinguin les mateixes oportunitats 
i es tracti la gent gran amb respecte i dignitat»

Vull:
un #noupaís amb
qualitat de vida 

per a la gent gran

La Seguretat Social 
funciona avui com un sistema 
de repartiment: les pensions 
es paguen cada mes amb 
els diners que cotitzen les 
empreses i els treballadors

Sent part de l’Estat espanyol,
les pensions no les tenim garantides
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«Un país on es tingui cura dels malalts, 
els nens tinguin les mateixes oportunitats 
i es tracti la gent gran amb respecte i dignitat»

10.000

Per què les pensions estaran garantides?
El sistema de Seguretat Social catalana es finançarà 
com ara, amb els ingressos de les cotitzacions socials 
d’empreses i treballadors d’aquí.

2 Crearem el Sistema de la Seguretat Social catalana, 
amb l’objectiu d’augmentar les garanties de les pen-
sions a la nostra gent gran.

3 Catalunya es podrà permetre un sistema de 
pensions universal per als més grans de 65 anys, 
augmentant-ne la quantia un 10% de mitjana en 5 anys 
(2.000 M), fins a assolir estàndards europeus.

1 L’Estat espanyol haurà de cooperar amb la 
Seguretat Social catalana perquè els treballadors 
catalans que han cotitzat com a espanyols 
tenen el dret a reclamar la pensió allà on han 
treballat i cotitzat.

La viabilitat de les pensions 
en la Catalunya independent 
està garantida i podrien augmentar
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BALANÇ DE LA SEGURETAT SOCIAL
A CATALUNYA (MITJANA ANUAL 2006-2009)

25.399 23.202



Vull:
un #noupaís

amb un sistema 

de salut públic
i de qualitat

«Un nou país amb igualtat 
d’oportunitats i un ascensor 
social que funcioni»

Vull:
un #noupaís
amb igualtat 1

Prou pobresa
Una República digna 
compromesa amb la lluita 
contra la pobresa. Bastir 
un model propi basat en 
la renda garantida de 
ciutadania.

2
Igualtat 
d’oportunitats
Amb beques, amb 
educació pública 
i de qualitat, una 
bona FP i universitat 
assequible.

3
Sous dignes
En cinc anys, la Catalunya estat podrà 
augmentar el salari mínim dels actuals 
752,8 €/mes fins als 1.000 €/mes. 
Segons la Carta Social Europea, 
l’SMI a Catalunya hauria de pujar fins 
a 1.045,8 €/mes (60% del sou mitjà). 

ÍNDEX 80/20
DE DESIGUALTAT 
Nombre de vegades que
els sous del 20% més ric 
multiplica els sous del 
20% més pobre (2010)

CATALUNYA
5,8

PAÏSOS NÒRDICS
3,7

E. ESPANYOL
6,9

ZONA EURO
4,9



«El dret a la salut per a tothom no és 
negociable; Catalunya serà el país amb 
una de les millors sanitats del món»

Vull:
un #noupaís

amb un sistema 

de salut públic
i de qualitat

El pressupost català del 2014 destina una 
despesa sanitària per capita de 1.095,34 €. 
Un sistema de salut eficient i equitatiu 
requeriria com a mínim 1.500 € per càpita. 
Els països nòrdics i centreeuropeus s’acosten 
als 3.000 €/hab.

1 Sanitat pública
Crearem un Sistema públic 
de Salut i Afers Socials, universal, 
equitatiu i d’excel·lència.

2 Gestió participada 
i transparent
Amb autonomia de gestió i par- 
ticipació dels professionals, 
transparència, simplificació d’es-
tructures de gestió i suficiència 
financera, eficiència i cooperació 
amb els models no lucratius.

3 La millor sanitat del món
La sanitat catalana ha estat 
i serà una de les millors del món. 
És també un gran motor d’activi-
tat econòmica.

PAÏSOS BAIXOS 3.459

SUÈCIA 2.993

ÀUSTRIA 2.828

BÈLGICA 2.695

ALEMANYA 2.672

FRANÇA 2.649

E. ESPANYOL 1.512

CATALUNYA 1.342

GRÈCIA 1.237

PORTUGAL 1.026

DESPESA PÚBLICA EN SALUT 
EN EUROS PER CÀPITA (2011)



«Tots els nens han de gaudir de les 
millors oportunitats, sigui quina sigui 
la renda de la seva família»

Vull:
un #noupaís amb 
una escola pública

i de prestigi

L’Estat espanyol lidera el rànquing europeu 
del fracàs escolar

1 Èxit escolar
Farem un nou siste-
ma educatiu basat 
en el model d’escola 
catalana inclusiva, 
que proporcioni èxit 
escolar a tothom.

2 Escoles excel·lents
Prioritzarem el projecte 
educatiu de cada centre
i l’autonomia de gestió per 
garantir la igualtat d’opor-
tunitats, l’equitat, la cohesió 
social i l’excel·lència.

3 L’escola 
de la República
Avançarà cap a la inte-
gració del conjunt del 
sector educatiu en un 
sistema educatiu públic, 
laic, universal i en català.

JOVES ENTRE 18 I 24 ANYS QUE NO HAN FINALITZAT ELS ESTUDIS

ESP

23,5%
UE

11,9%



1 Cultura 
per a tothom
La cultura serà estructura-
da com un servei bàsic per 
a la cohesió social de la 
República catalana.

2 Oberts al món
Amb un Estat al 
darrere, la cultura cata-
lana i els seus creadors 
seran presents i reco-
neguts al món. 

3 Cultes i lliures
Invertir en cultura és fer 
ciutadania: construirem 
un sistema cultural ordenat, 
eficient i al servei d’una ciu-
tadania lliure i compromesa.

Vull:un #noupaís amb ciutadans lliures, cultes i més feliços

«La cultura no és un luxe, 
ni un mer espectacle, 
és un dret social
i un motor de ciutadania»
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Tenim un 50% 
d’atur juvenil. 
Des del 2007, els joves 
entre 16 i 24 anys 
han perdut 196.000 
llocs de treball

1 Garantia d’ocupació juvenil
Augmentem els fons de la Garantia 
Juvenil Europea perquè cap jove es 
quedi més de 4 mesos sense feina, 
formació o pràctiques remunerades.

2 FP de prestigi
Potenciar els programes transició 
escola-treball. Posar l’FP al servei 
dels treballadors i de les empreses.

3 Joves emprenedors
Ajudes a fons perdut per a la primera 
inversió, exempció de taxes i vacances 
fiscals per a emprenedors menors de 
26 anys, tarifa plana d’impostos d’autò-
noms fins a assolir una facturació que 
cobreixi el salari propi i bonificació per 
a la creació de nous llocs de treball.

Vull:
un #noupaís

amb un futur millor 
per als joves

«Volem viatjar i conèixer món, 
però no haver de marxar 
per poder trobar feina»

JOVES OCUPATS
A CATALUNYA (16-24 ANYS)

331.500
2007

2013

135.500



EL GUANY FISCAL
DE LA REPÚBLICA CATALANA

Catalunya podria 
gaudir cada any 

d’un total d’11.600 M 
d’euros addicionals, 

un cop ens féssim càrrec 
de totes les despeses 

del nou Estat. Recuperaríem 
en un sol any el doble 

de l’import de les retallades fetes 
a Catalunya en cinc anys (6.000 M).

54,2%
cotitzacions
Seguretat Social

41,4%
impostos (amb 
la mateixa pressió 
fiscal actual)

4,4%
altres

5.810 M€
guany fiscal de

+
guany per deixar de finançar 
el dèficit públic estatal

7.184 M€

=
el benefici de la independència 
per a Catalunya seria de

12.994 M€

–
participació en les institucions 
internacionals (UE...)

1.400 M€

11.594 M€
de guany en el

 pressupost anual

=

39.507 M€ NOVES DESPESES

45.317 M€ NOUS INGRESSOS

74,7%
Seguretat Social

12,2%
altres

6,7%
interessos del deute

6,38%
governs locals



esquerrarepublicana
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