Construir
una nova
república
no sí
Motius pel SÍ

Motius pel SÍ
Construirem una República de persones lliures i iguals
Un nou país net de corrupció, just i on la ciutadania tingui les mateixes
oportunitats. Una societat del benestar avançada, diversa, inclusiva
i cohesionada, amb una economia productiva de base exportadora
i industrial, en la qual tothom pugui prosperar i viure dignament.

Paguem 16.000 milions d’euros cada
any en impostos que no tornen. Uns
diners que l’Estat malgasta en AVE sense
passatgers, aeroports sense avions,
rescats a la banca i despesa militar.
Per una República que gestioni
els recursos amb eficiència, reforçant
l’estat del benestar, impulsant
el corredor mediterrani i invertint
en uns rodalies de qualitat.

sí

El model de pensions de l’Estat espanyol
està en fallida. El fons de reserva de les
pensions ha passat de 66.815 milions
d’euros l’any 2011 a 24.207 milions a finals
del 2016. En 5 anys, l’Estat ha cremat
el 63 % de les reserves, 42.608 milions.
Per una República que generi
riquesa garantint pensions dignes
i sostenibles, per a avui i per a demà.

sí

Un entramat polític i institucional
corrupte, opac i ineficient que afavoreix
les xarxes clientelars en perjudici
de l’interès general i que malversa
diners públics de forma il·lícita per a
l’enriquiment personal.
Per una República transparent
amb rendició de comptes davant
de la ciutadania i en què la corrupció
i la malversació siguin perseguides amb
tots els recursos i tota la contundència.

sí

El salari mínim interprofessional a l’Estat
espanyol és dels més baixos d’Europa,
fet que impossibilita la redistribució
de la riquesa i precaritza les condicions
de vida de milions de treballadors.
Per un salari mínim digne i per
una millora de les condicions laborals
de les persones treballadores.

sí
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Un govern
al costat de
la cultura
FINANÇAMENT

CREACIÓ

L’Estat espanyol ens sotmet a un dèficit
fiscal que no ens permet finançar
suficientment les polítiques culturals

L’Estat es mostra indiferent a la
problemàtica dels treballadors culturals
mitjançant la legislació tributària i de la
Seguretat Social, amb l’IVA a la cultura
al 21 %.

Per una República que aposti per la
cultura i pugui finançar adequadament
les polítiques públiques.

sí

PROJECCIÓ EXTERIOR
L’Estat espanyol promou només una
cultura, la castellana. I promou només les
activitats culturals que es duen a terme
a Madrid, projectant a l’exterior la cultura
espanyola i ignorant sistemàticament la
resta de cultures que li són pròpies.
Per una República intercultural
amb una política pròpia de difusió
i internacionalització de la cultura
catalana que interactuï amb totes les
cultures del món.

sí

Per una República creativa que
doni suport als creadors amb un
sistema tributari adaptat a les seves
necessitats.

sí

EQUIPAMENTS
L’Estat espanyol finança només els
equipaments situats a Madrid (Museu del
Prado, 45 MEUR; Museu Reina Sofía, 36
MEUR) mentre desatén els equipaments
de fora de Madrid (MNAC, 2 MEUR;
Macba, 1 MEUR).
Per una República que aposti per disposar
d’uns equipaments culturals dignes.

sí
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Un habitatge digne
per a tothom
DRET A L’HABITATGE

HABITABILITAT

L’Estat espanyol fa de l’especulació immobiliària i
de la urbanització del territori un dels pilars de la
seva economia.
Per una República que garanteixi l’accés a
l’habitatge mitjançant un parc d’habitatge
social suficient i ajuts per accedir-hi quan
calgui.

L’Estat espanyol permet la pobresa energètica
i no considera com un dret social ni l’accés a
l’energia ni a les condicions d’habitabilitat.
Per una República que garanteixi l’accés a
l’energia i un mínim d’habitabilitat, confort
i eficiència energètica per assegurar la
salut i el benestar dels ciutadans

DESNONAMENTS I DACIÓ

PAISATGE

L’Estat ha propiciat l’endeutament de les famílies,
ha permès l’establiment de clàusules abusives i
ha afavorit els desnonaments.
Per una República lliure de desnonaments,
amb dació en pagament i sense abusos.

L’Estat espanyol explota el territori sense
garantir-ne l’equilibri, la racionalitat i la
qualitat del paisatge, un paisatge en constant
perill a causa d’una Llei de costes que permet
sobreurbanitzar el litoral i per la manca d’una
política forestal coherent.
Per una República respectuosa amb
l’entorn natural que preservi el paisatge
i afavoreixi la desclassificació del sòl,
la desurbanització i la renaturalització
d’espais no ocupats.

sí

sí

PREUS ASSEQUIBLES
L’Estat ha fet de l’accés a l’habitatge un luxe i ha
discriminat el lloguer, limitant-ne el parc, un parc
d’habitatges de lloguer envellit i car que fa que
trobar pis de lloguer a un preu raonable sigui
gairebé impossible en segons quines zones del país.
Per una República responsable que fomenti
un mercat de lloguer equilibrat en drets i
deures i uns preus que tinguin en compte la
renda de la població.

sí

sí

sí
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Un transport
públic puntual
INFRAESTRUCUTRES

RODALIES

L’estat espanyol és un estat radial
que incompleix permanentment
les inversions en infraestructures a
Catalunya.

L’Estat eludeix els seus compromisos
d’inversió en Rodalies, fet que causa
retards i avaries diàries

Per una República ben connectada
que aposti per la mobilitat sostenible,
amb transports públics eficients
i infraestructures al servei de
l’economia productiva

sí
GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES
L’Estat espanyol ha mantingut un model
decimonònic en gestió d’infraestructures
basat en una estructura radial, el
control de l’Estat i infraestructures
improductives.
Per una gestió intel·ligent de la
mobilitat que integri totes les xarxes
públiques de transport.

sí

Per una xarxa ferroviària eficient i
puntual amb intercanviadors entre els
diversos sistemes de transport i que
vertebri el territori.

sí

PEATGES
La manca d’inversió de l’Estat a
Catalunya ens aboca a un sistema
de peatges indiscriminats i a unes
carreteres col·lapsades.
Per una República lliure de peatges
i amb una mobilitat sostenible que
mitjançant l’eurovinyeta estableixi
un pagament just per l’ús de la xarxa
viària.

sí
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Una economia
respectuosa amb
el medi ambient
ECONOMIA VERDA

MERCAT ENERGÈTIC

L’Estat espanyol ha basat la seva
economia en el consum massiu i en unes
infraestructures sobredimensionades.

L’Estat beneficia les grans elèctriques i
perjudica empreses i consumidors amb
una de les tarifes elèctriques més cares
d’Europa.

Per una República que promogui
l’economia verda en què les empreses
i la ciutadania estiguin compromeses
amb el consum responsable i el
respecte al medi ambient.

sí

Per una República eficient amb
un mercat energètic de lliure
competència en favor de l’interès
general i el desenvolupament
sostenible.

sí

RENOVABLES

RESIDU ZERO

L’Estat espanyol manté les nuclears al
mateix temps que penalitza la producció
d’energia solar.

L’Estat es desentén de la prevenció,
reducció i reutilització de residus..

Per una República sostenible que
aposti per un horitzó d’energies 100 %
renovables.

sí

Per una República responsable que
implanti progressivament l’economia
circular amb l’estratègia Residu Zero
per reduir al màxim els residus.

sí
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Ocupació
de qualitat
i salari digne
ECONOMIA

OCUPACIÓ DE QUALITAT

L’Estat espanyol és un estat clientelista
que afavoreix el grans oligopolis de
l’IBEX35, l’economia especulativa del
totxo i un model productiu low cost.

L’Estat té un alt índex d’atur i treball
precari i penalitza el treball autònom.

Per una República emprenedora que
aposti per la recerca i la innovació,
acompanyi els emprenedors i
enforteixi una economia productiva
de base industrial.

sí

SALARI DIGNE
L’Estat espanyol té un salari mínim
interprofessional dels més baixos
d’Europa.
Per una República social que
garanteixi un salari digne a les
persones treballadores.

sí

Per una República del treball digne
que garanteixi l’ocupabilitat de les
persones, quotes i prestacions justes
per a autònoms i fomenti l’economia
social i el cooperativisme.

sí

MARC CATALÀ
DE RELACIONS LABORALS
L’Estat espanyol ha imposat reformes
laborals que retallen els drets conquerits
pels treballadors.
Per una República del diàleg on la
negociació, mediació i arbitratge
siguin els eixos del marc català de
relacions laborals.

sí
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Un futur ple
d’oportunitats
ECONOMIA

FISCALITAT

L’Estat espanyol és un estat clientelista
que afavoreix el grans oligopolis de
l’IBEX35, l’economia especulativa del
totxo i un model productiu low cost.

L’Estat espanyol ens sotmet a un espolí
fiscal de 16.000 MEUR anuals, penalitza
els autònoms i permet un alt índex de
frau i evasió fiscals.

Per una República emprenedora que
aposti per la recerca i la innovació,
acompanyi els emprenedors i
enforteixi una economia productiva
de base industrial.

Per una República pròspera amb una
fiscalitat justa i eficient, amb una
tramitació àgil i adequada per a pimes
i autònoms i que garanteixi els serveis
públics de l’estat del benestar.

INNOVACIÓ

RECERCA

L’Estat espanyol s’ha convertit un estat
oligàrquic que afavoreix les situacions
de domini de les grans companyies a
canvi de col·locar amics i familiars als
consells d’administració.

L’Estat espanyol prioritza la mà d’obra
barata per sobre del valor afegit i
permet la fugida de talent per falta
d’oportunitats professionals.

sí

Per una República innovadora en
què tota la ciutadania i les empreses
puguin accedir a les tecnologies de la
informació a preus raonables i arreu
del territori.

sí

sí

Per una República del coneixement
que aposti per la recerca amb
criteris d’excel·lència i un sistema de
beques que garanteixi l’oportunitat
d’estudiar.

sí
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Unes infraestructures
connectades al món
RODALIES

CORREDOR MEDITERRANI

L’Estat espanyol eludeix els seus
compromisos d’inversió en Rodalies,
fet que causa retards i avaries diàries.

L’Estat espanyol inverteix quantitats
astronòmiques en AVE sense
passatgers, aeroports sense avions i
rescats d’autopistes de Madrid, al mateix
temps que prioritza el corredor central
que passa per Madrid.

Per una xarxa ferroviària eficient i
puntual que vertebri el territori.

sí

PORTS I AEROPORTS
L’Estat espanyol limita el potencial
de l’Aeroport del Prat i dels ports de
Barcelona i Tarragona però prioritza
l’Aeroport de Barajas.
Per una República amb intercanvi
modal que converteixi el Prat en
un hub intercontinental i doti els
ports catalans d’autonomia per ser
competitius i eficients en el trànsit de
mercaderies a la Mediterrània.

sí

Per una República eficient que
construeixi el Corredor Mediterrani i
inverteixi els recursos prioritzant les
necessitats.

sí

PEATGES
L’Estat espanyol construeix autovies
gratuïtes a Espanya i no construeix
les autovies i els enllaços necessaris a
Catalunya.
Per una República lliure de peatges
i amb una mobilitat sostenible que
mitjançant l’eurovinyeta estableixi un
pagament just per a l’ús de la xarxa
viària.

sí
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Garantir el
model d’escola
catalana
L’acceptació de la diversitat lingüística i
cultural és una assignatura pendent per
a l’Estat espanyol, que ha estat incapaç
d’incorporar una visió plurinacional de
les coses en matèria d’educació.
Per una República que garanteixi el
model d’escola catalana, amb vocació
democràtica i arrelat a la realitat del
país.

sí

La segregació de l’alumnat en funció de
la capacitat econòmica de les famílies
és una de les principals característiques
del sistema educatiu espanyol. Per si
això fos poc, està carregat d’arcaics
perjudicis ideològics i provoca uns alts
índexs de fracàs escolar.
Per una República educadora que
gestioni amb responsabilitat un servei
públic educatiu de qualitat, prioritzi
la inclusió i la igualtat d’oportunitats i
procuri l’èxit educatiu de tothom.

sí

Els atacs al paper vertebrador de la llengua
catalana en el nostre sistema d’ensenyament
han estat una constant els darrers anys:
lleis que envaeixen competències, decisions
judicials hostils a la llengua i campanyes amb
informacions falses i esbiaixades atiades
des dels principals mitjans de comunicació
espanyols.
Per una República que aprofundeixi
el paper socialment vertebrador de la
llengua catalana en el sistema educatiu.

sí

El sistema espanyol d’educació és
centralitzat i jeràrquic, no té en compte la
participació de les famílies i els municipis
i menysté la rellevància educativa del
coneixement de l’entorn.
Per una República amb unes escoles ben
finançades, vinculades al seu entorn
i amb prou marge per desenvolupar
autònomament el seu projecte educatiu.

sí
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Un sistema educatiu
modern i de qualitat
La segregació de l’alumnat en funció de
la capacitat econòmica de les famílies és
una de les característiques principals del
sistema educatiu espanyol. Per si això
fos poc, arrossega un munt de perjudicis
ideològics i provoca uns índexs molt alts
de fracàs escolar.
Per una República educadora que
gestioni amb responsabilitat un servei
públic educatiu de qualitat, prioritzi
la inclusió i la igualtat d’oportunitats i
procuri l’èxit educatiu de tothom.

sí

L’Estat espanyol defensa un model
educatiu transmissor i memorístic
en què l’alumne és un agent passiu
que pateix un sistema ineficaç, ple
d’obstacles i revàlides.
Per una República que situï l’alumne
al centre del sistema d’educació
convertint-lo en actor del procés
d’aprenentatge i contribueixi a la
progressiva maduració com a ciutadà.

sí

El sistema espanyol d’educació és
centralitzat i jeràrquic, no té en
compte la participació de les famílies
i els municipis i menysté la rellevància
educativa del coneixement de l’entorn.
Per una República amb unes escoles
ben finançades, vinculades al
seu entorn i amb prou marge per
desenvolupar autònomament el seu
projecte educatiu.

sí

Les absurdes picabaralles partidistes i
els canvis permanents en la legislació
educativa espanyola provoquen
incerteses i generen un clima gens
favorable entre els professionals, els
alumnes i les famílies.
Per una República que promogui el
diàleg i el consens, doni serenor a la
comunitat educativa i impulsi un nou
Pacte Nacional per a l’Educació.

sí
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Una sanitat pública,
universal i de qualitat
SALUT

INTEGRACIÓ

L’Estat escanya les finances de
la Generalitat limitant els serveis
públics de l’estat del benestar i acaba
perjudicant tots els ciutadans de
Catalunya.

L’Estat espanyol ha resultat ineficient i
incapaç de gestionar la complexitat.

Per un sistema de salut i atenció
social públic, equitatiu i universal amb
un pressupost equivalent a la mitjana
dels països capdavanters de la Unió
Europea.

sí

IGUALTAT
L’Estat espanyol incrementa les
desigualtats.
Per un sistema de salut que estigui
basat en l’atenció integral a la
persona, tingui com a base l’Atenció
Primària de Salut i Comunitària i amb
especial atenció a les zones que més
ho necessitin.

sí

Per la integració de la informació
sanitària i dels serveis socials que
sigui unificada, en xarxa compartida i
al servei de la ciutadania.

sí

RECERCA
L’Estat gira l’esquena a la recerca i la
innovació.
Per una República innovadora que
aposti per la recerca i el coneixement
orientats a millorar la salut i el
benestar de la ciutadania.

sí

DRETS
L’Estat espanyol penalitza l’eutanàsia.
Pel dret a morir dignament respectant
la voluntat de les persones.

sí

Motius pel SÍ

Una república
on els únics
reis siguin
els d’orient
HERÈNCIA MEDIEVAL

OPACITAT

Espanya és una monarquia on el càrrec
de cap d’estat és heretat.

El cap d’estat espanyol no pot ser
fiscalitzat i està per sobre de la llei.

Per una República en què el president
sigui escollit democràticament.

Per una República transparent amb
retiment de comptes.

sí

sí

PRIVILEGIS

REINSTAURACIÓ FRANQUISTA

La monarquia espanyola disposa
d’immunitat legal i privilegis com ara un
salari de 8 milions d’euros.

La monarquia fou restaurada per Franco
després del cop d’Estat a la legalitat
republicana.

Per una República de ciutadans lliures
i iguals davant la llei.

Per una República nascuda del dret
a decidir i un procés constituent
participatiu.

sí

sí
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Una societat
acollidora
i oberta al món
FUNDACIÓ

LAÏCITAT

L’Estat espanyol concedeix la
nacionalitat espanyola de manera
arbitrària i en funció de criteris
econòmics i ideològics.

L’Estat espanyol resulta ser un estat
confessional en què predomina la visió
d’una determinada religió per damunt
d’altres opcions ideològiques i religioses.

Per una República integradora en
què totes les persones que visquin
a Catalunya i ho vulguin puguin
adquirir la nacionalitat catalana.

Per una República laica amb llibertat
de consciència i que respecti totes les
creences.

sí

DIVERSITAT

sí

L’Estat espanyol no reconeix les nacions
que en formen part i és indiferent a la
diversitat cultural i lingüística.

ACOLLIDA

Per una República intercultural que
promogui la diversitat i la interacció
entre la cultura catalana i les cultures
del món.

Per una República acollidora
compromesa amb el dret d’asil.

sí

L’Estat espanyol gira l’esquena als
refugiats.

sí
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Una societat
inclusiva
i diversa
L’Estat espanyol és lent i permissiu
a l’hora d’enfrontar-se a les
discriminacions que encara pateixen les
persones LGTBI.
Per una República lliure d’homofòbia
i transfòbia on ningú sigui discriminat
per identitat de gènere i orientació
sexual.

sí

L’Estat espanyol es resisteix a
l’hora d’atorgar els mateixos drets i
llibertats per a tothom, sigui quina
sigui l’orientació sexual i de gènere de
cadascú.
Per una República que garanteixi
a tothom el dret d’estimar com es
vulgui i de constituir un model de
família lliurement triat.

sí

L’Estat espanyol no es desempallega
d’una tradició conservadora en temes
de moral sexual i, a diferència del
que succeeix als països més avançats
d’Europa, té molts problemes a l’hora de
respectar la lliure opció de gènere les
persones.
Per una República respectuosa
amb la diversitat sexual i de gènere
que garanteixi els mateixos drets i
oportunitats a tothom.

sí
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Un govern
al costat dels
pagesos
L’Estat espanyol impulsa unes polítiques
agràries arcaiques, de base latifundista,
que promouen un model d’economia
subsidiària molt allunyat de les nostres
necessitats.

El camp català i la seva gent no són
tinguts en compte a l’hora d’establir
contactes, relacions i protocols
d’exportació amb Europa i la resta del
món.

Per una República que faci costat a
les necessitats del camp català, ajudi
les explotacions familiars i promogui
l’equilibri territorial i una alimentació
saludable i de qualitat.

Per una República amb vocació
exportadora que estableixi acords
internacionals sobre la base de les
necessitats reals del sector agrari
català.

Les competències en agricultura del
Govern de Catalunya són vulnerades
constantment a l’hora de distribuir
els recursos de la PAC i altres ajuts
europeus.

La política hídrica de l’Estat espanyol,
amb propostes megalòmanes com el vell
Plan Hidrológico Nacional, no respon a
una lògica ecològica i posa en risc l’aigua
de l’Ebre i el futur de la seva gent.

Per una República amb veu pròpia a la
UE que negociï amb autoritat els fons
de la PAC i obtingui ajuts i suports per
al camp català.

Per una República ambientalment
responsable, amb poder de decisió
sobre la conca de l’Ebre, els cabals
ecològics i la gestió del cicle de l’aigua.

sí

sí

sí

sí
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Una república
que respecti els
drets dels animals
La «fiesta nacional», un espectacle en el
qual es maltracta i es mata de manera
molt cruel els animals que hi participen,
continua gaudint de tota mena de
privilegis i suports públics.

L’Estat espanyol no respecta les
competències de Catalunya en matèria
de protecció animal i, contra tota lògica
democràtica, mira de negar la nostra
decisió de prohibir les curses de braus.

Per una República lliure de
maltractament animal que prohibeixi
les curses de braus.

Per una República respectuosa amb
la sensibilitat animalista, que sàpiga
conviure amb els animals i respecti el
seu hàbitat natural.

sí

La legislació espanyola en matèria
de protecció animal és de les menys
avançades d’Europa i una de les poques
que permet el maltractament animal.
Per una República capdavantera en la
protecció dels drets dels animals que
afavoreixi mesures d’adopció i sigui
inflexible amb els maltractaments.

sí

sí
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Una república on
la tortura no sigui
un espectacle
La «fiesta nacional», un espectacle en el
qual es maltracta i es mata de manera
molt cruel els animals que hi participen,
continua gaudint de tota mena de
privilegis i suports públics.

L’Estat espanyol no respecta les
competències de Catalunya en matèria
de protecció animal i, contra tota lògica
democràtica, mira de negar la nostra
decisió de prohibir les curses de braus.

Per una República lliure de
maltractament animal que prohibeixi
les curses de braus.

Per una República respectuosa amb
la sensibilitat animalista, que sàpiga
conviure amb els animals i respecti el
seu hàbitat natural.

sí

La legislació espanyola en matèria
de protecció animal és de les menys
avançades d’Europa i una de les poques
que permet el maltractament animal.
Per una República capdavantera en la
protecció dels drets dels animals que
afavoreixi mesures d’adopció i sigui
inflexible amb els maltractaments.

sí

sí
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Garantir la igualtat entre
dones i homes
L’Estat espanyol no acaba de superar la
tradicional cultura masclista i, per si això no
fos prou, intenta impedir l’aplicació de la Llei
d’igualtat aprovada pel Parlament de Catalunya.
Per una República de dones i homes lliures
que doni compliment estricte a la Llei
d’igualtat catalana entre dones i homes.

sí

La llei de violència masclista espanyola només
tipifica com a feminicidi les morts que es
produeixen en el si de la parella o en mans de
l’exparella.
Per una República que consideri la
violència masclista com una qüestió d’Estat
i la persegueixi com pertoca en qualsevol
de les múltiples expressions.

sí

La discriminació salarial per raons de gènere és
encara massa freqüent i, malauradament, des
de l’Estat no es treballa prou per erradicar-la.
Per una República que garanteixi la
igualtat salarial entre l’home i la dona en
l’àmbit laboral.

sí

La cura dels fills continua caient amb
massa freqüència sobre les dones. El fet
s’agreuja encara més fora de Catalunya
a causa de la legislació estatal sobre
permisos de paternitat, restrictiva i que
no afavoreix la igualtat real entre home
i dona.
Per una República que defensi
les necessitats de les famílies i
garanteixi uns permisos de paternitat
i maternitat iguals i intransferibles
per a cadascun dels membres de la
parella.

sí

La cultura horària i els usos del temps
que regeixen a l’Estat espanyol són
absolutament ineficients, perjudiquen
la productivitat i dificulten moltíssim
la conciliació familiar.
Per una República que avanci cap
a una reforma horària per millorar
la vida de les persones, les famílies
i les necessitats de l’economia
productiva.

sí

Motius pel SÍ

Una economia
que aposti pels
emprenedors
Continuen plenament vigents les
pràctiques clientelars d’un Estat que
afavoreix els grans oligopolis de
l’IBEX35, l’economia especulativa del
totxo i un model productiu low cost.
Per una República emprenedora que
aposti per la recerca i la innovació,
acompanyi els emprenedors i
enforteixi una economia productiva
de base industrial.

sí

El model de creixement espanyol no ha
superat el vell esquema de prioritzar la
mà d’obra barata per damunt del valor
afegit que està en la base del darrer
cicle de crisi econòmica.
Per una República del coneixement
que aposti per la recerca amb
criteris d’excel·lència i estimuli la
transferència de coneixement a
l’economia productiva.

sí

Els índexs d’evasió i frau fiscal espanyols
són dels més alts d’Europa.
Per una República pròspera, amb
iniciativa, que faci costat al treball
autònom i persegueixi el frau fiscal.

sí

Les grans companyies que viuen gràcies
als favors que els atorguen les ‘portes
giratòries’ són els amos i senyors d’una
economia espanyola dominada per les
oligarquies de sempre.
Per una República innovadora que
creï ecosistemes col·laboratius posant
en contacte universitats, empreses,
institucions i emprenedors.

sí

Motius pel SÍ

Un futur ple
d’oportunitats
Continuen plenament vigents les
pràctiques d’un Estat clientelar que
afavoreix els grans oligopolis de
l’IBEX35, l’economia especulativa del
totxo i un model productiu low cost.
Per una República emprenedora que
aposti per la recerca i la innovació,
acompanyi el treball autònom i
enforteixi una economia productiva
de base industrial.

sí

Les grans companyies gaudeixen d’una
situació privilegiada gràcies al fet
de col·locar familiars i amics de gent
vinculada al poder polític als consells
d’administració.
Per una República innovadora en
què tota la ciutadania i les empreses
puguin accedir, en condicions
d’igualtat, a les tecnologies de la
informació a preus raonables i arreu
del territori.

sí

El dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat
és de 16.000 milions d’euros cada any.
Per una República pròspera amb una
fiscalitat justa i eficient, amb una
tramitació àgil i adequada per a pimes
i autònoms i que garanteixi els serveis
públics de l’estat del benestar.

sí

El model de creixement espanyol no ha
superat el vell esquema de prioritzar
l’ús de mà d’obra barata per damunt
del valor afegit. Això provoca una fuga
de talent a causa que els joves més
preparats es veuen obligats a marxar a
buscar feina a l’estranger.
Per una República del coneixement
que aposti per la recerca amb criteris
d’excel·lència i per un sistema de
beques que garanteixi a tothom les
oportunitats d’estudiar, preparar-se
per a la vida professional i trobar
feina en consonància amb la seva
formació.

sí

Motius pel SÍ

Un sistema
tributari just
i eficient
El dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat
espanyol és de 16.000 milions d’euros
cada any.
Per una República que disposi dels
seus recursos i garanteixi els serveis
públics de l’estat del benestar.

sí

Els successius governs espanyols
han practicat des de fa anys una
política fiscal molt perjudicial per als
treballadors i les classes mitjans i, en
canvi, extraordinàriament permissiva
pel que fa als privilegis de les rendes del
capital.
Per una república amb una fiscalitat
progressiva en la qual pagui més
qui més diners tingui i en què la
riquesa es redistribueixi de manera
equitativa.

sí

Els índexs de frau i evasió fiscal
espanyol són dels més alts d’Europa. I
les grans víctimes d’aquesta situació són
les pimes i els treballadors autònoms.
Per una República amb una fiscalitat
justa i eficient, sense traves i rigideses
administratives i adaptada a les
necessitats dels autònoms i de les
petites i mitjanes empreses.

sí

L’Estat espanyol considera una nosa
les energies renovables i les polítiques
de gestió dels residus. La seva
irresponsabilitat ambiental és cada
vegada més insostenible..
Per una República amb una fiscalitat
responsable, que afavoreixi una vida
saludable per a tothom i en la qual
pagui més qui més contamina.

sí

Motius pel SÍ

Una democràcia
plenament
participativa
L’Estat espanyol és incapaç d’acceptar
amb normalitat democràtica el dret de
la ciutadania de Catalunya a decidir
lliurement el seu futur.

L’Estat espanyol se sustenta en el tràfic
d’influències, la malversació de fons
públics i l’enriquiment personal dels
sectors propers al poder.

Per una República democràtica
nascuda del vot de la ciutadania.

Per una República transparent,
amb un govern obert, participació
ciutadana i retiment periòdic de
comptes dels responsables polítics
davant la ciutadania.

sí

Els casos de partidització descarada
de la justícia i d’ús de les clavegueres
de l’Estat per a finalitats polítiques han
estat una constant en els darrers anys.
I, malauradament, aquest estat de coses
continua vigent.
Per una República amb una justícia
independent, amb unes forces de
seguretat vinculades a uns valors
democràtics i amb una ciutadania
atenta, crítica i vigilant.

sí

sí

Les lleis i normatives tendents a limitar
els drets civils i les llibertats ciutadanes,
així com a atacar la llibertat d’expressió,
formen part del paisatge polític
espanyol dels darrers anys.
Per una República democràticament
plena, respectuosa amb les llibertats
individuals i col·lectives i amb
una ciutadania activa i cívicament
compromesa.

sí

Motius pel SÍ

Un país on les
grans decisions
es prenguin
votant
La monarquia, hereva directa de
la dictadura franquista, es mostra
immune al canvi i és una forma de
govern arcaica, desprestigiada i poc
democràtica.

L’Estat espanyol arrossega una tradició
autoritària i poc democràtica i es nega
a acceptar el dret de la ciutadania de
Catalunya a decidir lliurement el seu
futur.

Per una República catalana
de ciutadans lliures i iguals.

Per una República democràticament
avançada en la qual la ciutadania
tingui dret a decidir lliurement sobre
tots els aspectes que afecten la seva
vida.

sí

sí

A diferència del que ha succeït diverses
ocasions a Catalunya, la tramitació
d’iniciatives legislatives populars han
estat torpedinades sistemàticament
a les càmeres de representació
espanyoles.

La constitució espanyola consagra la
«sagrada unidad» d’Espanya i confereix
a l’exèrcit la missió de mantenir-la.

Per una República que apoderi la
ciutadania mitjançant consultes
populars i promogui activament i
amb normalitat els mecanismes de
democràcia directa.

Per una República catalana la
Constitució de la qual no imposi
línies vermelles i neixi únicament i
exclusivament a partir de la lliure
voluntat de la ciutadania.

sí

sí

Motius pel SÍ

Un model energètic
respectuós amb
el medi ambient
L’economia que han promogut els
successius governs espanyols es
fonamenta en uns valors consumistes
i gens respectuosos amb l’entorn i el
medi ambient.
Per una República que promogui
l’economia verda i en la qual les
empreses i la ciutadania estiguin
compromesos amb el consum
responsable i el respecte al medi
ambient.

sí

L’Estat espanyol afavoreix els grans
conglomerats elèctrics i perjudica
empreses i consumidors imposant-los
una de les tarifes més cares d’Europa.
Per una República eficient amb
un mercat energètic de lliure
competència que defensi l’interès
general i el desenvolupament
sostenible.

sí

L’autoconsum i l’autoproducció d’energia
han estat permanentment bandejats a
causa de la pressió dels grans oligopolis.

La priorització de l’energia nuclear i
la poca sensibilitat amb relació a les
renovables i a l’energia solar són la
característica fonamental de la política
energètica espanyola.

Per una República energèticament
democràtica en la qual es faciliti a
tothom la generació d’energia a través
de fonts renovables disponibles arreu
del territori.

Per una República sostenible, amb
consciencià ambiental i que aposti
per un horitzó en què l’energia
consumible sigui d’origen 100 x 100
renovable.

sí

sí

Motius pel SÍ

Una república
que garanteixi unes
pensions dignes
PENSIONS

FONS DE RESERVA

A l’Estat espanyol, les aportacions de les
cotitzacions dels treballadors no arriben
a cobrir la necessitat de despesa de les
pensions. És un sistema insostenible.

L’Estat espanyol ha esgotat el Fons
de Reserva de les Pensions en 6 anys,
incrementant el risc de fallida.

Per una República pròspera que
generi ocupació i salaris de qualitat
que permetin garantir unes pensions
dignes amb relació al cost de la vida

sí

Per una República responsable que
harmonitzi les prestacions i planifiqui
a llarg termini per un sistema de
pensions sostenible.

sí

PRECARITZACIÓ
TREBALL
L’Estat espanyol té un dels nivells
d’atur més alts d’Europa i sous
precaris
Per una República amb treball digne
que garanteixi l’ocupabilitat de
les persones, quotes i prestacions
justes per a autònoms i fomenti
l’economia social i el cooperativisme

sí

L’Estat espanyol va empobrint els
pensionistes, ja que les pensions creixen
només un 0,25 % anual, per sota de
l’increment del cost de la vida.
Per una República justa que
garanteixi un nivell de vida digne
a les persones, amb un sistema de
pensions de repartiment basat en
tres eixos: contributives, universals i
complementàries.

sí

