6. ELS POLÍTICS FARAN COM FINS ARA ?
La democràcia actual és de baixa qualitat. Caldrà una regeneració de la política
catalana:
++ Foragitant l’amiguisme, la partitocràcia, les portes giratòries, el tràfic
d’influències, la disciplina de vot, etc.
++ Amb partits que tinguin un funcionament realment democràtic.
++ Amb una llei electoral que contempli la limitació de mandats, les llistes
obertes, el finançament dels partits, les campanyes electorals...
++ Amb sistemes de participació que prevegin consultes a l’hora de prendre
determinades decisions.
++ Amb un model nou de control polític i judicial de la corrupció.
++ Garantint la total separació de poders.
Dependrà de nosaltres el marc en què actuïn els polítics del nou estat, i triar a
aquests polítics.

La independència de Catalunya és la millor oportunitat i l’única
possibilitat real de fer una profunda regeneració política i democràtica.

7. PER QUÈ ENS CAL UN ESTAT ?
Tenir un estat permet prendre, de manera autònoma i sobirana, les decisions per al
benefici dels seus ciutadans.
Volem un estat de dret, social i democràtic per a tothom qui viu a Catalunya.
Construir aquest nou estat comportarà l’inici d’un procés constituent.
Construir un futur compartit junts ens cohesionarà socialment.
Volem un estat perquè els ciutadans de Catalunya estiguin en pla d’igualtat amb
els dels altres pobles del món.

Amb la República Catalana tindrem un estat socialment més just,
econòmicament més pròsper i políticament més lliure i democràtic, amb
veu pròpia al món.
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7 RESPOSTES

SOBRE LA INDEPENDÈNCIA

1. CATALUNYA INDEPENDENT, PER A QUÈ ?
Per llibertat, per regeneració democràtica i per justícia social.
Per ser tractats amb respecte i tenir les institucions al servei de les persones.
La independència és l’única oportunitat real per a crear un estat nou, canviant
tot allò que no funciona. Per canviar les velles estructures per nous models de
democràcia i crear una administració avançada i innovadora.
La independència suposarà l’obertura d’un procés constituent per definir les
línies mestres del nou estat. Que aquest estat sigui més just, millor i d’acord a la
voluntat de la majoria dependrà de la capacitat de tots i cadascun dels catalans i
catalanes d’implicar-nos-hi i participar en la seva configuració.

La independència és l’única oportunitat de crear un estat millor i més
just per a tothom!

2. SEGUIREM A LA UNIÓ EUROPEA ?
Els tractats europeus no diuen res sobre una secessió dins la Unió Europea.
La independència és un procés polític que s’acabarà canalitzant a través d’una
negociació política. Catalunya forma part de la Unió Europea des del 1986, quan
Espanya hi va entrar. Per tant ja som ciutadans europeus i tenim drets individuals
adquirits.
Hi ha diverses formes de relacionar-se amb Europa, tant si s’és membre de la Unió
Europea com si no. Noruega o Suïssa no són membres de la Unió Europea.
Mantenir l’Euro, la lliure circulació de mercaderies, béns i persones també és
possible sense pertànyer a la Unió Europea. Tan sols depèn de signar acords que no
requereixen unanimitat i, per tant, que Espanya no podria bloquejar.

Si Catalunya vol formar part de la Unió Europea, en formarà part.

3. SEGUIRÉ COBRANT LA PENSIÓ O L’ATUR ?
Sí, seguiràs cobrant la pensió i les altres prestacions.
A l’Estat espanyol, les pensions i l’atur es paguen amb les cotitzacions dels que
treballen. Per tant, la capacitat de pagar-les depèn de l’equilibri entre el total que
cobren els pensionistes i els aturats i el total que paguen els treballadors.
La taxa d’ocupació i els salaris són més alts a Catalunya que a Espanya i l’atur és
més baix. Per tant, les pensions i les prestacions d’atur seran més segures que a
l’actual Estat espanyol.

A Catalunya, el saldo acumulat de la Seguretat Social entre el 1995 i el 2010, fou de
24.774 milions d’€ de superàvit, mentre que el saldo acumulat de l’Estat espanyol
sense Catalunya al mateix periode de temps fou de 86.332 milions d’€ de dèficit.

Les pensions seran més segures a la República Catalana.

4. SERÀ ECONÒMICAMENT VIABLE ?
Si ho són Noruega, Suècia o Eslovènia, perquè no ho hauria de ser Catalunya?
Dels deu països més rics del món, nou són d’una “mida” semblant a la República
Catalana, són els que reaccionen i es recuperen millor davant situacions de
crisi i, segons el World Economic Forum, són més competitius perquè les seves
economies han de ser més obertes, important i exportant més.
Catalunya té una població semblant a la de Suïssa, Àustria, Finlàndia o Dinamarca,
quatre dels estats més pròspers i amb un millor índex de desenvolupament humà
del món.
Catalunya ha patit un dèficit fiscal endèmic que, ens els darrers anys, està estimat
en uns 16.000 milions d’€ anuals de mitjana. La República Catalana disposaria
d’aquests diners.

Sí, econòmicament, la República Catalana és totalment viable.

5. PODRÉ SEGUIR ESSENT ESPANYOL ?
És clar que sí. De la mateixa manera que el castellà seguirà sent respectat com fins
ara. Al món globalitzat actual és possible sentir-se i, fins i tot, tenir la nacionalitat,
d’un país diferent al país on es viu. El cas de Catalunya serà el mateix.
Ser i sentir-se espanyol és compatible amb voler la sobirania política de Catalunya.
Es pot ser espanyol al Brasil, al Japó o a Catalunya i es pot ser argentí, camerunès,
espanyol o italià a Catalunya.
A la República Catalana, tothom es podrà sentir d’on vulgui i podrà ser d’on vulgui.
Es podrà mantenir la nacionalitat espanyola, la catalana o ambdues. L’Estat
espanyol reconeix la doble nacionalitat amb altres països amb els que té vincles
històrics.

Sí. Volem un nou Estat per guanyar drets, no per perdre’n cap! La
República Catalana és per a tothom, independentment dels seus orígens i
del seu sentiment de pertinença.

