
 
 

DEFENSEM ELS DRETS SOCIALS I LABORALS I DEFENSEM CATALUNYA 
 

UNA ALTRA CATALUNYA ÉS POSSIBLE, JUNTS PODEM  

 
L’ofec econòmic i polític exercit per les elits financeres mundials que, sense cap mena d’ètica ni 

d’escrúpol, estan posant en perill la vida de moltes persones i condemnant generacions senceres a 

viure permanentment hipotecades, augmentant les diferències socials entre rics i pobres i forçant el 

retorn a una societat que crèiem ja superada, on una minoria visqui molt bé a costa d’una majoria 

condemnada a ser mà d’obra barata. 

 

És per la via de l’ofec que es pretén dilapidar totes les conquestes socials assolides durant molts anys 

de lluites i sacrificis. Aquesta ofensiva està afectant i seguirà afectant una majoria de la societat: 

treballadors, autònoms, professions liberals, empreses petites i mitjanes. 

 

Any rere any, la situació va empitjorant, posa en perill la cohesió social, i fins i tot la Pau mundial. 

 

Els catalans entenem molt bé aquest mecanisme pervers perquè és molt similar al que patim. És el 

mateix mecanisme que l’Estat espanyol aplica a Catalunya des de fa anys i panys i que actualment ho 

fa de manera especialment agressiva i punyent. Els treballadors, els autònoms, les petites i mitjanes 

empreses, els jubilats,… estem patint un doble ofec econòmic: el del mercat financer mundial i el que 

l’Estat espanyol exerceix, sense excepció, sobre tots els territoris de la nació catalana. 

 

És per a tot això que l’ANC vol aprofitar l’1 de maig d’enguany per solidaritzar-se amb tots els 

treballadors, autònoms, professionals i empresaris de petites i mitjanes empreses que estan patint en 

primera persona aquest doble ofec i que, amb molt de coratge, malden per resistir, sobreviure i plantar 

cara a aquest cúmul d’injustícies. 

 

Per tant, aquest 1 de maig , volem dir ben alt que: 

 

- El nostre teixit productiu i la nostra capacitat de treball i de generar recursos ens permetria 

poder seguir mantenint un bon nivell de benestar i de justícia sense haver d’aplicar 

pràcticament cap retallada. 

 

- Que és el govern de l’Estat espanyol el que ens ha portat fins aquí, el que any rere any ens 

pren els recursos que generem amb el nostre treball (16 mil milions d’euros que cada any se’n 

van a Madrid i no tornen!) 

 

- És l’Estat espanyol el que condemna els treballadors i treballadores de Catalunya a viure 

en la misèria a base d’escanyar els pressupostos de la Generalitat amb l’objectiu pervers de 

forçar el nostre Govern a retallar  de manera salvatge, sota l’amenaça que, si no es compleix el 

nivell de dèficit fixat, la Generalitat serà intervinguda, per aconseguir així confondre la 

ciutadania, fent aparèixer el Govern de la Generalitat com el culpable de totes aquestes 

retallades, aplicant el mateix consell donat al 1716 pel fiscal del Consejo de Castilla, José 

Rodrigo Villalpando, a los Corregidores de Cataluña: “… que se consiga el efecto sin que se 

note el cuidado). 

 

En conseqüència, cridem els membres de l’ANC a participar en les manifestacions del proper 1 de 

maig tot denunciant aquest doble ofec que pateix Catalunya, així com el mecanisme pervers que 

pretén enfrontar els catalans amb les seves institucions. 

 

PER UN PAÍS MILLOR: INDEPENDÈNCIA! 

PER UN PAÍS MÉS JUST: INDEPENDÈNCIA! 

PER UN PAÍS MÉS LLIURE: INDEPENDÈNCIA! 

 

DEMOCRÀCIA, JUSTÍCIA I LLIBERTAT, 

CATALUNYA NOU ESTAT 


