
Què es pot fer per col·laborar amb el procés  
d'independència?  

Informar-se 
 www.elclauer.cat 

www.ccncat.cat 
www.wilson.cat 

Participar  
en els actes i les  

manifestacions a favor de la 
independència que  

s'organitzin 

Difondre  
la idea als amics i familiars  

Votar 
 

a favor de la independència en 
totes les eleccions, consultes i 
referèndums que es convoquin 

Fer-se simpatitzant 

És el moment d'independitzar-nos d'Espanya  

Assolir l’Estat propi és possible  

Estats semblants són pròspers econòmicament  

Catalunya té una superfície o una població semblant a la 
de Suïssa, Bèlgica, Dinamarca, Holanda o Noruega.  

Amb un Estat propi, podríem administrar els diners del  
dèficit fiscal i situar-nos entre els països més rics d'Europa. 

Aprofitaríem els diners de l'espoli per impulsar  
econòmicament Catalunya.  

Aplicaríem polítiques d'Estat adients al teixit empresarial 
català.  

Defensaríem internacionalment els nostres interessos.  

Hi ha una voluntat creixent entre els catalans.  
Les enquestes mostren que hi ha una clara tendència 
creixent dels catalans favorables a la independència.  

La majoria dels catalans creu que la seva situació  
econòmica milloraria si Catalunya fos un  

Estat independent.  
Espanya no pot bloquejar un procés pacífic i democràtic 

cap a l’Estat propi.  
Les lleis internacionals ens emparen i la història  

ens dóna la raó.  

Durant els últims 30 anys s'ha negociat amb Espanya per 
resoldre aquests problemes, mitjançant els estatuts i els 

pactes fiscals.  
Espanya sempre ha dit NO 



Catalunya es una nació europea amb més de 1.000 
anys d'història. 

L’Estat espanyol escanya econòmicament Catalunya 

Catalunya, amb el 16% de la població de l'Estat: 
genera el 19% de la riquesa  
paga el 24% dels impostos  

però rep menys del 10% de la inversió.  
 

Catalunya té dèficit fiscal perquè paga més impostos (dels 
ciutadans i les empreses) que la despesa pública que rep. 
Aquest dèficit fiscal es de 16.500 milions d'euros cada any.  

 
45 milions d'euros cada dia 

Catalunya no té poder de decisió 

El govern català no té competències rellevants d'àmbit 
econòmic. Totes depenen del govern central: 
legislació laboral  
legislació mercantil  
hisenda general i deute de l'Estat  
seguretat social  
grans infraestructures  
ordenació de crèdit, banca i assegurances  
règim duaner i aranzelari 

 
Els diners que ens retorna Espanya només els podem fer 

servir per allà que Espanya ens diu que fem.  
 

Espanya tracta la Generalitat com una gestoria 

Al segle XIII Catalunya ja disposava d’institucions de  
govern com la Generalitat (1359) per als afers polítics, les 

Corts Generals per a la part legislativa i les administracions 
locals com el Consell de Cent de Barcelona (1269).  
Es recaptaven tots els impostos, hi havia legislació i  

justícia catalanes, i també moneda pròpia. 
 

Aquestes institucions es van mantenir a Catalunya fins al 
final de la guerra de Successió, la qual va acabar amb la 

presa del castell de Cardona, després del setge acarnissat 
de Barcelona, que va durar 14 mesos. 

Després d’una resistència desesperada, la ciutat va ser 
conquerida i bona part dels seus ciutadans van ser  

massacrats a mans de l'exèrcit del rei Borbó Felip V.  
 

La ciutat va caure l’Onze de Setembre del 1714. 
 

Els decrets de Nova Planta que va promulgar el rei Borbó 
Felip V derogaven els drets catalans i les institucions  
d'autogovern. Com a conseqüència de la desfeta de  

Catalunya i dels impostos abusius dels conqueridors, la 
població va patir un greu empobriment durant molt de 

temps. 
 

Posteriorment, Catalunya ha lluitat per recobrar les seves 
institucions, tant al segle XIX, amb el catalanisme com a 

moviment polític, com posteriorment, el 1931, quan  
Francesc Macià va arribar a declarar la República  

Catalana. Malgrat tots els intents, l’Estat espanyol mai no 
ho ha acceptat. 

 
D’aleshores ençà, l’Estat espanyol ha mantingut un procés 

sistemàtic i constant d’injustícia fiscal i cultural que  
perjudica no solament els catalans de naixement,  
sinó totes les persones que viuen i treballen aquí. 

 
Els últims 300 anys Catalunya ha estat tractada i explo-

tada com una colònia 

La magnitud del dèficit fiscal català s'entén millor quan es 
compara amb el cost de grans infraestructures:  

 
Nou hospital de Rubí: 70 milions 

Pagat en 1 dia i mig d’espoli fiscal 
 

Dessalinitzadora del Prat de Llobregat: 160 milions  
Pagada en 3 dies i mig d’espoli fiscal 

 
Nova terminal T1 de l'aeroport del Prat: 3.000 milions 

Pagada en 66 dies d’espoli fiscal 
 

La construcció d'un centre educatiu té un cost mitjà d'entre 
3,5 i 4 milions 

Amb l'import d'un dia d’espoli fiscal es poden fer 12 escoles 
 

La profunditat i persistència del dèficit fiscal ha obligat la 
Generalitat a endeutar-se cada cop més i a aplicar impor-

tants retallades en infraestructures i serveis públics bàsics. 
 

Només amb un Estat propi  
Catalunya serà econòmicament viable 

Per tots aquests fets, de manera pacífica i democràtica, 
sense violència ni odi envers ningú, l’Onze de Setembre es 

reivindiquen les institucions i llibertats civils històriques  
catalanes, una de les quals és la independència. 

 
Volem i necessitem recuperar el que ens van prendre 

 
Podeu ampliar la informació a l’adreça següent: 

http://ca.wikipedia.org 


