
Tens el dret d’aspirar a un futur 
millor, en un país en què la prioritat 
sigui el benestar de les persones 
que hi viuen. Amb escoles i 
hospitals de qualitat. On poder 
anar en tren sense patir pels 
retards i col·lapses diaris. On els 
nostres avis cobrin unes pensions 
dignes després de tota una vida 
de treball. I on tenir una feina 
digna deixi de ser un privilegi.
És el teu dret. No demanes que et 
regalin res, sinó viure en un país a 
l’alçada del teu esforç, del de tots. 
I aquest país el farem néixer entre 
tots. 

Perquè un Estat que prioritza els 
grans estaments econòmics en 
comptes de les persones et 
perjudica. Un Estat que incompleix 
les inversions promeses. Que 
suspèn lleis aprovades al 
Parlament català per posar 
impostos als bancs i lluitar contra 
la pobresa energètica.
Però hi ha una oportunitat 
d’aconseguir el futur que et 
mereixes: que construïm, junts, un 
país nou. 

Perquè amb la independència, 
sí que es pot!

James 
COSTOS 
Exambaixador dels 
Estats Units a Madrid

Les coses canvien, els entorns canvien i, quan 
això passa, qualsevol líder empresarial ha de 
pensar en el futur. Si les coses canvien, les 
empreses s'hi hauran d'adaptar”

(Vilaweb, 02/07/14)

Salvador 
ALEMANY 
President 
d’ABERTIS

Sempre estic d'acord 
amb ell i aquesta 
vegada també” [Andreu 
Mas-Colell: “Catalunya com a 
país independent seria 
econòmicament viable”]

(Canal 3/24, 
 18/12/2011)

EDITORIAL

GENT COM TU

Pel que fa a les 
empreses sueques 
[la independència] 
tant pot ser un 
problema com una 
oportunitat”
(Diari ARA, 07/10/2012)

Víctor 
GRÍFOLS
President del 
Grup Grífols

Quan una organització té un 
objectiu clar, no s'ha 
d'espantar per les crítiques; 
amb fermesa i determinació 
es pot arribar molt lluny”

(Acte d’inauguració d'una 
nova planta de Parets del 
Vallès, abril del 2014)

EL TEU FUTUR

Presidenta de la 
Cambra de Comerç 
Hispano Sueca de 
Barcelona

Heléne 
OLSSON

Kenneth 
ROGOFF
Execonomista 
en cap del FMI

Catalunya [independent], seria un dels països 
més rics del món”
(Expansión 
03/04/2011)

Sabies que...?                

DÈFICIT FISCAL 
El dèficit fiscal de Catalunya en relació amb 
Espanya es manté des del 1986 en una 
mitjana del 8 % del PIB. Del 1986 al 2011 
suma un total de 245.000 milions d’euros, 
un fre real per a l’economia catalana.

CATALUNYA - ALEMANYA 
Cada català aporta vint vegades a Espanya 
el que aporta un ciutadà alemany a 
Europa, una realitat que es converteix en 
un llast enorme per al progrés del país i el 
benestar de la seva gent.

EXPORTACIONS AL MÓN
El 1995 Catalunya exportava a Espanya més 
d’un 60% dels seus productes i menys d’un 
40% a la resta del món. Avui les xifres s’han 
intercanviat. Catalunya és una economia 
oberta i el món és el seu mercat natural.



CERCLE VIRTUÓS PER A UN PAÍS EN MARXA

UNA ECONOMÍA PARA ...
JÓVENES:
En la que todos tengan la posibilidad 
de estudiar, formarse, especializarse 
y acceder al mundo laboral con 
garantías. En la que estudiar y trabajar 
en Europa y alrededor del mundo sea 
una opción, no una obligación.

PARADOS: 
En la que la condición de parado sea 
sólo un punto de inflexión para 
empezar nuevos proyectos y retos. En 
la que se ofrezcan planes de 
ocupación y programas de formación 
modernos y eficaces para reabrir las 
puertas del mercado laboral.

JUBILADOS: 
En la que nuestros abuelos puedan 
disfrutar de un sistema de pensiones 
sostenible, superando la amenaza de 
una revisión española a la baja, y la 
gente mayor pueda vivir la vejez con 
dignidad y sin tener que renunciar a 
ningún servicio básico.

PYME’S:
En la que mantener un negocio 
familiar y llegar a fin de mes no sea 
una quimera. En la que el sistema fiscal 
esté adaptado al tejido productivo del 
país y en el que fomentar el 
emprendimiento sea el primer paso 
para generar actividad económica y 
nuevos puestos de trabajo.

AUTÓNOMOS:
En la que se apoye a la gente con 
entrega, ilusión e ideas. En la que se 
den facilidades para empezar 
proyectos y empresas. En la que la 
fiscalidad, las cuotas de la Seguridad 
Social y los impuestos se ajusten a la 
actividad real y a los ingresos 
generados.

ASALARIADOS: 
En la que se garanticen y se amplíen 
los derechos laborales, en la que sea 
posible conciliar horarios laborales y 
familiares. En la que la dedicación y el 
esfuerzo tengan su recompensa. En la 
que la precariedad no se convierta en 
crónica y la mujer no sea discriminada. 

ESTAT A FAVOR
Un Estat a favor que defensi 
les potencialitats del país, 
les necessitats de les 
persones i que no limiti la 

capacitat de les 
empreses.

Un país millor 
a les teves mans!

Catalunya no només no té un Estat que jugui al seu 
favor, sinó que en té un a la contra. Un Estat que 
defensa un model productiu, social i laboral que 
perjudica les persones, les empreses, els autònoms, 
els pensionistes... Ens cal iniciar una nova etapa, on 
construir un país de primera al servei de la gent i al 
costat les empreses, els treballadors, els aturats i els 
joves és possible. Ens cal impulsar l’economia per 
crear llocs de treball i garantir els drets laborals. Ens 
cal dinamitzar el sector productiu per ser més 
eficients, per generar productes amb valor afegit. 
Ens cal contribuir a construir un Estat del benestar 
sostenible i que asseguri l’accés a uns serveis públics 
de qual itat . Ens calen recursos per a escoles i 
universitat i així formar talent. Ens cal fer un país on 
viure, créixer, treballar i ser feliços. La peça que ens 
cal moure per aconseguir aquest país nou i millor es 
diu República Catalana i és a les teves mans!

MÉS INVERSIONS 
Inversions amb un criteri 
lògic i racional que impulsin 
el desenvolupament del país 
i ofereixin un escenari 

d’oportunitats.

MILLOR
LEGISLACIÓ 

Lleis que fixin un marc legal 
just i flexible, que no limiti la 
capacitat de generar 
activitat econòmica i llocs 

de treball i que asseguri 
els drets laborals.

MENYS BUROCRÀCIA 
Menys burocràcia per 
agilitzar la creació 
d’empreses i la contractació 
de personal, reduir costos 

i minimitzar els temps.

IMPULS ECONÒMIC 
Creació d’empreses i foment 
de l’emprenedoria amb 
programes de suport i 
recursos com a inversió 

per reactivar el país i el 
mercat laboral.

ATUR 
Generar oportunitats de 

feina, especialment 
d’aquelles que fugen de la 
temporalitat i la precarietat, 
per acabar amb un atur 

nociu per a les persones 
i el seu futur.

FEINA 
Un país nou que respecti, 

asseguri i millori els drets 
laborals dels catalans i les 
catalanes per deixar enrere 
un context de precarietat 

per a molts 
treballadors.

ACTIVITAT  
 ECONÒMICA 

Noves eines legislatives i 
econòmiques per generar 
més activitat i reconstruir un 
país amb oportunitats 

laborals reals i capacitat 
per generar 

riquesa.

VALOR AFEGIT 
Implementar un model 
productiu de valor afegit 
apostant per la indústria, la 
recerca, el coneixement 

i uns serveis de 
qualitat.

IMPOSTOS 
Més activitat econòmica i 

més persones en actiu 
asseguren més generació 
d’impostos i la possibilitat 
d’invertir més diners en 

s e r ve i s i 
infraestructures.

PRESTACIONS 
Més ocupació, més 
empreses, més activitat 
econòmica i uns sous dignes 
són elements bàsics per 

garantir les prestacions 
d’atur i les pensions.

SERVEIS PÚBLICS 
Més i millors serveis per a 
les persones amb accés a 
uns serveis públics i de 
qualitat en àmbits clau 

com la sanitat o 
l’educació.

QUALITAT DE VIDA 
Un país actiu, just, productiu, 
amb drets laborals i amb uns 
bons serveis asseguren una 
millor qualitat de vida per 

a les persones.

El model econòmic català està lligat a un model industrial, la 
petita i mitjana empresa, que té els valors propis de la cultura 
de l’esforç.
El model econòmic que els governs de l’Estat han imposat com 
a model espanyol és un model centralitzat, lligat a les grans 
empreses estatals privatitzades, a les grans constructores 
d’infraestructures i al món financer.
L’estructura productiva de Catalunya és molt diferent de la resta 
de l’Estat. Catalunya no es pot governar amb una política de 
“talla única”.

1 – MODEL PRODUCTIU

Amb la independència, 
Catalunya tindria una 
millora de la qualificació 
creditícia de la Generalitat; 
això significaria que el nou 
Estat tindria més facilitat 
per finançar-se en els 
mercats internacionals al ser 
més solvent del que 
actualment és l’Estat 
espanyol. Aquest factor 
tindria dos efectes molt 
importants per al 
finançament empresarial: hi 
haurà més crèdit i el crèdit 
serà més barat.

2 – ESTAT SOLVENT

Catalunya compta amb el 25 % de les exportacions i el 27 
% de les importacions del conjunt de l’Estat espanyol, amb 
el 19 % del PIB i el 16 % de la població, però la inversió 
pressupostada pel Govern central per a Catalunya sempre 
ha estat proporcionalment inferior. Aquesta situació encara 
és més pronunciada en els dos últims anys, ja que ni tan sols 
es va assolir el 10 % de la inversió total de l’Estat espanyol.

3 - INVERSIÓ DE L’ESTAT A CATALUNYA

PES DE CATALUNYA EN EL CONJUNT DE L’ESTAT

   · Comerç 26%

   · PIB 19%

   · Població 16%

   · Inversió rebuda de l’Estat 10%

(Font: Idescat, INE, PGE)

(Font: Joan Maria Mateu i Joan Elias. CEC 2015)

GRAU D’EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS

 Castella-La Manxa – 105%
 Aragó – 102%
 Madrid – 97%
 Galícia – 97%
  ...
 MITJANA – 87%
  ...
 Catalunya – 80%

CATALUNYA 
Model industrial – Cultura de l’esforç – Petita i mitjana empresa

ESTAT ESPANYOL 
Model centralitzat – Empreses estatals – Constructores

L’execució real de les inversions a Catalunya és molt inferior 
de la que pressuposta l’Estat. El grau d’execució de les 
inversions reals a Catalunya del grup Foment (Ministeri de 
Foment) està al voltant del 80 %. Precisament, Catalunya 
és una de les comunitats amb menor grau d’execució, molt 
per sota de Castella-La Manxa o Madrid.

4 – EXECUCIÓ REAL DE LES
 INVERSIONS A CATALUNYA

Alemanya, Canadà, Dinamarca, Suècia

 Àustria, Finlàndia

Emirats Àrabs Units, Bèlgica

Bermudes, Xina, Xile

Catalunya Independent, Israel, Corea del Sud

QUALIFICACIÓ CREDITÍCIA

DOS MODELS DIFERENTS

Irlanda, Oman, Eslovàquia

País Basc, Navarra, Polònia, Eslovènia

Tailàndia, Mèxic

Estat Espanyol, Panamà, Filipines

Romania, Brasil

Bulgària, Barbados, Croàcia

Catalunya Actual, Costa Rica, Hongria
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El Estado que tenemos
HABITAJE
En Cataluña tenemos 50 
desahucios al día y más de 
320.000 familias sufriendo 
cortes de luz y agua. 
El Parlamento catalán hizo 
una proposición de ley de 
dación en pago que fue 
tumbada en el Congreso, y 
su Ley contra la pobreza 
energética fue suspendida 
por e l Tr ibunal 
Constitucional.

El país que queremos
Queremos un país nuevo y mejor. Un país exigente. Un país sin excusas. Un país 
que priorice la justicia social y el bienestar de su gente. Y queremos levantarlo 
entre todos, desde cero, y ponerlo al servicio de las personas.

Vivimos en un Estado que da la espalda a sus ciudadanos. Un Estado al servicio 
de los intereses de una minoría. Un Estado que no aspira a un cambio real y 
profundo que garantice un futuro mejor para su gente.

Queremos una República 
Catalana para implementar 
las decisiones de nuestros 
representantes y que sus 
decisiones no puedan ser 
anuladas por tribunales 
políticos e intereses ajenos 
a los de la mayoría de la 
población. Un país nuevo 
que rescate personas y no 
bancos.

CIE
Tenemos centros de 
internamiento para 
extranjeros que residen 
irregularmente en el país y 
gestionados por el gobierno 
central que vulneran los 
derechos más básicos de las 
personas. El Consejo de 
Europa denunció maltrato 
y vejaciones en el CIE de la 
Zona Franca.

El Parlamento de Catalunya 
ha aprobado una resolución 
para pedir al Estado el 
cierre del CIE de la Zona 
Franca . Con la 
independencia, el cierre ya 
sería efectivo. Queremos un 
Estado propio para 
defender los Derechos 
Humanos sin tener que 
pedir permiso a nadie.

SANIDAD
Tenemos un sistema 
sanitario con profesionales 
comprometidos con su 
trabajo, pero que no 
disponen de las 
herramientas y los recursos 
económicos para una mejor 
gestión de nuestros 
hospitales. Garantizar una 
sanidad pública y de calidad 
es prioritario para hacer un 
país mejor, un país justo, un 
país realmente libre.

Queremos un sistema 
sanitario público y de 
calidad que responda a las 
necesidades de los 
c iudadanos. Es 
imprescindible recuperar 
servicios esenciales muy 
castigados por los recortes. 
Apostamos por un estado 
que invierta en el ámbito de 
la salud y que convierta el 
bienestar de sus ciudadanos 
en una prioridad.

EDUCACIÓN
 El gobierno impone un 
sistema que lamina las 
competencias catalanas y 
que no considera la 
singularidad de su modelo 
educativo. La LOMCE 
genera rechazo 
generalizado entre 
instituciones, profesores, 
padres y alumnos. Y en el 
ámbito universitario, las 
tasas han aumentado un 
41% en los últimos años y 
las becas son cada vez más 
difíciles de conseguir.

Queremos un Estado para 
defender, juntos, un modelo 
educativo propio, inclusivo, 
moderno y que busque la 
excelencia. Queremos un 
Estado que apueste por la 
educación como garantía 
de un futuro mejor para su 
gente. Un país con valor 
añadido para promover una 
economía a partir del 
conocimiento y la 
investigación.

DERECHOS LABORALES
Tenemos poderes 
económicos, entidades 
financieras y grandes 
patronales que empujan al 
país hacia reformas 
laborales que liquidan 
derechos laborales 
esenciales. Tenemos un 
Estado que suspende la Ley 
de Horarios Comerciales de 
Catalunya que protegía el 
comercio de proximidad.

Queremos un Estado propio 
para adaptar las 
regulaciones laborales a las 
necesidades de los 
trabajadores, las familias y 
los empresarios 
promoviendo el equilibrio 
entre el interés empresarial 
y los derechos laborales. Un 
país que proteja su tejido 
comercial, formado en un 
99’8% por pequeñas y 
medianas empresas.

TRANSPORTE
Vivimos en un Estado que 
invierte este año 3.500 
millones de euros en AVEs 
ineficientes y olvida las 
Cercanías aunque 
transporten 11 veces más 
pasajeros (de los 
Presupuestos de los años 
2008 al 2015, sólo se ha 
ejecutado un 10%). Un 
Estado que niega una 
gestión propia del 
aeropuerto de El Prat y que 
prioriza Barajas en vuelos 
intercontinentales.

JUSTICIA
Tenemos un sistema judicial 
colapsado, retrógrado, 
burocrático, politizado, 
lento y elitista. Tenemos un 
sistema judicial injusto. Un 
Estado en que los miembros 
del Tribunal Constitucional 
son nombrados a dedo por 
los partidos.

SOSTENIBILIDAD
Tenemos un patrimonio 
natural amenazado por 
leyes y prácticas abusivas 
como el fracking o la Ley de 
Costas, toleradas y 
promovidas por el Estado 
con motivaciones 
económicas en defensa de 
intereses privados, que 
ponen en riesgo la 
sostenibilidad del país.

Queremos un Estado propio 
para cuidar nuestro 
patrimonio natural, respetar 
el medio ambiente y no 
hipotecar el futuro de 
nuestros hijos. Queremos 
tener un país en el que 
ningún tribunal recurra las 
leyes aprobadas por 
mayoría como la de la 
prohibición del fracking 
[3/2012].

Queremos un nuevo país 
para crear una red de 
transportes eficiente y 
articulado en función de las 
necesidades de las personas 
y las empresas y no de 
intereses políticos. Sólo con 
la independencia 
garantizamos una gestión 
propia, integral y moderna 
de los transportes.

Queremos un Estado propio 
para asegurar la separación 
de poderes, fomentar la 
mediación y la justicia de 
proximidad y reducir la 
burocracia. Queremos un 
país en el que los corruptos 
paguen cara su culpa.



RICARD PONS. 
Enginyer industrial. Barcelona, 62 anys 

“Vull viure tranquil i no haver de patir per 

les pensions i el benestar dels meus”

ANNA BIARNAU 
Metgessa. Falset, 30 anys

“Vull un país nou amb oportunitats 

reals per als joves”

JESÚS FIGUERES

Filólogo. Camp de Tarragona, 61 años

“Quiero un país con sanidad, educación y 

cultura al alcance de todos”

ARTURO GONZÁLEZFuncionario, Mont Roig del camp, 55 años

“Quiero un país que, además de ser nuevo, sea mejor.”

I tu, quin país vols?
#TotComença27S



PAÏSOS PETITS
Dins la Unió Europea, Àustria, Irlanda, 
Suècia i els Països Baixos són els 4 estats 
amb la renda per càpita més elevada: tots 
tenen menys de 10 milions d’habitants 
(Catalunya: 7,5 milions).

PEATGES
Saps quins són els costos anuals en peatges 
per a una empresa que faci dos viatges 
setmanals a Santander, Saragossa i Alacant? 
Per a una empresa de Girona, 70.000 €; per 
a una de Barcelona, 90.000 €; i per una de 
Madrid, 0 €.

PENSIONS I ATUR
A Catalunya, els ingressos per cotitzacions 
superen les despeses per pensions i les 
prestacions d’atur. El còmput total ha 
generat un superàvit entre el 1995 i el 2010 
de 24.700 milions d’euros que han servit 
per compensar el dèficit d’altres comunitats 
de l’Estat.

Si l'alternativa és seguir com fins ara, 
jo dic ‘Independència SÍ”

Josep GONZÁLEZ 
President PIMEC

Cal respectar el camí que ha encetat 
Catalunya i el dret a decidir”

Una Catalunya independent 
tiraria endavant”

Elisenda 
PALUZIE
Degana de la Facultat 
d'Economia i Empresa de 
la Universitat de Barcelona

La independència és una 
finestra d'oportunitat per fer 
un país millor”

Antoni 
CASTELLS
Exconseller d’Economia pel PSC

(TV3 06/02/13)

¿QUIÉN DIJO MIEDO?

Josep m. 
GAY DE LIÉBANA
Professor d’Economia Financera de la UB

(Barcelona TV 08/05/2014)  

(Via Empresa, 08/11/2014)

(Diari Ara 19/12/2013)

Santiago 
NIÑO-BECERRA
Catedràtic d'Economia

Europa li dirà a Espanya 
que no molesti Catalunya”
(BTV 1/10/12)

BASF invertirá 21 millones de 

euros en la ampliación de su planta 

de formulación de agroquímicos en 

Tarragona

 
(12-05-15,  Europa Press)

Volkswagen invertirá 4.200 millones de euros en las plantas de Martorell y Navarra hasta el 2019
(08-05-15 – El Periódico)

Ferrari invertirá 100 millones de euros para 

abrir un parque temático propio dentro de Port 

Aventura                                    (13-03-14 - CCMA) Nestlé invertirá 102 millones de euros 

en su planta de Girona

(26-03-15 – El País)

Grimaldi Lines invierte 20 millones en la 

nueva terminal del puerto de Barcelona

                    
  (01-07-13 - ARA)

Albert Rivera: 
“¿Ustedes invertirían en un 
territorio en el que no saben 
qué pasará en los próximos 
años?”
                                23-10-12 – ABC

Mercedes elige Catalunya para 

fabricar su pick-up  

(07-04-15 - El Economista) 
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