
 

10 RAONS PER VOTAR SOLIDARITAT CATALANA PER 
LA INDEPENDÈNCIA

1. Som el vot independentista útil, som la garantia 
d’independència.

En 32 anys  de Parlament,  només Solidaritat ha  presentat  la  Llei  per 
convocar el referèndum i declarar la independència.  I ho tornarem a fer la 
propera  legislatura.  Els  altres  partits  només  parlen  d’independència  o 
d’Estat propi quan es convoquen eleccions, però després pacten amb el 
PP, acorden tripartits amb el PSC i fan president Montilla, o impulsen el 
pacte fiscal amb Espanya. Nosaltres som la garantia que el clam de l’11 
de setembre arribarà segur al Parlament de Catalunya.

2. Tenim el full de ruta més clar per aconseguir la 
independència, sabem com fer-ho.

1) Constituirem un Govern d’unitat nacional per la independència.
2) Prepararem les noves àrees de Seguretat Social, Hisenda, Energia, 

Afers Exteriors i Seguretat.
3) Negociarem amb la comunitat internacional el reconeixement de l’Estat 

català. 
4) Celebrarem el referèndum d’independència com a màxim l’11 de 

setembre de l’any 2014.
5) Si Espanya impedeix el referèndum, declararem la independència 

des del Parlament.
6) Treballarem per estendre la independència a la resta dels Països 

Catalans. Sabem com fer-ho.

3. Cal evitar la majoria absoluta de CiU perquè no continuïn 
amb les ambigüitats.

Solidaritat  estirarà  el  proper  govern  de  la  Generalitat  cap  a  la 
independència.  Però  amb  una  majoria  absoluta  de  CiU,  els  no 
independentistes com Duran i Lleida (que aparta dirigents coherents com 
Vila-d’Abadal) podran posar pals a les rodes al procés, i continuaran les 
ambigüitats d’Artur Mas: Estat propi -però com Massachusetts o Baviera- 
en  lloc  d’Estat  independent –com  Dinamarca  o  Holanda-, 
interdependència en lloc d’independència, consulta en lloc de referèndum, 
o  renunciar  a  la  independència  “clàssica”  (que  és  l’única  que entén el 
món). 
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4. Volem fer de Catalunya l’Holanda del Mediterrani: un país 
de progrés i de benestar per als joves, els treballadors, els 
empresaris i la gent gran.

Amb la  independència  posarem fi  a  l’espoli  fiscal  de  17.000  milions 
d’euros  que  cada  any  ens  roba  Espanya,  i  podrem  incrementar  el 
pressupost de la Generalitat en un 70%  per construir un país de primera:

1) Doblarem la despesa en educació, beques i R+D.
2)  Acabarem amb les retallades,  garantirem les  pensions  i  invertirem 
més en sanitat i serveis socials. 
3) Podrem reduir l’atur  a la meitat i els joves no hauran d’emigrar.
4)  Construirem  les  infraestructures que  ens  manquen,  el  corredor 
ferroviari  mediterrani  i  suprimirem  els  peatges.  Anul·larem  totes  les 
multes al moviment #novullpagar.
5)  Impulsarem la  llengua i  la  cultura  catalanes,  amb el  català  com la 
comuna  i  oficial (i  l’aranès  a  la  Vall  d’Aran),  garantint  el  respecte  i 
l’aprenentatge del castellà.
6)Garantirem  la  protecció  del  medi  ambient i  impulsarem  la 
desnuclearització progressiva del país.

5. Independència SÍ, regeneració democràtica també!

Volem  la  independència  per  construir  una  Catalunya  veritablement 
democràtica. Amb  un  sistema  electoral  de  llistes  obertes perquè  la 
ciutadania pugui escollir els seus representants amb total llibertat. On  es 
convoquin  referèndums per decidir  les qüestions més importants de la 
nostra vida col·lectiva.  Amb uns  mitjans de comunicació plurals i  de 
qualitat, i amb un control estricte dels comptes públics i una lluita constant 
contra la corrupció.

6. Independència SÍ, al servei del poble també!

Volem la independència i l’Estat català al servei del poble, de la Catalunya 
que matina, de la gent que s’esforça, s’arrisca i aixeca el país. Al servei 
de les classes populars, dels treballadors/es i de les classes mitjanes. No 
volem que a la Catalunya independent continuïn manant  els de sempre, 
els poders fàctics que  ens cobren els peatges,  permeten els abusos de 
les entitats financeres o controlen els principals mitjans de comunicació. La 
força  de Solidaritat  serà  la  força  que  tindrà  la  independència  al  servei 
d’una Catalunya de qualitat amb el poble com a protagonista. 
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7. Fets i no només paraules: Solidaritat impulsa la sobirania 
fiscal, el #novullpagar i l’escola en català.

Solidaritat  ha parlat  sobretot  amb fets,  guanyant-nos  el  respecte  i  la 
credibilitat dia a dia. L’Ajuntament de Gallifa, governat per Solidaritat, ha 
estat el primer a exercir la  sobirania fiscal i ingressar els impostos a la 
Generalitat i no a l’Agencia Tributaria Española.  Ens hem implicat en la 
campanya del #novullpagar prou peatges, i hem ajudat amb assistència 
jurídica a tots els multats il·legalment. Ens hem mobilitzat i recollit més de 
150.000 signatures en defensa de l’escola en català front les sentències 
dels Tribunals Espanyols.

8.  0€ de deutes amb bancs i caixes, tenim les mans lliures!

Solidaritat té 0% de dependència. Tenim les mans lliures. Som l’únic partit  
polític que no deu res a cap banc ni caixa. Això ens dóna llibertat a l’hora 
de promoure  la supressió dels  peatges (propietat  d’Abertis  i  La Caixa), 
denunciar l’estafa de les participacions preferents o presentar una Llei per 
la dació en pagament (perquè quedin liquidats els deutes  amb les entitats 
financeres una vegada es retorna l’habitatge hipotecat).

9. Practiquem l’austeritat.

Hem retornat  els TELETACS que regala el Parlament als diputats,  hem 
renunciat  als  cotxes oficials  i  hem reclamat  la  rebaixa dels sous dels 
diputats i càrrecs públics. La nostra tramesa electoral i tota la campanya 
electoral estan fetes amb criteris d’austeritat.

10.Hem plantat cara als abusos de l’Estat espanyol i denunciat 
la corrupció.

Hem recorregut i denunciat les multes per portar estelades, i hem portat a 
la  fiscalia  la  catalanofòbia  i  els  militars  neocolpistes  que  amenaçaven 
Catalunya. Hem investigat i  denunciat els casos de corrupció, com ara 
les “motxilles” de la Diputació o a la sanitat, i  hem promogut les diverses 
comissions d'investigació creades al Parlament aquesta legislatura que la 
convocatòria d'eleccions ha tancat en fals.
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