
l’augment  de  les  pensions  a  Catalunya  en  2.500  euros  cada  any  per  cada 
pensionista,  que ara s’emporta Espanya;  sí  a incrementar  els pressupostos per 
sanitat,  educació,  finançament d’empreses i  recerca i  desenvolupament;  sí  a  la 
gestió íntegra de ports, aeroports, ferrocarrils i carreteres; sí al rescat i supressió de 
peatges;  sí  a  les seleccions esportives;  sí  a  la  representació  directa  a la  Unió 
Europea; sí a totes i cadascuna de les mesures que els autonomistes van prometre 
a l’Estatut aprovat pel Parlament i que ara defugen i ignoren. Totes les mesures 
que exigeixen reforma de lleis espanyoles, com ara les vuit vegueries, l’anul.lació 
de  la  condemna  del  President  Companys,  o  blindar-nos  front  a  les  invasions 
competencials espanyoles, les presentarem al Parlament com a lleis perquè els 
autonomistes les aprovin o refusin, i d’allà a les Corts espanyoles perquè els seus 
socis del PSOE i del PP les refusin. Que caiguin les caretes.

4.8 Polítiques sectorials

Solidaritat Catalana no presenta un programa polític per gestionar l’autonomia sinó una 
organització del poder públic per a la constitució d’un Estat propi. En cas que Solidaritat 
Catalana no assoleixi ni en solitari ni a través d’un pacte de govern la majoria necessària  
per  declarar  unilateralment  la  independència,  el  seu  projecte  en  la  representació  
institucional  consistirà  en  la  denúncia  constant  en  tots  els  àmbits  de  les  polítiques 
sectorials de la manca de decisió i de recursos que implica l’autonomisme.

Solidaritat  Catalana,  conscient  de  l'estreta  relació  entre  la  cohesió  social  i  la  cohesió 
nacional,  treballarà  per  presentar  a  la  societat  catalana  les  millores  de  benestar  que 
s’obtindrien en els diversos àmbits de prestació de servei públic (ensenyament, sanitat, 
acció  social,  seguretat  social  i  pensions,  infraestructures,  transports,  política  agrícola, 
energètica, mediambiental,  industrial...)  amb l’Estat propi i  l’eliminació de l’espoli fiscal. 
Aquestes millores no procediran només de la major disponibilitat dels nostres recursos 
sinó  també  d'una  filosofia  basada  en  el  sistema  de  valors  catalans  com  l'esperit 
d'iniciativa, el treball i l'estalvi. Catalunya comparteix aquesta manera d'entendre el món 
amb els petits països d'Europa que compaginen el més alt nivell de dinamisme econòmic 
amb la més elevada protecció social.

La  promoció  d’aquest  horitzó  d’emancipació  nacional  vinculat  a  la  millora  de  les 
condicions de vida de la ciutadania (i combinat amb el col•lapse polític i econòmic al qual  
abocarà la continuïtat de l’autonomisme) permetrà eixamplar encara més la majoria social 
amb  la  finalitat  d’obtenir  la  majoria  parlamentària  necessària  per  impulsar  el  procés 
independentista.  

4.9 Visibilitat internacional de Catalunya  

Els Estats es creen per maximitzar els beneficis de la seva comunitat nacional i projectar  
la  seva  identitat  al  món.  La  independència  assegurarà  que  els  catalans  podrem  ser 
identificats  com  a  poble  per  la  resta  de  nacions  i  podrem  desenvolupar  les  nostres 
polítiques  en  tots  els  àmbits  d’acord  amb  els  nostres  interessos.  Amb  un  Estat, 
desenvoluparem les nostres estratègies geopolítiques, promourem amb més intensitat la 
difusió de la nostra llengua i de la nostra cultura, i sumarem fonts de riquesa amb una 
política  comercial  exterior  pròpia  i  una  política  econòmica  només  vinculada  als 
compromisos que puguem adquirir com a membres de la Unió Europea. Tindrem dret a 
emocionar-nos amb les nostres seleccions nacionals i amb els èxits internacionals dels 
talents que s’integraran com a catalans en el patrimoni cultural de la humanitat. 
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Solidaritat Catalana es compromet a impulsar el projecte independentista per recuperar la 
dignitat d’un poble després de segles de d’opressió i aconseguir que Catalunya i els seus 
ciutadans, en plena capacitat de decisió i de responsabilitat, formin part en peu d’igualtat  
de la comunitat internacional d’Estats lliures i solidaris. 

5. CONCLUSIONS.

CATALUNYA, PROPER ESTAT D’EUROPA
+ Benestar +Democràcia + Cultura

Catalunya necessita urgentment la independència

1) Perquè tothom visqui millor i puguem sortir de la crisi
Cada any Espanya espolia als catalans  22.000 milions d’euros en impostos que van a 
Madrid i no tornen a Catalunya: 3.000 euros per persona i any i 12.000 euros per cada 
família de  quatre  persones!  Podríem  incrementar  un  70%  el  pressupost  de  la 
Generalitat.

2) Perquè la gent gran visqui millor 
Amb Estat propi podrem destinar les cotitzacions que ara paguen els treballadors i les 
empreses catalanes íntegrament als nostres pensionistes, i incrementar en 2.500 euros 
l’any la pensió de cada jubilat i cada vídua.

3) Pel futur dels joves 
Podrem crear un sistema de  beques-salari perquè els joves puguin excel·lir en els 
estudis i tinguin totes les oportunitats per progressar.

4) Per garantir el futur dels treballadors i les empreses 
Només amb Estat propi podrem disposar d’infraestructures de primer nivell i  acabar 
amb els peatges.  Amb la fi de l’espoli fiscal els treballadors gaudiran de millors salaris, 
les empreses pagaran  menys impostos i  obtindran més ajuts  per a la innovació i  la 
recerca.

Les incerteses de la independència han desaparegut

1) Espanya no ho pot aturar
Avui, en el si de la Unió Europea  Espanya ja no pot recórrer a l’ús de la força per 
aturar el procés d’independència del poble català. La Consulta sobre la Independència 
n’ha estat el millor exemple.

2) El mercat és global
Amb  la  globalització,  el  mercat  espanyol  ha  perdut  importància  per  a  les  empreses 
catalanes. Avui el nostre mercat és tot el món.

3) Romandrem a la UE 
Els juristes internacionals deixen clar que Catalunya, Escòcia o Flandes romandran a la 
Unió Europea quan declarin la independència. Som part de la UE i els ciutadans de la 
resta de la UE tenen drets garantits a Catalunya.
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