ARGUMENTARI DE L’ANJI

PREFACI
Tal com recull l’article 8 del nostre Reglament Intern, l’ANJI emet un Discurs polític.
Aquest discurs queda recollit en aquest Argumentari a favor de la independència
de Catalunya i dels Països Catalans.
Una independència concebuda en el marc d’una societat socialment justa,
culturalment oberta, on tothom hi tingui cabuda, respectuosa amb els valors
democràtics, els drets humans i els principis recollits en la Carta de les Nacions
Unides i la Carta de la Terra.

EDUCACIÓ
L’Estat Espanyol ha aplicat durant les últimes dècades una legislació educativa
erràtica i contradictòria que ha impedit crear un marc estable de regulació dels
diferents nivells educatius. A més a més, el poder estatal ha iniciat una ofensiva
molt dura contra el model d’escola catalana. Arribats a aquest punt, assumim que
la independència és l’única opció possible per preservar el model d’escola
catalana i garantir una educació pública, laica, gratuïta i de qualitat.
Els reptes del nou estat passen necessàriament per una educació de qualitat,
per assegurar que tots els ciutadans trobin la seva oportunitat gràcies a
l’educació (equitat). Només es pot afrontar si tota la societat li dóna la importància
que requereix.
Tant en educació bàsica com en superior destaquem els següents punts:
− La decisió d’optar a una educació concertada o pública no ha de ser per
motius econòmics, de qualitat o de diversitat.
− Garantir una adequada formació del professorat, sobretot a nivell
d’ensenyament bàsic.

− Tenir un currículum educatiu fet des de Catalunya, que tingui en compte els
nostres signes d’identitat. Un currículum que estigui alhora arrelat al país i
obert al món. Ha de ser obert i flexible perquè es pugui adaptar a les
necessitats de cada centre.
− El català ha de ser la llengua vehicular de tot el sistema educatiu (incloent
l’ensenyament superior). Es garantirà que els alumnes catalans quan
finalitzin l’ensenyament obligatori tinguin un nivell adequat de castellà i
anglès.
− L’educació pública serà laica i s’hi abordarà el fet religiós des d’un punt de
vista cultural i històric però mai des del catecisme.
− Permetre l’accés a les beques universitàries amb un sistema distributiu
equitatiu, en relació al nivell adquisitiu i a l’expedient acadèmic premiant
també l’excel·lència. Caldrà facilitar la concessió de beques a aquells
estudiants que realitzin estudis a l’estranger o que hagin de traslladar-se a
una altra localitat per estudiar.
− Garantir una educació basada en la opinió, els valors democràtics, la
diversitat, el sentit crític i de comunitat. Caldrà incloure metodologies
d’aprenentatge inclusives que permetin el desenvolupament dels diferents
tipus d’intel·ligència (emocional, artística, analítica, entre d’altres) que pugui
tenir cada alumne.
− L’educació ha de respondre ràpidament a les necessitats dels alumnes.
− Potenciar la inversió en investigació i desenvolupament a l’àmbit universitari.
Cal fer de les nostres universitats un referent. Els fruits de la recerca han de
beneficiar els interessos de la ciutadania evitant que s’instrumentalitzin els
beneficis des d’un punt de vista mercantilista.
− Cal considerar l’educació com a una via d’integració efectiva a la resta del
continent europeu.
− Potenciar i garantir el manteniment de les escoles rurals com a metodologia
d'aprenentatge radicada al medi dels alumnes.
− Introduir als currículums escolars conceptes bàsics d’economia, salut
(primers auxilis, hàbits adequats d’higiene, alimentació i exercici físic),
tasques domèstiques, i funcionament de les institucions polítiques per
formar ciutadans capaços de desenvolupar-se en diferents aspectes vitals.
− Promoure programes de reutilització de llibres de text escolars.
− Desenvolupar plans educatius realitzats per experts reconeguts tot evitant la
intromissió política.
− Cal pactar convenis per assegurar el reconeixement a l’estranger de les
titulacions catalanes. És important agilitzar els tràmits d’homologació de les
titulacions estrangeres especialment d’aquelles professions amb demanda
al nostre país. És absolutament fals que la independència de Catalunya
farà perdre la vigència dels títols acadèmics ja expedits.

OCUPACIÓ
L’atur constitueix un dels principals problemes que afecten els joves catalans. Les
polítiques laborals que han aprovat els successius governs de l’Estat Espanyol han
abocat el jovent català a una situació de gran precarietat i pobresa. A més a més,
el dèficit fiscal que pateix Catalunya impedeix que la riquesa que genera la
nostra societat pugui revertir-se en sectors econòmicament productius que
podrien donar feina a molts dels nostres joves. D’aquesta manera es genera
una situació paradoxal atès que Catalunya és capaç de formar joves professionals
ben qualificats que en molts casos es veuen obligats a desenvolupar la seva
carrera professional fora del nostre país. La independència ens aportarà el marc
legal i els recursos econòmics per millorar les condicions laborals i vitals del jovent
català. Som una generació que ha rebut una formació d’excel·lència i volem
participar en la construcció de la futura República Catalana.
La independència ens permetrà destinar els recursos que genera Catalunya
per potenciar un model econòmic diversificat que garanteixi la inserció
laboral del jovent català tenint en compte la gran diversitat existent de perfils
ocupacionals i acadèmics: universitaris, graduats en estudis mitjans, agricultors,
treballadors de sectors com la construcció, restauració, entre d’altres. La República
Catalana permetrà crear un marc propi de relacions laborals que sigui adequat per
les necessitats de la nostra societat. Es podrà desenvolupar una legislació
laboral que donarà condicions laborals més dignes i justes a la població jove.
Caldrà posar èmfasi en la lluita contra la temporalitat, la discriminació per raó
de gènere i les condicions d’explotació que pateixen molts joves en
pràctiques i becaris.
Podrem destinar més recursos a tenir un servei d’ocupació que faciliti l’accés o
reinserció al món laboral als joves desocupats. El marc legal català garantirà els
recursos d’una Inspecció de Treball que vetlli pel compliment de la normativa. El
dèficit fiscal que pateix Catalunya provoca que la fiscalitat que patim els catalans
sigui desproporcionada i el fet de disposar dels nostres recursos ens permetrà
potenciar l’emprenedoria, el cooperativisme i l’autoocupació amb bonificacions
adequades.
En resum, la independència de Catalunya permetrà:
− Destinar els nostres recursos a potenciar un model econòmic
diversificat que garanteixi la inserció laboral del jovent català.
− Desenvolupar una legislació laboral que donarà condicions laborals
més dignes i justes al jovent català.

− Lluitar amb més facilitat contra la discriminació laboral per raó de
gènere, la temporalitat i les condicions d’explotació que pateixen
molts joves en pràctiques i becaris.
− Potenciar un Servei d’Ocupació i una Inspecció de Treball fortes i al
servei de la ciutadania.
− Promoure l’emprenedoria i el cooperativisme entre la població jove
mitjançant l’aplicació d’una fiscalitat justa.

HABITATGE
L’Estat Espanyol amb el suport d’alguns sectors econòmics i polítics catalans ha
potenciat un model econòmic basat en gran mesura en la construcció i
l’especulació urbanística. L’esclat de la bombolla immobiliària ha evidenciat la
precarietat d’aquest model econòmic i ha generat una situació paradoxal amb un
gran estoc d’habitatges buits i molts joves amb ganes d’emancipar-se però amb
marcades dificultats per aconseguir-ho.
A més a més, la crisi econòmica ha comportat un augment espectacular dels
desnonaments. De fet, a Catalunya cada dia es produeixen 50 desnonaments i des
del 2008 s’han registrat més de 110.000 execucions hipotecàries. Aquesta situació
dramàtica s’ha vist afavorida per les lleis espanyoles que han estat impulsades
pels governs del PSOE i del PP i que no s’han pogut modificar malgrat els
nombrosos intents per fer-ho.
Per tant, la independència de Catalunya ofereix una gran oportunitat per
crear un marc legal propi que eviti aquestes injustícies. De fet, el Parlament
de Catalunya s’ha manifestat a favor de la dació en pagament i ha intentat
tirar endavant diferents iniciatives com el Decret de Pobresa Energètica que
han estat tombades pels òrgans judicials espanyols. Un cop més, l’Estat
Espanyol perjudica els interessos de la societat catalana i en particular del jovent.
L a futura República Catalana haurà d’aprovar una llei de segona oportunitat
per facilitar que les persones deutores de bona fe puguin liquidar els seus
deutes vinculats amb l’habitatge habitual per tal de començar de nou i no
veure truncat el seu horitzó vital.
La dificultat que pateix el jovent català per accedir al mercat de crèdit provoca que
calgui a fomentar el lloguer i treballar per la seva normalització com a via per
facilitar l’emancipació. El govern espanyol ha aplicat polítiques errònies en aquest
sentit i un clar exemple és la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE) que va provocar
una pujada dels preus de les rendes en quantia similar a l’ajuda concedida. Cal
establir la creació d’un parc públic de lloguer social amb habitatges buits
propietat d’entitats financeres i grans tenedors que faciliti l’emancipació del

jovent i que permeti reallotjar totes les famílies que ja han estat desnonades.
L’assumpció de mesures que afavoreixin la rehabilitació i l’eficiència energètica
permetrà donar feina a molts joves desocupats del sector de la construcció i
abaratir la factura energètica. Cal destacar que la promoció de models alternatius
com la masoveria urbana, la cessió d’ús o la copropietat pot resultar útil per acostar
la demanda i l’oferta d’habitatge i en conseqüència, facilitar l’emancipació juvenil.
La pobresa energètica és un problema social que s’ha fet palès amb la greu crisi
econòmica que patim. Cal garantir l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i
gas a les llars vulnerables i s’han d’establir protocols per evitar el tall de
subministrament d’aquests serveis en cas que l’impagament sigui per manca de
recursos econòmics. La independència ens permetrà tenir els recursos i el marc
legal per tirar endavant aquestes mesures. Caldria estudiar la viabilitat d’eliminar
l’aplicació de l’IVA en productes de primera necessitat com ara aliments bàsics.
Cal destacar que des de l’Assemblea Nacional de Joves Independentistes
(ANJI) donem tot el nostre suport a la Llei d’Emergència Habitacional i
Energètica (Llei 24/2015) aprovada pel Parlament de Catalunya, actualment
suspesa pel Tribunal Constitucional.
En definitiva, la independència de Catalunya permetrà:
− Crear un marc legal propi que eviti desnonaments produïts per
impagaments en deutors de bona fe garantint una “segona oportunitat”
vital.
− Disposar de recursos econòmics i materials per facilitar l’emancipació
juvenil potenciant el lloguer mitjançant diferents mesures (parc públic
de lloguer, ajudes progressives…).
− Potenciar la rehabilitació d’habitatges i l’eficiència energètica per a
donar feina a joves desocupats del sector de la construcció.
− Tenir un marc legal adequat per a impulsar models alternatius de
propietat (masoveria urbana, copropietat, cessió d’ús…) que acostin la
demanda i oferta d’habitatge.
− Garantir l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas i evitarne els talls deguts a impagaments per manca de recursos econòmics.
Crear el marc legal per negociar amb les companyies
subministradores i no dependre d’òrgans judicials insensibles. En
definitiva, aprovar lleis que afrontin les situacions d’emergència
habitacional i energètica que pateixen molts ciutadans del nostre país.
− Facilitar l’emancipació i la consegüent realització de projectes vitals
(formació d’unitats familiars, descendència, etc.)

TRANSPORT I MOBILITAT
La política d’infraestructures i transport desenvolupada pels successius governs
espanyols evidencia un menyspreu claríssim vers la societat catalana.
Històricament s’ha aplicat una visió radial i centralista que ha perjudicat fortament
els interessos econòmics i socials de Catalunya. Podríem escriure un llibre sencer
sobre greuges en aquest aspecte però resulta molt sorprenent els obstacles que
imposa la burocràcia espanyola a la construcció del Corredor Mediterrani que
beneficiaria el poder exportador de les empreses catalanes. La independència
permetrà disposar dels nostres recursos per a desenvolupar les
infraestructures necessàries i tenir un marc propi de regulació en aquest
aspecte; podrem posar al servei de la ciutadania catalana instal·lacions
estratègiques com l’aeroport d’El Prat i els ports de Barcelona i Tarragona
que ja no estaran al servei d’uns oligopolis establerts a la capital espanyola.
A més a més, es podrà potenciar una xarxa secundària de ports i aeroports que
podrà resultar útil a tot el territori.
Ara bé, les elevades tarifes i la manca d’un transport públic de qualitat
(especialment fora de la primera corona metropolitana) són un dels principals
problemes que pateix el jovent català ja que compromet àmbits com la formació, el
lleure i la feina. El govern espanyol ha reduït progressivament la seva aportació al
transport metropolità de Barcelona mentre ha seguit finançant el de la capital
espanyola. La independència ens permetrà disposar de més recursos per
enfortir el transport públic permetent la instauració de tarifes més justes pel
jovent català i també per altres col·lectius econòmicament vulnerables
(pensionistes i aturats). Caldrà implementar una política més eficient de gestió
que es basi en una millora de la distribució de les freqüències de pas tot prioritzant
l’ampliació de l’horari nocturn i la connexió amb els centres d’estudi i polígons
industrials.
Catalunya té una realitat territorial poc uniforme. L’orografia del nostre país ha
provocat una distribució desigual de la nostra població que s’ha concentrat
fonamentalment a les zones costaneres i a les planeres de l’interior. Aquesta
situació ha generat un fort desequilibri territorial ja que el transport públic situat fora
de la primera corona metropolitana de Barcelona és clarament deficient havent-hi
molts exemples que van en aquesta línia; via única ferroviària de Vic a Puigcerdà i
d’Arenys de Mar a Blanes, escassa freqüència d’autobusos nocturns interurbans,
connexions ferroviàries deficients amb el Pirineu i les Terres de l’Ebre. Cal
urgentment un pla d’inversió en infraestructures, preferentment ferroviàries,
que trenqui amb el centralisme barceloní i vertebri el país. É s evident que
l’Estat Espanyol no realitzarà aquestes inversions i per tant, només seran possibles
a la futura República Catalana. Un transport públic de més qualitat arreu del nostre

país permetrà disminuir la dependència del transport privat i això repercutirà en
una millora del medi ambient i de la salut de la població.
En definitiva, la independència de Catalunya permetrà:
− Disposar de més recursos a desenvolupar les infraestructures
necessàries i tenir un marc propi de regulació en aquest aspecte.
− Passar d’un model radial i centralista situat al voltant de Barcelona a
un model en xarxa més distribuïda.
− Posar al servei de la ciutadania instal·lacions estratègiques com el
port de Barcelona i l’aeroport d’El Prat.
− Tirar endavant un pla d’inversió en infraestructures (preferentment
ferroviàries) que vertebri el país per dependre en menor mesura del
transport privat.
− Instaurar tarifes més justes que garanteixin l’accessibilitat al transport
públic per part del jovent català.
− Evitar inversions en infraestructures innecessàries mitjançant la
creació d’institucions que controlin la despesa pública.
− Fer més transparent la contractació d’empreses amb l’objectiu de
disminuir la corrupció associada a l’obra pública.

CULTURA I LLEURE
Durant els últims segles, l’Estat Espanyol ha realitzat una política de genocidi
cultural i lingüístic contra Catalunya. Malgrat tot, el català és una llengua viva i amb
una projecció de futur.
Mesures com la imposició de l’IVA cultural al 21% i la restricció de la llibertat
d’expressió i manifestació evidencien el menyspreu profund que sent el govern
espanyol per la cultura. El jovent català no podem esperar a dependre d’un canvi
polític al conjunt de l’estat per gaudir d’una política cultural digna i adequada.
Creiem que la independència de Catalunya permetrà:
− Tenir una imposició adequada pel sector cultural que el protegeixi
adequadament. L’IVA cultural del 21% és una autèntica barbaritat. Cal
acabar amb la persecució que l’Agència Tributària espanyola sotmet a
les entitats culturals sense ànim de lucre.
− Tirar endavant un marc legal que permeti la potenciació del mecenatge
que està molt arrelat al nostre país. D’aquesta manera, s’obtindrà una
font addicional d’ingressos per la cultura.

− Disposar de recursos per protegir el patrimoni arquitectònic i cultural
tant material com immaterial.
− Garantir que els beneficis derivats de la promoció del nostre patrimoni
cultural puguin revertir a la ciutadania.
− Impulsar la cessió d’espais públics a entitats juvenils per a realitzar
activitats culturals i de lleure.
− Tirar endavant mesures que normalitzin definitivament la llengua
catalana a tots els àmbits.
− Derogar lleis nocives pel nostre sistema educatiu que releguen el
català.
− Evitar que la creació cultural es vegi atacada per retallades de drets
com la llibertat d’expressió i manifestació.
− Tenir un marc legal propi per l’associacionisme infantil i juvenil que
està tan estès a Catalunya i reconèixer el seu paper a l’educació dels
nostres infants.
− Evitar la promoció i existència de la tauromàquia.
− Promoure una creació cultural respectuosa que eviti la transmissió de
valors masclistes, homòfobs i racistes.
− Bastir un model de promoció cultural que respecti les tradicions
catalanes d’origen forà. Cal assumir la pluralitat de la societat catalana
i fer-ho sense estridències.

SALUT
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com l’estat complet de
benestar físic, mental i social i no solament com l’absència de malalties o afeccions.
Durant el Congrés de Cultura Catalana (1975-1977) es van definir els paràmetres
bàsics que posteriorment van permetre l’establiment del servei nacional de salut a
la Catalunya autònoma. El potencial del nostre sistema de salut s’ha vist clarament
minvat a causa de l’espoli econòmic, la manca de recursos, la invasió de
competències i les revisions ideològiques alienes que ens imposa l’Estat Espanyol.
La independència ha d’ésser l’eina fonamental per a la recuperació, redefinició i
desenvolupament d’un servei públic de salut que garanteixi el benestar de la
població jove del nostre país. Si no obtenim la nostra sobirania ens veurem
abocats a un procés constant de degradació.
Segons les últimes dades, l’Estat Espanyol i les oligarquies que el sostenen
provoquen que Catalunya pateixi un dèficit fiscal anual de 15.000 milions d’€.
Aquesta xifra és equivalent a la suma dels pressupostos dels Departaments de
Salut, Ensenyament i Benestar Social de la Generalitat. De fet, el pressupost del
Departament de Salut per tot l’any 2015 serà de 8.466,99 milions d’€ (1114 €

anuals que corresponen a cada habitant de Catalunya). Malgrat que Catalunya
genera prou riquesa per a disposar d’un sistema públic de salut és evident que
aquestes xifres resulten del tot insuficients per garantir-ne el manteniment. La
sostenibilitat econòmica del sistema sanitari català és inviable mentre
estiguem obligats a patir un sistema fiscal injust i centralista que impedeix
que el jovent català pugui disposar d’uns serveis socials i sanitaris públics i
de qualitat.
Catalunya es troba sotmesa a la legislació espanyola que està basada en un model,
unes necessitats i unes intencionalitats reguladores i normatives que són
absolutament alienes i inadequades al nostre país. La Generalitat de Catalunya
no pot decidir res sobre aspectes claus de la política sanitària (contracepció,
formació de pre i postgrau, recerca entre d’altres). Hi ha diferents exemples
que ho corroboren. El gruix de la societat catalana accepta disposar d’una llei
moderna de terminis que reguli la interrupció voluntària de l’embaràs però les
polítiques contradictòries i antiquades de l’Estat Espanyol amenacen constantment
el dret a disposar sobre el propi cos per part de les joves catalanes i eviten el
desenvolupament de polítiques d’educació sexual i afectiva. El consum lúdic i
terapèutic del cànnabis és una realitat àmpliament estesa a Catalunya i els poders
polítics catalans no disposen actualment d’un marc competencial propi que pugui
regular i garantir-ne el consum amb unes condicions mínimes de salubritat. L’ús de
teràpies naturals (homeopatia, acupuntura, etc.) que està fortament estès entre els
nostres joves tampoc té la cobertura d’una base legal adequada que garanteixi una
correcta regulació. També cal destacar que el dret a la mort digna no queda
contemplat a la legislació espanyola. En definitiva, el marc legal espanyol no
s’adequa a les necessitats i interessos del jovent català.
Les polítiques espanyoles que regulen la formació dels professionals sanitaris no
resulten gens útils a Catalunya. El sector sanitari català no pot decidir el nombre de
professionals sanitaris que pot formar ni els plans d’estudi i formació com tampoc
crear un marc propi de relacions laborals. De fet, gran part dels professionals
sanitaris catalans (metges, infermers, farmacèutics, psicòlegs, etc.) treballen més
hores i amb retribucions més baixes que els seus homòlegs de la resta de l’Estat i
aquesta injustícia afecta especialment als treballadors joves condemnant-los a una
situació de gran precarietat. A més a més, el desequilibri entre la formació
especialitzada mèdica i la formació universitària pot comprometre a mitjà termini
l’estructura demogràfica del col·lectiu mèdic català.
Catalunya és un país capdavanter en recerca biosanitària i compta amb diversos
centres d’investigació (IDIBELL, ICO, IDIBAPS, PRBB, IrsiCaixa, …) que duen a
terme projectes de gran prestigi que són reconeguts per les publicacions
científiques capdavanteres. Tanmateix, la manca de sensibilitat vers la ciència
que han mostrat els successius governs espanyols ha impedit desenvolupar

el nostre potencial en aquest àmbit. La independència ens conferirà el marc
normatiu i ens permetrà disposar dels recursos econòmics per impulsar la
recerca biosanitària.
D’aquesta manera es podrà resoldre la precarietat laboral que viu una gran
quantitat de joves investigadors i que els aboca a una migració no desitjada tot
perdent el potencial d’una generació que ha rebut una formació de gran qualitat.
Durant els últims mesos s’ha viscut una gran polèmica relacionada amb
l’accessibilitat i finançament dels nous tractaments contra el virus de l’hepatitis C
que han suposat una autèntica revolució atès que eradiquen el virus i poden aturar
el curs natural de la malaltia. Malgrat que Catalunya té una indústria farmacèutica
de projecció internacional, les institucions autonòmiques no tenen les
competències per crear un marc propi que aprofiti aquest potencial perquè els
pacients catalans puguin beneficiar-se de fàrmacs amb preus més competitius que
abarateixin la factura farmacèutica.
En definitiva, la independència de Catalunya permetrà:
− Mantenir una despesa adequada que garanteixi la sostenibilitat d’un
sistema sanitari públic, universal i de qualitat.
− Tenir un marc legal propi que s’adeqüi a la realitat social del nostre
país i que garanteixi al jovent drets com la contracepció, l’educació
sexual i afectiva, la mort digna així com la regulació del consum de
cànnabis i l’accés a la medicina natural.
− Planificar adequadament la política de formació dels professionals
sanitaris i donar condicions dignes de feina als joves que es dediquen
a aquest àmbit.
− Donar suport actiu a la recerca biomèdica.
− Garantir que la indústria farmacèutica catalana respongui als
interessos de la ciutadania del nostre país.
− La gestació subrogada cal legalitzar-la exclusivament en la sanitat
pública i regular-la per evitar que es converteixi en un negoci.

ESPORT
És clar que un dels temes que més interessen als joves és l’esport. En un estat
independent, aquest aspecte serà protegit i beneficiat, en el sentit que es podrà
impulsar l’esport català a nivell internacional sense els impediments que posa ara
l’estat espanyol.

En definitiva, la independència de Catalunya permetrà:
− Que el Barça i l’Espanyol, com a equips catalans de la 1a divisió, puguin
decidir jugar en la Lliga que vulguin. Tant fa la Lliga en la que participin, que
ambdós equips seguiran sent un club de primer nivell.
− Que altres equips, com el Nàstic, el Girona o el CE Sabadell, tinguin
oportunitats de participar a nivell europeu.
− Evitar la persecució que l’Agència Tributària espanyola sotmet a entitats
esportives de base i sense ànim de lucre.
− Que les seleccions i federacions esportives catalanes puguin participar a les
Olimpíades i això ajudi a promocionar el país a nivell internacional.
− Impulsar mesures que garanteixin la igualtat de gènere a la pràctica
esportiva.
− Facilitar la promoció d’esports minoritaris, prioritzant els menys
contaminants, ja que considerem que els majoritaris estan prou articulats i
establerts.

ECOLOGISME
Cal defensar el medi natural en el que vivim. El nostre país gaudeix d’una alta
diversitat, des d’alta muntanya fins a zones costeres, passant per indrets com
l’Ebre o l’Empordà. Un estat català lliure haurà de protegir l’espai natural, avançant
cap a una Catalunya neta, sostenible i on es respecti el territori.
En definitiva, la independència de Catalunya permetrà:
− Apostar clarament per la defensa del territori, tant en la xarxa hidrogràfica
i fluvial com en lluitar contra l’especulació urbanística de la costa. En aquest
sentit, la República Catalana derogarà i no aplicarà el Pla de conca de
l’Ebre i s’aplicarà una política de gestió sostenible dels recursos hídrics.
− Evitar la promoció i existència de la tauromàquia.
− Defensar un model que aposti per les energies renovables, i per tant, fer
necessàriament un referèndum sobre quin model energètic volem i
preguntar sobre l’ús de les centrals nuclears d’Ascó I i Vandellòs II.
S’evitarà la construcció d’infraestructures energètiques que no comptin amb
el consens del territori afectat essent un clar exemple la línia de molt alta
tensió (MAT) a les comarques gironines.
− Tenir un marc legal propi que eviti agressions mediambientals
imposades des del govern espanyol i totalment innecessàries.
Disposarem d’una legislació contrària a la fracturació hidràulica
(fracking).

− Prioritzar l’ús del transport públic sobre el privat amb propostes com preus
assequibles per a estudiants, famílies o per quantitat d’ús del servei.

IGUALTAT
Un món on es produeixen discriminacions per raons de raça, religió, cultura o opció
sexual no és un món lliure. És per això que a la Catalunya independent s’haurà de
legislar i educar per entendre que aquest país es de tots i per tots.
Rebutgem completament la suspensió per part del Tribunal Constitucional
espanyol de la Llei d’Igualtat entre Homes i Dones (Llei 17/2015) aprovada pel
Parlament de Catalunya.
En definitiva, la independència de Catalunya permetrà:
− Posar major atenció en casos de discriminació, sigui per qüestió de gènere,
raça o sexualitat.
− Prioritzar necessàriament la legislació en favor de combatre aquesta
discriminació negativa. Un país lliure ha de ser un país on es respecti a
tothom i sense discriminació de cap tipus. Lluitar contra les desigualtats
entre homes i dones, especialment en el món laboral, esportiu i lúdic a més
de pressionar per eradicar tal discriminació. Durant l’últim any han sortit
noves dades que no han fet més que remarcar aquesta desigualtat.
− Cal discriminació positiva regulada legalment en àmbit públic i incentivar-la
en àmbit privat. Promocionar mesures que garanteixin la igualtat de
condicions i oportunitats en qualsevol àmbit (laboral, polític, …). Tanmateix,
cal no perdre de vista l’arrel del problema ni l’objectiu final, per la qual cosa
cal mantenir el debat obert en la societat i les institucions.
− Seguir treballant imperiosament en la línia de la llei contra l’homofòbia
aprovada al Parlament.
− Il·legalitzar i combatre políticament partits amb ideologia totalitària ja que
constatem que és una vergonya que partits que es declaren hereus directes
del franquisme segueixin sent legals a Espanya.

IMMIGRACIÓ
Catalunya és un país que s’ha construït gràcies a l’intercanvi d’idees i costums
amb altres cultures i nacions. Som fruit d’una llarga història de migracions i
transaccions comercials i aquest fet ha marcat el nostre caràcter cosmopolita i
obert. Per tant, som terra d’acollida i no podem negar les grans aportacions que les

successives onades migratòries han fet sobre Catalunya. En aquest sentit, cal
destacar que l’any 1900 Catalunya comptava amb prop de 2 milions de persones i
actualment ja som 7,5 milions de catalans.
L’Estat Espanyol ha aplicat una política de caràcter restrictiu i repressiu vers la
població immigrada i un clar exemple és l’existència dels CIE (Centres
d’Internament per a Estrangers) on moltes persones immigrades són confinades
creant-se una situació de vulneració de drets fonamentals. S’han documentat
moltes situacions d’atac a la integritat física i psicològica que han derivat en la mort
en alguns casos. Aquesta actitud hostil de l’Estat Espanyol contrasta amb les
polítiques sobre immigració que s’han impulsat des de Catalunya i que tenen com
a principal objectiu l’acollida i integració de la població d’origen estranger. De fet, la
llei catalana que regula aquest aspecte s’anomena literalment “d’acollida” i el
nostre Estatut d’Autonomia reconeix explícitament la diversitat de la nostra societat
i les aportacions que hi ha fet la població d’origen forà. Malgrat el tarannà positiu
que les institucions catalanes han mostrat vers el fet migratori, és evident que el
gruix de les competències són del govern espanyol que legisla al marge de la
realitat catalana.
Per tant, la independència de Catalunya és una oportunitat única per construir de
bell nou un país on tots siguem membres fundadors amb els mateixos drets,
deures i oportunitats al marge del nostre país d’origen. Podrem destinar més
recursos per garantir l’acollida de la població d’origen estranger fugint de polítiques
punitives i repressives a més de millorar i agilitzar els tràmits relatius a l’obtenció
dels documents necessaris per regularitzar la situació legal.
També cal dir que amb la independència no es perdran els avantatges
adquirits mitjançant els convenis bilaterals que l’Estat Espanyol ha signat
atès que després de la declaració d’independència s’aplicarà un procés de
continuïtat jurídica en el qual aquests convenis es mantindran amb l’estat
successor. A més a més, en cap cas s’aturaran els expedients en curs per
adquirir la nacionalitat ni es perdrà el passaport espanyol sinó que s’hi podrà
afegir la nacionalitat catalana.
En resum, la independència de Catalunya permetrà:
− Passar de la política repressiva i punitiva de l’Estat Espanyol a una
política basada en l’acollida i la integració i tenir els recursos legals i
materials per tirar-ho endavant.
− La diplomàcia catalana promocionarà polítiques que defensin els
valors democràtics i els drets humans, alhora que es defensaran els
interessos estratègics de la República Catalana.

− Tancar els Centres d’Internament per a Estrangers (CIE) i garantir els
drets fonamentals de les persones immigrades.
− Agilitzar i simplificar els tràmits per regularitzar la situació legal i
obtenir la nacionalitat catalana.
− En cap cas s’aturaran els expedients en curs per adquirir la
nacionalitat ni es perdrà el passaport espanyol sinó que s’hi podrà
afegir la nacionalitat catalana.

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA
El projecte independentista no s’ha de limitar a substituir la bandera
espanyola per la catalana sinó que suposa una oportunitat d’or per canviar
completament el nostre sistema polític fent-lo més transparent, honest,
democràtic i just. El procés polític que viu Catalunya ha evidenciat la maduresa
democràtica de la nostra societat i ha instal·lat el debat polític de forma quotidiana
a més d’empoderar la ciutadania. L’independentisme s’ha construït de baix a
dalt i ha marcat les decisions de la classe política catalana. El nostre
moviment polític suposa l’única opció real de ruptura amb l’statu quo derivat
de la Transició i per aquest motiu, és tan atacat per les oligarquies
espanyoles que han fet i desfet sense tenir en compte a la ciutadania
Plantegem una reforma de la justícia per alliberar-la de la politització actual a més
de dotar-la de recursos i acostar-la al ciutadà. Cal evitar que l’accés a la carrera
judicial es basi preferentment en exàmens memorístics i cal valorar altres qualitats
que són indispensables per a impartir justícia. Una justícia moderna i amb
recursos podrà lluitar adequadament contra la corrupció. É s evident que
l’Estat Espanyol mai ha invertit prou en aquest aspecte generant-se situacions
veritablement rocambolesques i denigrants.
Catalunya és una societat plural i complexa però alhora amb una ciutadania
madura i capaç de debatre tota mena d’aspectes. La independència de Catalunya
permetrà iniciar un procés constituent que haurà de comptar amb la
participació activa de tota la societat i caldrà tirar endavant mecanismes per
garantir-ho.
De fet, la majoria de l’arc parlamentari català (des de la democràcia cristiana fins a
l’esquerra alternativa) ha assumit la instauració de consultes i referèndums per
decidir temes rellevants. Per tant, la República Catalana promourà la realització
de referèndums sobre temes cabdals per a la ciutadania i un acostament de
les institucions al poble mitjançant mecanismes de democràcia directa.

El procés independentista ha acostat la política a la gent i ha impulsat la
creació d’associacions civils (l’ANC amb l’ANJI, Súmate o el Cercle Català de
Negocis en són uns exemples). Davant d’aquest fet, els partits polítics
sobiranistes han hagut de ser més permeables i oberts a les demandes
ciutadanes. És molt previsible que en una Catalunya independent els partits
polítics seran més plurals, oberts i sensibles als anhels del poble català. Aquesta
transparència també es mostrarà en la gestió econòmica dels partits.
L’administració pública de la República Catalana utilitzarà el català com a
llengua preferent tot i que es garantirà el dret a ésser atès en castellà en
qualsevol òrgan administratiu i judicial.
La persecució selectiva que ha practicat l’Estat Espanyol ha evidenciat fets
delictius que han resultat molt dolorosos i vergonyosos per amplis sectors de
l’independentisme. Tot i així, el procés polític d’independència ens està oferint una
oportunitat per fer net i eradicar pràctiques de corrupció que estaven àmpliament
esteses.
En definitiva, la independència permetrà:
−
−
−
−
−
−

Garantir una democràcia amb separació real de poders.
Iniciar un procés constituent per construir un país nou.
Impulsar la participació juvenil d’aquest procés de canvi.
Tirar endavant l’única oportunitat real de canvi i regeneració.
Trencar amb l’statu quo heretat de la Transició.
Iniciar un procés constituent que garanteixi la participació activa de
tota la ciutadania.
− Promoure la realització de referèndums sobre aspectes cabdals tal i
com assumeixen la majoria de partits polítics catalans i aprofundir en
mecanismes de democràcia directa.
− Construir un sistema judicial que sigui modern i tingui prou recursos
per lluitar adequadament contra la corrupció.
− Acostar els partits polítics a la ciutadania i fer-los més transparents i
permeables.

