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PERÍODE CONSTITUENT,

CATALUNYA LLIURE I JUSTA

La legislatura ha arribat a la se-

va fi política. La proposta motor del 

partit guanyador de les eleccions, 

el pacte fiscal, ha rebut un sonor 

cop de porta per part de qui hauria 

de ser l’altra part de l’acord, el go-

vern espanyol. «O pacte fiscal o in-

dependència» ens han dit. Doncs 

de pacte fiscal no n’hi ha, i per tant 

la sortida és la que és.

Cal que el període constituent 

que ja es va iniciar el passat Onze 

de Setembre amb la manifestació 

més gran de la nostra història es 

traslladi a les nostres institucions. 

Amb la legislatura esgotada, el nou 

marc polític obliga a totes les for-

ces a mesurar a les urnes el su-

port a les seves propostes per 

sortir de l’atzucac polític, econò-

mic, financer i social en el que ens 

hem vist abocats. Tot això sense 

perdre de vista el rescat imminent 

de l’Estat Espanyol per part de la 

Unió Europea, que condicionarà (i 

depèn de nosaltres que sigui positi-

vament) el procés d’independència 

que s’ha obert a Catalunya.

Els qui sempre hem militat a la 

causa de la independència i de la 

justícia social hem d’esdevenir la ga-

rantia nacional i social. La garantia 

nacional que eviti que les ambigüi-

tats (tot i que cada vegada més es-

tretes) sobre el com allunyin o 

dilueixin el què. La garantia social 

que ofereixi a la gent d’esquerres i 

de progrés del país una eina per 

participar del naixement del nou Es-

tat d’Europa, i que aquest tingui 

per objectiu preservar la cohesió so-

cial i aprofundir en l’Estat del 

Benestar.

I ara és l’hora de sumar, sumar 

i sumar. Esquerra Republicana de 

Catalunya ha d’obrir les portes a 

tots aquells que participin del perío-

de constituent i ho vulguin fer a 

més des dels valors que com a re-

publicans sempre hem defensat: 

justícia social, fraternitat, igualtat, 

llibertat. La suma ha de tenir com 

a objectiu sumar per al país més 

que cuinar una sopa de lletres. Po-

dem fer-ho amb tota la gent que 

està demanant que ERC encapçali 

el bloc social per l’Estat propi.

La suma necessària no s’ha 

de limitar a propostes electorals de 

partit o coalició. Cal un programa 

de mínims entre les forces que ja 

d’entrada s’han mostrat favorables 

al dret a l’autodeterminació de Ca-

talunya (ERC, CiU, ICV-EUIA, SI…) 

que contingui l’objectiu de l’Estat 

propi i les línies que es seguiran 

per arribar-hi. Aquesta seria una su-

ma que multiplicaria.

El 10 d’abril de 1980, en la pri-

mera sessió del Parlament de Cata-

lunya després del franquisme, 

Heribert Barrera va fer una crida 

als diputats a «garantir la llibertat i 

el benestar dels catalans, recupe-

rar per a la nostra nació la sobira-

nia perduda». Més de trenta anys 

després, per fi tenim a les mans 

l’oportunitat d’aconseguir-ho.



1. Catalunya amb més ingressos

Si Catalunya tingués Estat deixa-

ria de patir un dèficit fiscal tan 

elevat, de tal manera que recupe-

raria una gran quantitat d’in-

gressos. El dèficit fiscal és la 

part dels impostos que Catalu-

nya paga de més en el conjunt 

de l’Estat espanyol i que no són 

retornats en forma d’inversió. 

En proporció, l’Estat es queda el 

60% dels nostres impostos, és 

a dir, que per cada 100 � que pa-

guem només en rebem 40 �. 

Aquesta pèrdua d’ingressos equi-

val a una mitjana 

del 8% del PIB ca-

talà des de l’any 

1986; en canvi, 

els Länder ale-

manys no sobre-

passen el dèficit 

del 4%, i el Land 

que més contribu-

eix al conjunt de 

l’Estat Alemany ho 

fa amb una aportació de 3.663 

M�, l'any 2011. Una xifra que 

està molt per sota dels 16.400 

M� que Catalunya aporta a l’Es-

tat espanyol, segons dades del 

2009 (8,4% del PIB).

2. Superàvit comercial

Sovint s’argumenta que amb el 

dèficit fiscal de Catalunya els ciu-

tadans espanyols tenen més re-

cursos, i que gràcies a aquests 

poden comprar més productes 

catalans, beneficiant així el con-

junt de comerços de Catalunya. 

Aquest argument 

és audaç i de 

males intencions. 

Per explicar-ho po-

sant un exemple, 

és com si un boti-

guer sortís al car-

rer i algú li exigís 

100 � prestats 

que després utilitzaria per com-

prar-li productes a la botiga. Qui 

hi surt guanyant? 

El botiguer segur 

que no. Per tant, 

no es pot equipa-

rar el dèficit fiscal 

amb el superàvit 

comercial que Cata-

lunya té actualment.

3. El boicot no els funcionaria

Una manera que tenen els espa-

nyols de fer xantatge a les deci- 

sions polítiques que pren Catalu-

nya és la de fer un 

boicot als produc-

tes catalans. El 

que potser no sap 

una gran majoria 

és que fer boicot 

no és gratuït, fer 

boicot li costa 

diners a aquell 

que el fa. Això va 

sorprendre a Espa-

nya quan va fer boicot al cava ca-

talà per rebutjar l’Estatut del 

2005, doncs al cap 

de poc temps van 

haver de comprar 

de nou el nostre ca-

va perquè el d’im-

portació era molt 

més car. A més, 

mentre va durar el 

boicot, la indústria 

del cava català va 

trobar nous mercats 

a Alemanya per contrarestar 

l’efecte del boicot, i el resultat 

és que actualment 

el cava català té 

dos grans mercats 

i no un. Els boi-

cots sempre són 

temporals fins que 

es normalitza la si-

tuació.

Si Espanya vol-

gués anul·lar l’impacte positiu 

d’una Catalunya independent, el 

70% dels espa-

nyols haurien de 

deixar de comprar 

productes cata-

lans, incloses to-

tes les empreses 

d’Espanya; i a 

més, haurien de fer-ho sostingu-

dament. Això és una barbaritat i 

no se’n sortirien. També cal te-

nir en compte que el principal 

mercat de Catalunya ja no és Es-

panya (46%) sinó la resta del 

món (54%), i tot indica que 

aquesta relació seguirà 

accentuant-se.

4. Catalunya i la Unió Europea

Algunes veus vaticinen que una 

Catalunya amb Estat quedarà fo-

ra de la Unió Europea (UE) l’en-

demà de declarar la indepen- 

dència i que perdrà la moneda 

euro. Primer, no hi ha cap article 

al Tractat de funcionament de la 

UE que digui que un Estat resul-

tant d’una secessió 

d’un Estat membre 

en quedi fora. I així 

de contundents van 

ser les declaracions 

de Viviane Reding, 

vicepresidenta de la 

Comissió Europea i 

membre del Partit 

Popular Europeu 

(EPP): «Cap llei diu 

que Catalunya hagi de sortir de 

la UE si s’independitza». I se-

gon, un Estat pot declarar com a 

pròpia la moneda que vulgui; 

per exemple, Andorra no és Es-

tat membre de la UE i utilitza la 

moneda euro.

5. Superàvit fiscal

A nivell fiscal, una Catalunya 

amb Estat propi és completa-
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Baviera és un Land 

ric que va aportar 

3.663 M� al conjunt 

d'Alemanya (2011). 

Catalunya va aportar 

16.400 M� a 

Espanya el 2009.
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Viabilitat econòmica de Catalunya com a Estat

Un acord històric entre CiU i ERC amb l'adhesió 

d'ICV-EUiA i SI al Parlament marca l'objectiu de 

convocar un referèndum sobre l'autodetermina-

ció de Catalunya la propera legislatura. És en 

aquest context de debat polític que sorgeixen 

preocupacions i dubtes sobre la viabilitat econò-

mica de Catalunya com a Estat dins de la Unió 

Europea (UE). Els expliquem en 7 punts:

Fer boicot no és 

gratuït i li costa 

diners a aquell que 

el fa. El boicot al 

cava català en va 

ser un exemple.

El 2012 Catalunya ha 

exportat més al món 

(54,4%) que a la resta 

de l'Estat (45,6%).

«Cap llei diu que 

Catalunya hagi de 

sortir de la UE si 

s'independitza», 

Viviane Reding, del 

Partit Popular 

Europeu (EPP).
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ment viable. Si res-

tem les despeses 

addicionals 

(35.400 M�) pel 

fet de tenir un Es-

tat als ingressos 

addicionals 

(49.018 M�), Cata-

lunya tindria un superàvit anual 

de 13.617 M� de mitjana. 

Aquests càlculs són resultants 

del període 2006-2009 segons 

hipòtesis d’un estudi de la Funda-

ció CatDEm.

5.1. Despeses addicionals

El total de despeses d’aquest 

càlcul inclou les despeses d’Es-

tat: un nou sistema judicial, de-

fensa, política exterior, pen- 

sions, serveis socials, foment 

de l’ocupació, accés a l’habitat-

ge i foment de l’edificació, despe-

ses de la Seguretat Social i 

Mútues; i empreses públiques 

de caràcter inversor: AENA, 

AGESA, AQUAMET, ports de l’Es-

tat, depuradora del Baix Llobre-

gat, infraestructures agràries i 

infraestructures de transport ter-

restre i ferroviàries.

5.2. Ingressos addicionals

Per la seva part, els ingressos in-

clouen els impostos directes: 

IRPF, impost de societats, im-

post de renda a no residents i 

quotes de drets passius; els im-

postos indirectes: com l’IVA i l’im-

post sobre primes d’asseguran- 

ces; i d’altres ingressos varis: or-

ganismes autònoms, agències 

estatals, organismes públics i co-

titzacions a la Seguretat Social.

6. I les pensions?

La Seguretat Social catalana 

tindrà superàvit i per tant les pen-

sions estaran garantides des 

del primer moment. Espanya no 

té un fons per les 

pensions on hi va 

guardant els 

diners, són els tre-

balladors d’avui 

els que paguen 

els pensionistes 

d’avui; és un sistema de reparti-

ment. D’aquesta manera, els 

diners que cotitzen 

els treballadors 

d’avui desaparei-

xen per pagar els 

pensionistes. En 

aquest sentit Cata-

lunya ha tingut un 

superàvit de més 

de 8.000 M� durant el període 

2006-2009. De mitjana, en 

aquests anys la Seguretat So-

cial catalana hauria tingut 

guanys superiors als 2.198 M� 

l’any, que haurien pogut servir, 

per exemple, per pagar unes pen-

sions més elevades.

7. Assumir el deute espanyol?

El deute espanyol l’ha signat el 

govern espanyol, i per tant és ell 

qui l’ha d’assumir. Si les rela-

cions resultants de la inde-

pendència entre 

Catalunya i Espa-

nya són bones, Ca-

talunya es farà 

càrrec de la part 

proporcional del 

deute, però també 

haurem de parlar 

dels actius: la pro-

porció de diners 

que el Banco de Es-

panya té dipositats 

al Banc Central Eu-

ropeu (BCE), de 

l’or que Espanya té 

al Fons Monetari 

Internacional (FMI), 

i d’altres empre-

ses públiques es-

panyoles. Fins i tot es podria 

argumentar que Catalunya ha 

contribuït fiscalment a l’Estat 

amb una aportació de més de 

290.000 M� durant el període 

1986-2009 [el dèficit fiscal], mo-

tiu pel qual es podria dir que Es-

panya ha de retornar tots a-

quests diners. Però si la separa-

ció no és amisto-

sa, el deute 

l’assumirà el go-

vern espanyol. Per 

tant, en aquest 

sentit no hi ha 

ningú que sàpiga 

si s’haurà d’assumir perquè en-

cara hi ha molt a negociar.

Deixant de banda aquests esce-

naris per un moment, si Catalu-

nya segueix formant part d’Es-

panya està assumint de facto la 

part proporcional del deute espa-

nyol que li correspon i, a més, 

els 16.400 M� de dèficit fiscal 

anual per tenir el “privilegi” de 

tenir els mercats tancats, fruit 

d’una Espanya intervinguda.

Què passaria si les negocia-

cions de la separació portessin 

a assumir el deute? Veus espa-

nyoles han arribat a afirmar que 

la part proporcional del deute es-

panyol que Cataunya hauria d’as-

sumir és de 200.000 M�, i això 

senzillament és mentida: han ex-

tret el 20% que diuen que repre-

senta Catalunya a l’Estat espa- 

nyol del total del deute públic es-

panyol, que són 800.000 M�. 

Per començar, Cata-

lunya representa 

un 16% de l’Estat 

espanyol, no el 

20%, i el deute de 

l’administració cen-

tral de l’Estat (sen-

se les Comunitats 

Autònomes) és de 

617.731 M�. Així, 

la part a assumir 

seria de 98.800 

M� que és menys 

de la meitat del 

què diuen. Si hi su-

mem el deute de la 

Generalitat tenim 

un endeutament 

del 70% del PIB: un 

deute que està per sota de la 

mitjana europea i que seria per-

fectament assumible.

Conclusió

Catalunya com a Estat és viable 

des del punt de vista de la hisen-

da pública i l’endeutament. L’im-

portant no és la mida de l’Estat, 

sinó la seva eficiència.

I si algú diu que Catalunya s’en-

fonsarà en la misèria només cal 

recordar aquesta cita: «Si mar-

xeu, esdevindreu un dels països 

més pobres del món», del rei 

anglès Jordi III als insurrectes 

nord-americans.

Una Catalunya 

independent tindria 

un superàvit anual de 

13.617 milions 

d'euros.

Les pensions estaran 

garantides i tindran un 

superàvit de més de 

2.000 M� cada any.

Cap llei espanyola 

preveu la secessió 

d'un territori, i per 

tant tampoc no n'hi 

ha cap que digui 

que Catalunya haurà 

d'assumir el deute 

si s'independitza. En 

cas d'assumir-lo, 

parlarem de la part 

proporcional del 

deute però també 

dels actius.
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L'11s es va viure un moment histò-

ric. Es podria haver fet més per re-

collir-ne el missatge?

L’11 de setembre va ser un clam 

per la independència. Per tant, 

crec que tots els partits a favor de 

l’autodeterminació ens hauríem 

de comprometre a convocar un re-

ferèndum el 2013. Els catalans i 

catalanes estem vivint una crisi 

sense precedents, i no podem es-

perar més. Cada dia que passem 

dins de l’Estat espanyol és més 

deute i més dèficit fiscal i, per 

tant, estem dificultant la recupera-

ció econòmica. Per responsabili-

tat, i atenent el clam ciutadà, hem 

de fer el referèndum aviat.

Amb el 'no' rotund de Rajoy al pac-

te fiscal, quin futur ens espera?

Crec que el 'no' rotund de Rajoy al 

pacte fiscal palesa perfectament 

que l’Estat espanyol no respon a 

les necessitats dels catalans. Em 

sembla que és l’enèsim menys-

preu cap als 850.000 aturats, cap 

a les més de 100.000 famílies 

sense ingressos, cap als profes-

sors, cap als metges catalans... 

Dit això, també és una gran oportu-

nitat, atès que deixa l’alternativa 

més clara que mai: o comunitat 

autònoma o Estat independent. I, 

en aquest sentit, el futur de Catalu-

nya, el futur que podem construir 

entre tots, crec que és molt espe-

rançador.

Ens hem de preocupar pels avisos 

amenaçadors que ens fan arribar?

Al llarg de la història l’Estat espa-

nyol ha reprimit violentament els 

moviments populars per la lliber-

La frase: «Quan algú comprèn que obeir lleis injustes és contrari a 

la seva dignitat d'home, cap tirania no el pot dominar.» Gandhi.
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La Marta és l'actual Secretària General d'ERC i és Llicenciada en 

Dret per la UPF. Està casada i té una filla.
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Una cita: "Dóna'm serenitat per acceptar les coses que no puc 

canviar; valor per canviar les que puc canviar, i saviesa per poder 

diferenciar-les." Entre Niebhur i Assís.

Marta Rovira: No entenc com el PP encara està governant a 

les Diputacions amb els independentistes que fan l'hisenda 

pròpia. Falla la coherència. De qui?

Josep Huguet: Precedent. Quan les multinacionals anglòfiles 

van amenaçar el Quebec de marxar-ne, l'espai va ser ocupat 

ràpidament per empreses autòctones i d'altres.

Josep Lluís Carod-Rovira: No es tracta de ser o no 

independentista, sinó de respectar la voluntat popular i el dret 

a decidir, sense represàlies. Això és la democràcia. 

tat. És el cas de la guerra del 36 i 

del 1714, però també de la Guerra 

dels Segadors, de la Dictadura de 

Primo de Rivera i un llarg etcètera. 

Tot i això, estem inscrits en el con-

text democràtic europeu del s.XXI, 

i l’ús de la força ja no és possible 

políticament ni tampoc interessa 

econòmicament –començant pels 

milers de multinacionals europees 

i espanyoles establertes a Catalu-

nya... Això sí, la història ens ha de 

servir per preparar-nos millor que 

mai. Haurem de ser astuts, hau-

rem de ser cauts i haurem de ser 

generosos.

Quin camí és el més idoni per as-

solir la independència?

És imprescindible que els partits a 

favor de la independència anem a 

la una de cara a l’Estat espanyol i 

de cara a la Unió Europea. Hau-

rem de ser transversals, i haurem 

de sumar. En tenim la responsabili-

tat històrica. També crec que hem 

de fer un gran esforç per convèn-

cer tots els ciutadans que encara 

tenen dubtes. No volem una inde-

pendència qualsevol, volem una in-

dependència amb cohesió social i 

volem un país que doni igualtat 

d’oportunitats als seus ciutadans.

Les piulades d'Esquerra. Twitter: @ERC_Solsones




