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El relat
del 20D
El 27S vam guanyar el plebiscit, tenim un mandat democràtic del poble. L’estem fent realitat al Parlament i l’hem de defensar a tot arreu.
El 20D anem a Madrid a defensar el vot dels ciutadans. Anem a explicar que a Catalunya
ja hem decidit, perquè som i serem sobirans. Som República.
Perquè l’Estat és un mur que es nega a reconèixer la sobirania de Catalunya. Ni Estatut, ni
convcert econòmic, ni 9N. I ara ni amb el 27S. Portem 10 anys d’involució democràtica i
laminació de drets i llibertats que posa en risc el benestar de les persones. No podem
esperar més.
I malgrat haver esdevingut majoria al Parlament, l’Estat es nega a abordar el tema democràticament, sinó que aplica el Codi Penal. El món ens mira i no entén perquè l’Estat
persisteix en el cop de porta a la democràcia i a les urnes.
I és justament ara, que no ens podem entrebancar per diferències i personalismes entre
nosaltres. L’objectiu comú que perseguim tots és la República catalana. Per això l’acord és
imprescindible. I ens estem deixant la pell per fer-lo possible.
No volem seguir pagant un Estat que ens va a la contra i maltracta econòmicament els
treballadors, els joves, les famílies, la gent gran i els empresaris. Un Estat que treballa pels
bancs, les elèctriques i actua contra els ciutadans. Un Estat que ens prohibeix al Parlament
ajudar els que més ho necessiten.
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Amb aquest panorama, la reforma de la Constitució de C’s, PP i PSOE és la contrareforma per recentralitzar l’Estat i liquidar l’autogovern.
I no té cap sentit seguir demanant referèndums aquí, que mai autoritzaran allà. És la
nova versió del conte de fades del federalisme, amb menys credibilitat que «l’apoyaré»
d’en Zapatero.
És més fàcil fer la República catalana que no pas reformar la Monarquia espanyola.
Perquè Som República, és a les nostres mans i depèn de les urnes.
Per això volem culminar el procés. I ho farem bé. Amb la força de la majoria d’un Parlament escollit democràticament, hem iniciat un procés constituent a les urnes, que acabarà d’aquí 18 mesos, també a les urnes.
Ja hem començat a fer la República de les persones lliures i iguals. Volem fer un nou
país net i just, una nova socialdemocràcia, una societat del benestar avançada, diversa,
inclusiva i cohesionada, amb una economia competitiva de base exportadora i industrial, on
tothom pugui guanyar-se la vida.
I el 20D anem a Madrid a reivindicar-ho, i a explicar-ho al món. Explicarem que volem
ser bons veïns dins una Europa federal.

Som República. Defensa el teu vot!

Preguntes
freqüents

PART 1
De què van
les eleccions i què
anem a fer a Madrid
De què van les eleccions del 20D?
L’agenda espanyola està dominada per la qüestió catalana, la reforma constitucional i la
sortida de la crisi.
Les eleccions espanyoles decidiran la coalició de Govern a l’Estat que parla d’emprendre
una reforma constitucional i ha d’abordar el dossier de la judicialització del procés d’independència de Catalunya.
A Catalunya ja hem decidit. Hem decidit que el Parlament és sobirà i hem iniciat un procés
constituent per esdevenir una República.
Hi ha el desig de culminar el procés d’independència i de testimoniar el vot de desconnexió
amb l’Estat i el Govern espanyol.
A les eleccions del 20D ens juguem la sobirania del Parlament i la decisió de fer una República per a tothom.
Les eleccions han de ser un revulsiu del procés.

ARGUMENTARI DE CAMPANYA 9

Perquè no es presenta Junts pel Sí una altra vegada?
ERC i CDC han acordat presentar-se per separat perquè les eleccions espanyoles no són
eleccions plebiscitàries.
Davant la prohibició del 9N, el referèndum ja el vam fer el 27S en el marc d’unes eleccions
al Parlament. L’excepcionalitat del moment va requerir una resposta dels partits en la candidatura Junts pel Sí, participada per la societat civil i amb l’objectiu de mobilitzar el vot
independentista.
Perquè estem convençuts que la millor fórmula per al 20D és la d’oferir diverses opcions
i candidatures, que eixamplin la base electoral dels partits independentistes. És clau que
tots puguem competir amb altres partits a dreta i esquerra, i que cap votant quedi orfe de
referent electoral.

Què anem a fer a Madrid?
A reivindicar la sobirania que ja exercim al Parlament de Catalunya.
Anem a defensar el vot i la dignitat de tots els ciutadans de Catalunya: tenim 1.966.508 raons
per anar a Madrid1.
Anem a explicar a l’Estat i al món que ja hem començat a constituir-nos com a República.

Per què?
1. PERQUÈ EL 27S VAM GUANYAR A LES URNES
UN MANDAT DEMOCRÀTIC I L’HEM D’IMPLEMENTAR
Després de 10 anys d’esgotar totes les vies al nostre abast (començant amb el procés de
l’Estatut de 2005, el 9N i arribant al 27S d’enguany), l’Estat ha negat sistemàticament el dret
a decidir al poble de Catalunya, sense altra sortida que l’amenaça, la por i la judicialització de
la política. El 27S vam haver de forçar el plebiscit sobre la independència.
Perquè el El 27S vam posar les urnes en unes eleccions que servien per comptar diputats. El
poble va escollir democràticament un nou Parlament amb majoria transversal de 72 diputats pel Sí, i una oposició de 53 diputats del No.
1

I més enllà dels 1.966.508 vots del Sí convertits democràticament en 72 escons, hi ha els 1.608.840 vots
del No que s’han traduït en 53 diputats del No, i que també són invalidats per l’atac del Govern espanyol
i del Tribunal Constitucional contra la sobirania del Parlament de Catalunya.
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Tenim un contracte amb la ciutadania. El programa de JuntspelSí era molt clar: «Si la ciutadania de Catalunya escull, a través de les eleccions del 27S, una majoria de diputats a favor
de la independència, s’iniciarà un procés cap a la creació d’un estat independent».

2. PERQUÈ EL FULL DE RUTA TÉ UNA AGENDA ESPANYOLA
I UNA AGENDA INTERNACIONAL
El full de ruta conté tant l’agenda espanyola com l’agenda internacional per al reconeixement de Catalunya com a Estat independent.
L’Agenda espanyola i internacional del procés ja ha començat: el Parlament ha decidit posar
en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional la voluntat de fer efectiu el mandat democràtic generat el 27S.
El mandat democràtic del 27S l’implementarem els 72 diputats de JxSí i la CUP al Parlament
de Catalunya. I l’implementarem també, al Congrés amb la necessària unitat d’acció i coordinació dels Grups Parlamentaris que en resultin.
La unitat d’acció a Madrid és fonamental per reforçar les decisions del Parlament de Catalunya, com també les accions del Govern de Catalunya per exercir la independència.
És important explicar a l’opinió pública espanyola i internacional (amb seu a Madrid) la fase
actual del procés català i la intransigència de l’Estat.
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PART 2
La declaració
d’inici del procés
d’indepèndència
Què diu la Declaració d’inici del procés d’Independència?
És una declaració solemne que, d’acord amb la voluntat democràtica expressada el 27S,
marca l’inici del procés de constitució de Catalunya com a Estat independent en forma de
República.
És una declaració d’autodeterminació que situa el Parlament com a dipositari de la sobirania
i expressió del poder constituent del poble de Catalunya, i:
Proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i
actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.
Insta al futur Govern a crear les estructures d’Estat imprescindibles i a iniciar en 30
dies la tramitació de la llei de procés constituent, i les llei de la Hisenda pròpia i de la
Seguretat Social.
Declara la voluntat d’iniciar negociacions per fer efectiu el mandat democràtic i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la UE i del conjunt de la comunitat internacional.
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Què diu l’annex social de la Declaració?
L’Annex social explica el sentit pràctic de la Declaració i assenyala un seguit de mesures
socials prioritàries per a la nova legislatura, destinades a blindar drets fonamentals que a
Catalunya es troben afectats per decisions de l’Estat espanyol com:
La pobresa energètica: obligació de desplegar les mesures aprovades per la Llei
24/2015, del 29 de juliol.
L’emergència en l’habitatge: cap desnonament sense alternativa de reallotjament.
Sanitat: garantia de l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà
del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya.
L’Educació: no a la Llei Wert. Aplicació de la LEC i dels consensos de la comunitat
educativa de Catalunya.
La garantia de les llibertats públiques: no a la vulneració de drets fonamentals de
manifestació i protesta de la «Llei mordassa» (Llei orgànica 4/2015, de protecció de
la seguretat ciutadana)
Administracions locals: garantir les plenes competències de les administracions
locals catalanes en servei de l’interès general més enllà de la LRSAL
Refugiats: acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades mitjançant un
nou marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
(ACNUR).
Dret a l’avortament: prevalença de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes.
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute: reducció de la càrrega del
deute amb la reestructuració de tots els finançaments estructurats per finançar un pla
de xoc social. Revisió i avaluació a fons dels programes de despesa per a l’urgència
social. Renegociació amb els bancs del pagament dels interessos amb finalitats socials.

El Parlament adopta una via unilateral?
Les urnes han generat un mandat democràtic per constituir-nos com a Estat independent i
el Parlament té l’obligació i el deure d’obeir la voluntat popular i aquest mandat ciutadà.
Havent esgotat la via del diàleg i la legalitat espanyola, sense cap alternativa satisfactòria, i
davant el bloqueig judicial, exercim el dret a decidir emparats en el principi democràtic.
Decidir per nosaltres és l’única opció possible davant el bloqueig sistemàtic de l’Estat. El que
fa el Parlament és seguir la voluntat de la gent que empeny un procés inexorable. Es tracta
d’un camí sense aturador, i que l’Estat fa 10 anys que barra jurídicament a través del TC, i
que avui el barra judicialment.
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La Declaració inicial d’independència parla de desobediència?
La Declaració parla d’obediència a les lleis catalanes. No trenca cap legalitat, sinó que parla
d’anar substituint la legalitat espanyola per la catalana. I la legalitat catalana té els seus
fonaments en la democràcia i la sobirania del poble de Catalunya.
La declaració afirma que durant el procés democràtic de desconnexió de l’Estat espanyol
les decisions del Parlament no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional.
Perquè el Tribunal Constitucional, des de la sentència de l’Estatut de 2010 va deixar de ser
l’àrbitre jurídic per convertir-se en un Tribunal polític sense legitimitat. Un tribunal polític
que va anul·lar l’aprovació d’un Estatut retallat per part del Congrés espanyol, l’aprovació del
Parlament de Catalunya, i va anul·lar el vot en referèndum de 2.600.000 votants.
La declaració també parla de la voluntat de regir-se per les lleis catalanes, en especial en
tots aquells àmbits que fan referència a drets fonamentals i a la lluita contra la pobresa en
totes les seves formes, les desigualtats i la cohesió social.

Per què no es demana un referèndum?
El referèndum es farà d’aquí a 18 mesos.
El referèndum autoritzat s’ha demanat al Congrés espanyol fins a 16 vegades entre 2012 i
2014. La darrera vegada fou demanat de forma solemne el 8 d’abril de 2014 (fa justament
un any i mig) i rebutjat amb la contundència de 299 vots en contra.
L’Estat mai autoritzarà per sí mateix un referèndum, perquè significaria reconèixer la sobirania del poble català (atorgar al poble català el caràcter de subjecte polític) i reconèixer que
la independència és converteix en objecte polític.
L’esperança del referèndum autoritzat és la nova versió del conte de fades del federalisme,
el dejà vu de «l’apoyaré de Zapatero» en el procés de l’Estatut.
Perquè no té cap sentit defensar avui a Catalunya un impossible, que a l’Estat només és
defensat per una minoria amb la boca petita.
Si quan els socialistes governaven, tant a Madrid com a Catalunya, no va ser possible. Com
serà possible en un Congrés on PSOE-PP-C’s obtindran 2/3 parts dels diputats? Com serà
possible amb un govern de coalició entre PP i C’s?
Perquè és més fàcil, i depèn de nosaltres, construir de bell nou una República de 7,5 milions,
que no pas canviar una Monarquia de 46 milions.
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Quina és la resposta de l’Estat?
L’Estat persisteix en judicialitzar la política a Catalunya. El Govern espanyol i el seu braç
jurídico-polític anomenat Tribunal Constitucional han suspès de forma expeditiva la Resolució del Parlament que conté la Declaració inicial d’Independència.
L’Estat, lluny d’actuar amb sentit democràtic, continua amb la seva intransigència i posa la
mordassa a la veu de 2 milions de catalans.
Els grans partits de l’Estat han tancat files a l’entorn de la qüestió catalana: tant el PP, com
la seva crossa i recanvi C’s, el PSOE i Podemos, han tancat files i no estan disposats a reconèixer la sobirania de Catalunya.
L’Estat espanyol és irreformable i inviable per acollir les aspiracions legítimes dels ciutadans
de Catalunya en matèria social, econòmica i cultural.
L’Estat no ofereix cap solució als problemes que patim avui els ciutadans.

La reforma constitucional pot significar un avenç?
No hi ha cap esperança en una reforma constitucional promoguda pel partit que va recollir
firmes contra l’Estatut de 2006, pel partit que es vantava de passar-li el «cepillo», i pel partit
que persisteix en dinamitar la convivència i la immersió lingüística a Catalunya.
El llarg procés de reforma constitucional és un guirigall que es realitzarà amb l’objectiu de
tancar el procés autonòmic, fent una involució democràtica cap a l’Espanya uniforme.
La reforma constitucional que prometen PP, PSOE, C’s i Podemos és un guirigall, on l’únic
denominador comú possible és la involució democràtica contra l’autodeterminació de Catalunya.

Aplicarà l’Estat l’Article 155 de la Constitució espanyola?
No. Perquè representaria un ridícul democràtic propi d’una monarquia reaccionària davant
de la comunitat internacional.
Malgrat les amenaces d’aplicar-lo ho té molt difícil. Perquè és un article que no està desplegat ni reglamentat per cap llei. No hi ha hagut mai cap debat democràtic sobre com cal
aplicar-lo.
Els debats del Congrés i el Senat que es convocarien per decidir com obligar al compliment
forçós de la llei posarien en evidència totes les vergonyes de la democràcia espanyola.
Perquè significa un atemptat democràtic contra 7,5 de ciutadans que posaria en evidència
l’Estat davant la comunitat internacional.
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No. El gran resultat a les eleccions espanyoles que farem els partits favorables a la independència, evidenciarà un cop més l’error i la intransigència de l’Estat espanyol quan s’entesta
en judicialitzar la democràcia.

Pot l’Estat deixar d’aportar liquiditat a Catalunya?
No. Perquè l’Estat, si vol continuar existint com a tal, no pot desatendre les seves obligacions
amb els seus ciutadans i territoris. I si cau Catalunya, no hi ha recuperació econòmica i cau
l’Estat al darrera. Perquè el principal creditor de Catalunya és l’Estat.
El FLA és un mecanisme d’intervenció i control financer de l’Estat central a les CCAA, creat
al 2012, en un context de rescat europeu a l’Estat i a la banca per valor de 100.000M. Qui
demana préstecs al FLA s’ha de sotmetre al seu control.
El FLA representa un servei de l’Estat central a les CCAA que només pot prestar ell. Perquè
és qui recapta el 95% els impostos, i alhora és l’únic que pot accedir als mercats internacionals de deute amb les garanties que el Banc Central Europeu dóna als Estats.
El PP i el sr. Montoro continuen amb la política de la por i l’amenaça contra Catalunya. Després
d’intentar-ho amb la UE, ara ho intenten amb els diners. Però saben que no poden anar gaire
lluny. Perquè des de l’aprovació de la Llei d’Estabilitat del 2012 la responsabilitat és de l’Estat.

Per què Catalunya necessita acollir-se al FLA?
Perquè Catalunya no té cap sobirania fiscal. Tan sols recapta el 6% de tots els impostos que
paga (el 2013 la Generalitat va recaptar uns 2.300 M d’un total de 36.500 M)
Perquè Catalunya pateix un espoli fiscal de 15.000 milions anuals, i pateix incompliments i
deslleialtats del Govern central per valor de 10.000 M (disposició addicional 3a de l’Estatut,
impagament de la llei de dependència, sanitat i dèficit crònic d’inversions en infraestructures).
Si recaptéssim tots els impostos, no ens caldria ni el FLA ni hauríem d’aguantar l’escarni del sr.
Montoro. Podríem anar com tots els països del món a finançar-nos als mercats internacionals.
Catalunya necessita acollir-se al FLA, perquè el total d’ingressos de la Generalitat els determina el Govern de l’Estat, i són insuficients. I malgrat les retallades realitzades entre 2011 i 2014,
la Generalitat encara ingressa menys del que gasta (com totes les CCAA, i el propi Estat).
Per poder cobrir el dèficit i pagar les factures, l’Estat ha obligat per llei a les CCAA a endeutar-se únicament amb ell.
Des de 2012, l’Estat ha prestat a Catalunya 32.000 M d’euros, i Catalunya ha pagat 1.900 M
en interessos (2012: 58 M; 2013: 502 M; 2014: 941 M; 2015: 400 M), un veritable negoci vergonyant de l’Estat que ens presta els nostres propis diners a un tipus d’interès de quasi el 6%.
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L’Estat ha culminat la intervenció econòmica i financera a la Generalitat, anul·lant el poc autogovern que quedava, i decidint fil per randa en què pot gastar-se els diners la Generalitat.
Ha quedat demostrat que el FLA és un mecanisme d’asfíxia financera a Catalunya. I tal
bogeria posa en risc el funcionament administratiu de la Generalitat, amb l’objectiu de desprestigiar-nos.
El Ministre Montoro és un morós i a sobre es fa el milhomes amb els diners que treu de Catalunya. Diu que fiscalitzarà en què gasta Catalunya els diners. I que només es podran destinar
a polítiques socials. Que estigui tranquil, perquè a Catalunya estem fent la independència
per poder multiplicar la inversió social.
Amb el control dels impostos, Catalunya rebria finançament dels mercats internacionals
amb els braços oberts. Per què els mercats saben que tenim una economia potent, dinàmica,
exportadora, i amb sobrada capacitat de retornar el deute.

I la Comunitat internacional què hi diu?
El món ens mira. Mira els catalans i mira el Govern espanyol.
Després de la intensa campanya de la por i les pressions del Govern espanyol en clau internacional, l’opinió pública internacional va llegir els resultats del 27S en clau de victòria
independentista. I recentment s’han fet un ressò important de la Declaració d’inici del procés
d’independència.
La comunitat internacional ha seguit el procés, ha actuat amb molta prudència, i no entén el
tancament de files judicial de la qüestió política catalana.
El pragmatisme i la relativa neutralitat dels posicionaments oficials de la UE certifica que no
actuarà fins que es produeixin fets consumats en què sigui necessària la seva intervenció.
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PART 3
Greuges i solucions:
les propostes
d’Esquerra
Republicana
Com pot contribuir la independència
a millorar les relacions amb Espanya?
La constitució de la República catalana és la solució als problemes de convivència entre
Catalunya i l’Estat.
Perquè defensarem interessos comuns a Europa amb tots els pobles de la península ibèrica.
La diversitat de llengües i cultures podrà articular una suma positiva.
Perquè en el marc de la construcció federal europea els estats deixaran de ser estats-nació
que imposen sentiments nacionals.
Perquè una major prosperitat de Catalunya tindrà un impacte positiu als territoris dels Països catalans i les províncies veïnes, ubicades en tot el hinterland (País Valencià, Aragó,
Múrcia)
La qüestió catalana deixarà de ser l’excusa per evitar emprendre reformes de modernització
social, cultural i econòmica que l’oligarquia i la dreta espanyola no abordarà mai.
Sense el problema català com excusa permanent de la dreta espanyola, l’esquerra espanyola podrà descolonitzar-se políticament i refundar-se com a veritable força de progrés.
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Perquè la República serà inclusiva i la nacionalitat catalana serà compatible amb l’espanyola.
Ningú perdrà drets lingüístics.

Dels greuges a les solucions
QUINES SÓN ELS GREUGES, LES AMENACES I POLÍTIQUES
QUE PATIM DINS L’ESTAT ESPANYOL?
Greuges democràtics
La vulneració del principi democràtic: la prohibició d’exercir el dret a decidir el
futur polític.
Un Tribunal Constitucional que és jutge i part al servei del Govern espanyol.
La Llei Mordassa.
La involució democràtica i recentralitzadora d’una Reforma constitucional.
Manca de lleis efectives per lluitar contra la corrupció —la no prohibició de donacions d’empreses a les fundacions dels partits.
Un dels pitjors sistemes judicials del món occidental.
La factura del projecte Castor a pagar pel contribuent.
L’impediment a l’acció exterior de Catalunya.
Greuges econòmics i financers
Un espoli fiscal de 15.006 M.
La intervenció econòmica i pressupostària de la Generalitat.
Unes pensions insostenibles, congelades i l’ augment de l’edat de jubilació.
Un salari mínim insuficient i una reforma laboral que impulsa la precarització.
Una factura elèctrica de les més altes d’Europa.
La no defensa i espoli de l’agricultura catalana a Europa.
Una llei d’horaris comercials en contra del model de comerç de Catalunya.
La prohibició de l’Impost sobre els dipòsits bancaris.
El cost del crèdit per les pimes.
Greuges socials
La negació de la dació en pagament.
La prohibició de lluitar contra la pobresa energètica.
L’impagament de la Llei de dependència.
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El dèficit sanitari.
Una despesa militar injustificable.
L’incompliment del 0,7% de l’lRPF destinat a fins socials.
L’incompliment del traspàs del sistema de beques universitàries.
El tracte de favor als oligopolis.
Greuges territorials, ambientals i d’infraestructures
La no priorització del Corredor mediterrani.
L’amenaça del Pla Hidrològic Nacional.
El peatge a les energies renovables.
El rescat de les autopistes radials de Madrid.
Unes inversions en AVE irracionals.
El dèficit inversor en Rodalies.
El dèficit inversor en la Xarxa viària.
Greuges culturals i educatius
L’amenaça de la Llei Wert.
L’impediment al reconeixement del català a Europa.
La prohibició de l’impost a les operadores de telefonia mòbil per a la cultura.

PERQUÈ ESTEM FENT LA INDEPENDÈNCIA?
Perquè som demòcrates i volem decidir el nostre futur polític.
Perquè ens mereixem viure en un país més just, més pròsper i avançat.
Perquè davant un món globalitzat, volem seguir sent catalans, i volem una vida i un futur
millor per a tothom.
Perquè n’estem tips de greuges, coaccions i amenaces. Perquè l’Estat espanyol no ofereix
cap solució als problemes socials i econòmics dels ciutadans de Catalunya.
Perquè l’Estat és irreformable, i en cap cas vol ser reformat pels catalans.
Perquè és la millor forma possible de mantenir una bona convivència entre tots els ciutadans dels pobles de l’Estat.
Perquè volem ser pro-actius en la construcció federal europea i en contribuir a un món
millor.
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QUIN ÉS EL MODEL DE PAÍS QUE DEFENSEM?
El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu,
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.
Esquerra Republicana defensa una República de ciutadans lliures i iguals, que impulsi una
nova socialdemocràcia, una societat del benestar avançada, diversa, inclusiva i cohesionada,
amb una economia competitiva de base exportadora i industrial.
Farem una República inclusiva, amb feina i oportunitats per a tothom, on tothom pugui
guanyar-se la vida.
Volem esdevenir un dels estats europeus capdavanters en drets, llibertats i prosperitat
per tenir:
La obertura comercial i la prosperitat d’Holanda.
Un mercat de treball com el de Dinamarca.
Un sistema educatiu com el Finlandès.
Un estat del benestar com el suec.
Una República de ciutadans lliures com França.
Un teixit industrial ric i un compromís d’empresaris i treballadors com a Alemanya.
Una democràcia participativa com la de Suïssa.

Quines són les propostes socials d’Esquerra Republicana?
1. POBRESA ZERO
La factura social de les desigualtats, a banda de ser la realitat d’un fracàs col·lectiu d’ordre moral
i cívic, acaba sent massa cara, fins i tot econòmicament. El programa del nou país ha d’abordar
l’aplicació d’un pla de xoc contra la pobresa, de forma holística en totes les seves manifestacions:
pobresa infantil, pobresa energètica, treballadors pobres, i gent gran sense recursos i atenció.
Introducció d’incentius i programes específics per prevenir i evitar la cronificació. A mig termini,
establiment d’un sistema de rendes i prestacions públiques de garantia de mínims vitals concebut com a dret subjectiu per a qualsevol ciutadà.

2. CORRUPCIÓ ZERO
La societat reivindica ser implacables amb la xacra de la corrupció. ERC en la seva tradicional
lluita contra la corrupció, estarà amatent en el compliment estricte de la nova llei de bon govern
i transparència, i alhora es proposa emprendre algunes mesures, tan aviat com sigui possible,
consistents en:
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Prohibir als condemnats per corrupció d’anar a una llista electoral, ocupar un alt
càrrec a l’administració, i treballar a l’Administració durant 10 anys.
Establir els Pactes d’Integritat en les licitacions de totes les administracions.
Expulsar del mercat públic de licitacions i concessions aquelles empreses que vulnerin els pactes d’Integritat.
Finançament dels partits: evitar les donacions d’empresa a les fundacions dels partits.
Eliminar tots els aforaments dels polítics. No als tribunals especials.
Un nou codi penal perquè els delictes per corrupció no quedin impunes amb els
criteris actuals de prescripció, i obligar sempre als corruptes a respondre amb el
seu patrimoni.

3. FRACÀS ESCOLAR ZERO
Un dels indicadors principals de qualitat d’un sistema educatiu és la taxa de fracàs escolar vinculat a l’absentisme i l’abandonament prematur. El fracàs escolar és el fracàs de tots i el fracàs d’un
país. Davant una realitat en què la taxa d’abandonament prematur a l’Estat espanyol duplica
l’europea, la prioritat de la República Catalana consistirà en situar la inversió en educació al 6%
del PIB per garantir la qualitat i la inclusió. Prioritzarem la inversió educativa en centres d’alta
complexitat i en entorns vulnerables. Evitarem la segregació educativa i desplegarem projectes
comunitaris que permetin un treball educatiu d’entorn, a partir de projectes educatius de cada
centre específics per abordar el fenomen, coordinats amb els serveis socials de les diverses
administracions, especialment el municipi.

4. FRAU FISCAL ZERO
L’èxit del procés constituent i del país a principal es fonamenta en la capacitat de bastir la Hisenda pròpia. Tanmateix, ERC advoca per una hisenda de tots i per a tothom, que es proposi com a
fita l’assoliment d’un nivell de frau fiscal el més pròxim a zero possible. Tal repte només serà possible si som capaços de canviar radicalment el propòsit de l’Agència tributària, en el marc d’un
canvi cultural, cap al nou paradigma de l’ajuda i el suport al contribuent, facilitant-li al màxim el
compliment de les seves obligacions, abans de qualsevol sanció, inclús quan aquest presenta
irregularitats. L’Objectiu és el d’ampliar les bosses de contribuents i augmentar els rendiments
fiscals per evitar que gairebé una quarta part del PIB eludeixi les obligacions fiscals.

5. UNA NOVA POLÍTICA D’HABITATGE, UNA LLEI DE SEGONA
OPORTUNITAT I LA INSTAURACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT
El drama dels desnonaments de famílies són incompatibles amb l’existència d’un país decent.
Partint de la base que Catalunya es troba a anys llum d’Europa en política d’habitatge, com ho
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demostra el fet que el parc d’habitatge públic tan sols representa el 3% del total, mentre que
la mitjana UE s’apropa al 15%, és urgent instaurar una política ambiciosa de lloguer social, així
com la dació en pagament, complementada per l’establiment d’una veritable Llei de segona
oportunitat, en què l’acció dels poders públics actuï en el sentit de rescabalament social, i en
nom la responsabilitat social de les entitats financeres rescatades públicament, facilitin i donin
una veritable segona oportunitat a les famílies amb fallida econòmica.

6. NOVA FISCALITAT JUSTA
ERC defensa un sistema fiscal redistributiu, incentivador de l’ocupació i l’emprenedoria, que
afavoreixi les classes treballadores i les classes mitjanes. Les mesures concretes es basen en
l’establiment d’un IVA cultural superreduït al 4%. Reinstaurar l’Impost a la banca. Exempció fiscal
a la reinversió per a les pime. Reduir càrregues inicials, tarifa plana i vacances fiscals per als
emprenedors i autònoms. Reinstaurar l’impost a l’energia nuclear i les emissions contaminants.
Reinstaurar l’impost a les operadores de telefonia mòbil per a la creació cultural. Millorar el tractament fiscal de les empreses socials i entitats no lucratives, i establiment de bonificacions a les
quotes de la seguretat social.

7. RECUPEREM ELS BARRIS, FEM NOVES CIUTATS
En la voluntat de fer néixer el nou país a les ciutats del país, ERC fixa com a prioritat la «intervenció social integral» als barris més vulnerables del país. És necessari impulsar des dels
municipis, els Consells comarcals i les Diputacions un consens amb el Govern del Nou País
per rellançar la Llei de Barris, amb l’objectiu de rescatar les persones i combatre la degradació
social que ha provocat la crisi a les nostres ciutats. Assumim el compromís de multiplicar la
inversió realitzada entre 2004 al 2011 amb la Llei de barris, dotant un Fons plurianual de barris
en la propera legislatura.

8. RECUPERACIÓ DE DRETS LABORALS I UN AUGMENT
DEL SALARI MÍNIM DEL 40% EN UN PERÍODE DE 4 ANYS
Els estàndards de vida a Catalunya són incompatibles amb un salari mínim mensual de 745 euros mensuals, certament allunyat de la realitat dels nostre entorn europeu més immediat. Amb
l’objectiu d’impulsar una sortida catalana de la crisi, ERC assumeix el compromís d’actualitzar un
nou salari mínim en una quantitat equivalent al 60% del salari mitjà, tal com contempla la Carta
Social Europea.
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9. UN NOU MERCAT ENERGÈTIC:
APOSTEM PER L’AUTOCONSUM D’ENERGIES RENOVABLES
La regulació dels oligopolis en favor dels consumidors, les famílies i les empreses ha de ser un
tret distintiu del nou país. Urgeix capgirar la política anacrònica en favor dels oligopolis energètics del govern espanyol i avançar en la direcció europea de primar l’autoconsum d’energies
renovables. El nou govern haurà de revocar la reforma elèctrica espanyola i instaurar un sistema
de primes raonables a les energies renovables, incentivant l’autoconsum en habitatges i centres
de treball, com a forma més neta, sostenible i cooperativa per a un món més net.

10. INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
La realització del corredor mediterrani i la inversió en Rodalies. Els dèficits crònics d’inversió en
infraestructures són al mostra més evident de que cal ser independents per prioritzar aquelles
infraestructures que han d’augmentar el potencial productiu del país. Malgrat Europa hagi prioritzat el corredor mediterrani, l’Estat continua invertint en la xarxa d’AVE. Catalunya haurà de
negociar amb la UE la recepció de les inversions europees i assumir el co-finançament necessari.
Només així podran fer-se realitat les interconnexions de ferrocarril, ports i aeroports de Catalunya, i poder ampliar el seu hinterland industrial. Igualment, el dèficit d’inversions en Rodalies, i
les mancances del transport regional, xifrades en 5.000 milions, hauran de ser corregides a mig
termini, amb l’objectiu de vertebrar adequadament el país al servei dels ciutadans.

11. BANC PÚBLIC AL SERVEI DE L’ECONOMIA PRODUCTIVA
Catalunya té pendent la reconversió de l’ICF en un banc públic d’inversions industrials i suport a
la pime. Es tracta d’una prioritat sobretot després que la crisi liquidés el sistema de caixes territorial. Sense l’estatus d’Estat independent, Catalunya no podrà aconseguir la fitxa bancària pertinent que li permeti operar amb garanties i la potencia necessària, per finançar adequadament
les nostres empreses industrials i tecnològiques, i endegar projectes estratègics. Així mateix, en
la futura regulació bancària s’aposta per un model que separi degudament les activitats bancàries pròpies de la banca de consum i la banca d’inversió.

12. UN PAÍS TIC AVANÇAT I INNOVADOR
Una xarxa de connexió a internet d’alta velocitat a tot el territori. Un projecte propi de l’estat
emprenedor és el d’estendre en 4 anys la connexió de xarxa d’alta velocitat a tot el conjunt del
territori. La igualtat d’oportunitats, l’equilibri territorial i l’extensió de les possibilitats de la innovació arreu requerixen d’aquesta infraestructura bàsica TIC.
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13. UN ESTAT EMPRENEDOR
per una nova política industrial: Impulsar i desenvolupar l’estratègia industrial de Catalunya en
el marc del RIS3CAT. Creació d’un Fons Nacional per a la Innovació que actuï com a capital-llavor
i capital-risc públic, que emfortiexi les pimes, i aposti pels nous jaciments d’ocupació i d’innovació tecnològica. Potenciar i consolidar ACCIÓ com l’agència de suport a la competitivitat de
l’empresa catalana i eina imprescindible de la política industrial,. Ajudes al foment de l’augment
de la dimensió i la internacionalització de les pimes per impulsar pols d’innovació i noves línies
d’internacionalització. Desenvolupament d’una política nacional pròpia de protecció del coneixement (patents, propietat intel·lectual, etc.).

14. UN PAÍS ACOLLIDOR I SOCIALMENT AVANÇAT DE TOTS
ELS CIUTADANS FUNDADORS DE LA REPÚBLICA CATALANA
Farem la Llei catalana de fluxos migratoris,la Llei catalana de protecció internacional (asil) i
desplegarem la Llei d’acollida i acomodació de les persones immigrades. ERC vol construir una
societat oberta i necessita dotar-se d’una Llei que reguli els fluxos migratoris de forma justa i
inclusiva, que reguli l’entrada de persones però que també reconegui i respecti els drets i deures
fonamentals de les persones, que s’elabori des de la perspectiva de la integració i no des de
l’enfocament de l’expulsió, com és el cas de la vigent Llei espanyola d’Estrangeria.

15. LA MILLORA DE L’AUTONOMIA PERSONAL
I L’ACCESSIBILITAT PER A TOTHOM
Garantir les prestacions econòmiques vinculades al servei per a les persones en situació de
dependència i privació de recursos econòmics que tenen tenen reconegut el dret. Elaborar
una Llei de promoció de l’autonomia personal que garanteixi una cartera de serveis suficient
i creació de l’Agència única de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència,
que cohesioni tots els itineraris bàsics, els nivells assistencials i l’atenció domiciliària, i que desenvolupi una gestió integrada amb una cartera de recursos única social i sanitària. Ampliació
progressiva de les places residencials i reducció de llistes d’espera i reforç dels serveis d’assistència domiciliària.

16. ENFORTIM L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA
Elaborarem un pla de l’Economia Social i Cooperativa per a la democràcia econòmica. Farem
la Llei catalana de l’economia social, de reconeixement i foment de les seves diverses formes
jurídiques. Dotarem d’un nou règim fiscal a les cooperatives i les entitats de l’economia social, a
través d’una llei fiscal de l’economia social. Farem una Nova llei concursal en la qual s’establiran
mesures per facilitar la continuació de l’activitat econòmica empresarial per part dels treballadors i regular les societats laborals de catalanes. Establir un nou impuls del programa Aracoop
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per crear més cooperatives. Potenciar les empreses d’inserció i integració laboral per a persones
vulnerables i discapacitats. Fer un pla de modernització dels Centres Especials de Treball i ajuts
al finançament de les inversions.

17. PENSIONS DIGNES PER A LA NOSTRA GENT GRAN
El nou sistema català de seguretat social ha de permetre actualitzar les pensions un 10% en 4
anys, d’acord amb un model universal de pensions contributives i no contributives, que garanteixi una jubilació digne i una cobertura al 100% de tota la població major de 65 anys.

18. DESIGUALTAT DE GÈNERE ZERO
I CONCILIACIÓ DE VIDA LABORAL I FAMILIAR
Provisió de places d’escola bressol gestionades per institucions públiques i de concertació a
preus públics, per cobrir el 100% de la demanda insatisfeta. Ampliació de dels drets parentals,
intransferibles i iguals tant per dones com per homes.

19. SOSTENIBILITAT I RESIDU ZERO
Incentivar la reutilització de forma eficient i sostenible, amb la introducció del sistema de dipòsit,
devolució i retorn d’envasos, que valoritzi el residu, creï activitat econòmica i llocs de treball en
el sector del reciclatge i reutilització. Apostem per un pacte nacional entre tots els agents per
assolir el 2050 una producció energètica 100% d’energies renovables.

20. GARANTIA JUVENIL I EMANCIPACIÓ
Potenciar la garantia juvenil d’inserció laboral efectiva dels joves menors de 30 anys, especialment per als joves amb abandonament prematur dels estudis, i amb risc d’exclusió social, amb
un seguiment personalitzat i mentoria. Implantació d’un sistema de beques-salari en l’ensenyament de Batxillerat, Cicles formatius i universitari vinculat tant a resultats acadèmics, esforç personal i situació econòmica personal i familiar.

ARGUMENTARI DE CAMPANYA 27

