
Plantem cara a les mentides:

«El principal problema d’Espanya  
és la independència de Catalunya»

El problema és un estat ineficient  
que ens condueix a la fallida econòmica i social

«La constitució espanyola no permet  
la independència de Catalunya»

 

El problema no és la constitució sinó que l’estat espanyol és massa 
dependent de l’economia catalana.

Parlem clar! 
Quin és el veritable

gran problema
d’Espanya?
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El Quebec i Escòcia van poder votar  
per la seva independència. Per què Catalunya no? 
“Perquè la constitució no ho permet”, ens diuen. La del Canadà tampoc ho 
preveia però els quebequesos van poder votar perquè no es considerava 
democràtic retenir un territori contra la voluntat dels seus habitants. 

Per què l’argument canadenc no s’aplica a Espanya?
Perquè l’estat espanyol supedita la democràcia a altres prioritats. 

Quines poden ser?
En plena crisi, el 2013 Montoro va dir «Cataluña nos sacará de esta 
crisis». Per una vegada són paraules sinceres i donen una pista important: 
significa reconèixer que Catalunya té una economia prou potent mentre que 
la resta d’Espanya arrossega problemes seriosos. 

Però això era durant la crisi i ara ja no?
Ens diuen que l’economia espanyola va molt bé. Tot i així, l’estat encara  
gasta més del que recapta, s’ha d’endeutar i cada any deu més diners. 
Deu tant com tot el que produeix en un any.

I quan podrà tornar aquest dineral que deu? 
Per aquest camí, mai, perquè s’endeuta fins i tot quan diuen que l’economia 
va tan bé. Realment, l’economia espanyola no va bé.

Doncs ens diuen que el PIB està creixent molt...
Sí, però tot i així encara tenim un atur insuportable, massa joves poc 
formats (i massa amb bona formació que han d’emigrar), treballs precaris 
i mal pagats, una recaptació d’impostos insuficient a causa dels baixos 
salaris, l’elevat frau fiscal i els privilegis indecents. Això porta a un sistema 
de pensions inviable i un estat del benestar tocat i en greu perill. 

Són molts símptomes preocupants!
Són mals que venen de molt lluny i que mai s’han abordat seriosament. Ara 
condueixen Espanya a una fallida econòmica i social. Espanya és ben 
lliure de fer el que vulgui, però reclamem que a Catalunya també puguem 
decidir el nostre futur i així ens puguem escapar d’aquest desastre tan pre-
visible que no hem triat.

Quina és la veritable raó perquè no puguem votar?
 
Si no ens deixen votar per ser independents és perquè l’estat 
depèn decisivament de l’economia catalana per sobreviure.
Espanya té un problema molt gros. I no es diu Catalunya.
Ja és hora que parlem clar: aquesta Espanya és inviable.

«España no podría sobrevivir en el euro sin Cataluña»
(Ruiz Gallardón, 2012)

Contribució (en milions d’euros)  
de cada Comunitat Autònoma.

Font: Ministerio de Hacienda y función pública

L’estat espanyol depèn de l’economia catalana  
per sobreviure.
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