
No dubtem que la independència de Catalunya
és inevitable perquè l’estat espanyol, mani qui
mani, ja ha demostrat que no vetlla pels nostres
interessos.

Ser afi rmatius: “quan siguem independents”, 
“quan serem” en lloc de parlar en condicional 

(“si fóssim independents”)

Necessitat d’oferir seguretat en el futur, en el nou
marc mental que volem crear.
La independència de Catalunya ha de deixar de 
ser una possibilitat per esdevenir en una certesa.
Ser inclusius.

Seguretat en el procés

Les propostes seran tan efectives com aconseguim que 
s’incorporin permanentment al discurs de cadascú.
Cap consell o suggeriment pot considerar-se vàlid per al 100% 
de les situacions, cal adaptar-lo a cada cas concret.

ampliació

proposta

motivació

tema 1



La supressió del Decret de la Generalitat contra la
pobresa energètica afecta tothom.

A l’hora de prendre decisions, el govern de l’estat
perjudica igual tothom que viu aquí, sense fer
distincions.

“Quan ho aconseguim, hi guanyarem tots”
“Cuando lo logremos, vamos a ganar todos”

Necessitat d’incloure tothom en el projecte.
Pertanyem al mateix país.
Hi ha un únic “nosaltres”.
Pors del resultat del procés.
Por de sentir-se exclòs.

Inclusió 

Les propostes seran tan efectives com aconseguim que 
s’incorporin permanentment al discurs de cadascú.
Cap consell o suggeriment pot considerar-se vàlid per al 100% 
de les situacions, cal adaptar-lo a cada cas concret.

exemple

ampliació

proposta

motivació

tema 2



K. Rogoff , excap del Fons Monetari Internacional: 
“La Catalunya independent serà un dels països 
més rics del món.”
J. Mackintosh, Financial Times: “La Catalunya
independent tindrà el PIB més alt dels països me-
diterranis.”

Som contribuents nets a la UE.
El nou estat és viable perquè ho és la nostra eco-
nomia: Catalunya, 16% de la població de l’Estat 
espanyol, 20% del PIB, 25% de les exportacions i 
21% dels impostos. L’Estat espanyol no pot pres-
cindir de comerciar amb Catalunya.

“L’Estat català és econòmicament viable”

Combatre els dubtes sobre el fi nançament de 
l’Estat català.
Combatre la por al boicot o al bloqueig.

Seguretat en el procés.

fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple

ampliació

proposta

motivació

tema 3



fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

La idea de “República” és rupturista i inclusiva: no 
cal ser independentista per voler viure en una
República; és una oferta de país nou, sense mati-
sos, que no ofereix cap dels actors polítics
dependentistes ni antics ni recents.

 Introduir “la República catalana” com a equiva-
lent/substitut de “la Catalunya independent”

Donar un missatge de canvi radical.
Superar el debat sobre la independència per plan-
tejar com serà el país quan siguem independents.

Inclusió

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

ampliació

proposta

motivació
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Catalunya té 47 diputats i per canviar la Constitu-
ció espanyola se’n necessiten 234.
Catalunya no tindrà mai una majoria sufi cient 
que pugui fer canviar les regles a favor dels inte-
ressos de tots els que hi vivim.

Construir un estat obliga a dissenyar de nou totes 
les institucions i adequar-les a les necessitats i 
potencialitats socials, econòmiques i polítiques 
dels catalans. Això no ho tindrem mai mentre 
depenguem de l’Estat espanyol.

“Per fer net, millor un estat nou”

Fomentar la imatge de novetat.
És possible fer net.

Il·lusió.

fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple

ampliació

proposta

motivació
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L’Estat espanyol ha defensat davant la UE l’eix 
ferroviari central en lloc de l’eix mediterrani, 
en contra dels interessos bàsics de l’economia 
catalana.

El món va cap a la globalització en l’àmbit
econòmic, per això cada vegada es creen més 
estats nous per tenir veu pròpia als organismes
internacionals.

“Davant la globalització, cal tenir veu pròpia”

Dibuixar un bon futur.
Donar tranquiŀlitat.
En el món global hem de poder defensar directa-
ment els interessos dels qui vivim a Catalunya.

Seguretat en el procés.

fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple
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proposta

motivació
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

El PSOE refusa les tesis de reforma federal del 
PSC; IU, les d’ICV; PP i C’s volen recentralitzar 
l’Estat, i Podemos ja comença votant a Brusseŀes 
per una AENA centralitzada.

Una part no pot prometre el que depèn de dues.
Canviar el model de relació de Catalunya amb Es-
panya depèn de dues parts, una de les quals, Es-
panya, no té cap intenció de canviar res.

“la tercera via és inviable”

Rebatre promeses impossibles de complir.
Confi rmar la certesa que la independència és 
l’única via per millorar.

Seguretat en el procés.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

més del 75% de la producció de Seat-Volkswagen 
i de Nissan es destina a l’exportació, així com el 
90% de la farmacèutica Novartis.

La major part de les exportacions catalanes
corresponen a multinacionals instaŀades a Cata-
lunya que formen part de la xarxa tecnoindustrial 
europea: els seus països no permetran que es per-
judiquin les seves empreses instaurant aranzels.

“La UE no permetrà alçar
fronteres amb la nova República.”

Combatre les pors a la sortida de la UE.

Seguretat.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple

ampliació

proposta

motivació
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Les inversions de la República Catalana en 
infraestructures benefi ciaran també a l’Estat 
Espanyol.

Amb la independència desapareixerà la tensió 
constant entre l’Estat i Catalunya.

“Més val bons veïns que junts per força”

Combatre la idea que la unitat és un valor
absolut.
Únicament és bona en la mesura que no et
perjudiqui.

Necessitat de canvi

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple
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motivació
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Disminuïr el pes relatiu de les seves
administracions públiques i infraestructures 
sumptuàries (AVE,...) en favor de l’economia 
productiva.

La independència de Catalunya serà el detonant 
que farà canviar a Espanya de model i estratègia 
de política econòmica, per fer-la més productiva i 
efi cient”.

“La independència de Catalunya
també benefi ciarà Espanya”

Combatre la recança del perjudici que la
independència de Catalunya pugui ocasionar als 
espanyols.

Ecomonia.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple
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proposta

motivació
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

A Catalunya, ser una autonomia li suposa cada 
any 16.000 milions d’euros que paguem i no tor-
nen. El cost de ser un estat independent serà de 
3.000 M d’€, és a dir: cinc vegades menys.

La República Catalana, a més de permetre’ns tenir 
capacitat de decisió i veu pròpia al món, serà 
econòmicament solvent per poder millorar la vida 
dels ciutadans.

“autonomia: 5 vegades més car
que ser independents”

Generar consciència de l’estalvi econòmic
que signifi carà ser independents.

Economia.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

ampliació

proposta

motivació
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Molta gent fa més anys que viu a Catalunya que 
al lloc on van néixer, i aquí hi tenen fi lls i néts.

“el toro no es de donde nace si no de donde pace”.
“los catalanes nacemos dónde nos da la gana”
                                                           Justo Molinero

Néixer en un lloc no depèn de la pròpia voluntat, 
qui viu a Catalunya és català si així ho vol.
Dir “on vas néixer?” enlloc “d’on ets?” integra a 
nascuts a fora que se senten exclosos de formar 
part d’aquest país o ciutadans de segona.

no preguntem “d’on ets?”,
en tot cas “on vas néixer?”

Reforçar la idea que Catalunya és una societat 
integradora.
Ningú s’ha de sentir exclòs per no haver nascut a 
Catalunya.

Inclusió.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple

ampliació

proposta

motivació
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Pes de Catalunya en el conjunt de l’Estat:

L’Estat evita deliberadament que tinguem els 
recursos econòmics i les infrastructures
necessaris per al progrés i benestar de tots els 
habitants de Catalunya, independentment de la 
seva opinió política.

“els governs espanyols ens frenen”

L’Estat tracta insolidàriament a Catalunya.
Tots els habitants de Catalunya hem de fer un 
sobreesforç per compensar el tracte
discriminatori que rebem.

Necessitat de canvi.

comerç
PIB
població
inversió pressupostada (2015)
inversió executada (2001-11)

      26%
    19%
   16%
 9,5%
7,3%

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Irun queda massa lluny de les principals rutes i 
el corredor central defensat per Madrid no 
connecta amb cap autopista ni ferrocarril 
francès; a més, ha estat desestimat per la UE.

Catalunya és la principal via de sortida de l’Estat 
cap a Europa i el principal mercat de les empreses 
espanyoles que hi tenen centres de producció i dis-
tribució, per la proximitat a la UE. A l’Estat espan-
yol no li interessa que hi hagi aranzels.

“L’Estat espanyol no aïllarà
econòmicament la nova República”

Combatre les pors al boicot de l’Estat espanyol.
Les relacions entre els dos estats seran per al
benefi ci mutu

Seguretat.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Baimler-Benz volia exportar 200.000 vehicles 
a través del port de Tarragona. S’han perdut els 
llocs de feina que hagués creat perquè l’Estat no 
ha fet la inversió promesa en via d’ample
europeu per connectar amb Europa.

La República Catalana tindrà més recursos i, 
sobretot, la capacitat de fer lleis i inversions que 
afavoreixin la població i l’economia.
Només marxant podem millorar.

“Amb la independència, menys atur”

Dibuixar un bon futur.

Economia.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

El principi d’ordinalitat aplicat a Alemanya o al 
Canadà fa que un land no pugui baixar posicions 
al rànquing després de fer la seva aportació
solidària a l’estat al que pertany.
A Espanya, Catalunya passa del 3 a l’11.

En termes de renda per càpita, després de pagar 
impostos Catalunya acaba per sota de moltes 
comunitats a qui ajuda amb els seus diners.

“Catalunya rep un tracte insolidari”

Remarcar el tracte injust cap a tots els habitants 
de Catalunya.
Identifi car l’increment de recursos que
comportarà la independència.

Economia.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple
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motivació
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Catalunya, amb el 16% de la població, aporta 
aproximadament el 29% del Fons de Reserva de 
les pensions.
En 3 anys l’Estat ha gastat el 37% del fons, que a 
aquest ritme quedarà a 0 al 2017.

L’Estat ha utilitzat el 87% dels fons destinats a
pensions per a comprar deute propi, posant en 
greu perill el seu pagament en un futur proper.
La independència garanteix el pagament de les 
pensions i podria millorar-ne l’import fi ns un 10%.

“Només amb la independència
es poden garantir les pensions”

Combatre la por de no cobrar les pensions ni 
altres ajudes socials.
Evidenciar que l’Estat Espanyol no pot garantir el 
pagament de les pensions més enllà del 2017. 

Economia

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Els interessos internacionals volen estabilitat 
i seguretat, els diversos estats s’encarregaran 
d’assegurar una transició fl uïda també pel seu 
propi interès.

El procés estrictament democràtic garanteix que 
la comunitat internacional acceptarà i respectarà 
la nova República Catalana.
No existirà cap espai de temps amb buit de poder 
i en tot moment hi haurà una autoritat legal.

“la creació del nou estat serà un període
segur i garantit internacionalment”

Tranquilitzar les persones que no són contraries a 
la independència però els preocupa el procés per 
arribar-hi.
Desmentir aquells que auguren una transició 
traumàtica.

Seguretat en el procés.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

A Catalunya s’han realitzat algunes de les
manifestacions de solidaritat més importants de 
tota la UE.
Les ONG ja existents podran seguir treballant 
des del primer dia i amb millor condicions.

Catalunya té una de les xarxes d’ONG més grans 
d’Europa, que des de sempre han infl uenciat la 
política catalana de solidaritat.
Els majors recursos de que disposarem afavoriran 
major ajuda solidaridària a qui ho necessiti.

“per poder ser internacionalistes
hem de tenir estat propi”

Rebatre la por que la Catalunya independent sigui 
insolidària internacionalment.
Amb la República Catalana podrem intervenir, 
negociar i cooperar amb veu pròpia allà on sigui 
més necessari en cada moment.

Solidaritat.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple
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motivació
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Els aeroports de BCN-el Prat i Mallorca sols man-
tenen la resta d’aeroports espanyols, no obstant 
AENA impedeix que siguin hub internacionals.
El govern central es nega a demanar ajuda a la 
CEE per fi nançar i acabar la L9 del metro.

Catalunya no pot decidir a favor dels propis
interessos, les decisions es prenen a 600 km i 
sovint expressament en contra dels ciutadans i el 
desenvolupament del país.

“deixarem de pertànyer a un estat,
serem un Estat”

L’Estat espanyol tracta Catalunya com una
possessió, més que com a part integrant.

Il·lusió

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple

ampliació

proposta

motivació
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Des del s.XVII, 23 països s’han independitzat 
d’Espanya. Cap ha demanat tornar.

La República Catalana en dóna la oportunitat de 
fer un país modern i pròsper. Renunciaríem a això 
per tornar a les condicions de l’Estat Espanyol?

“en una Catalunya ja independent,
voldries tornar a formar part d’Espanya?”

Crear la imatge de la República Catalana com una 
realitat propera.
Fer refl exionar sobre la realitat de pertànyer a 
l’Estat Espanyol.

Il·lusió.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple

ampliació

proposta

motivació
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fi txes anteriors: http://ves.cat/mcAh

Tant PSOE com PP, quan han tornat a governar, 
han posat recursos contra normatives catalanes 
i han fet lleis que redueixen a res el que s’havia 
pactat amb els governs estatals anteriors.

Els cicles electorals demostren que, guanyi qui 
guanyi les eleccions estatals, tard o d’hora s’acaba 
desmuntant qualsevol avenç aconseguit.

“Si no nos vamos, ellos vuelven”

Reforçar la idea que dins l’Estat Espanyol no hi ha 
futur.
Fer incidència en la manca de voluntat per part de 
l’Estat espanyol de buscar l’encaix de Catalunya.

Inclusió.

Com més aconseguim que les propostes s’incorporin de ma-
nera permanent al discurs de cadascú, més efectives seran.
Cap consell o suggeriment s’ha de considerar vàlid per a totes 
les situacions: cal adaptar-los a cada cas concret.

exemple

ampliació

proposta

motivació

tema 22
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