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Arguments de campanya

Problema

Solució

Demanem

Per què?

Tenim un estat en contra que ens tracta 
injustament i en necessitem un que ens vagi 
a favor. Per això volem decidir.

La revolta dels somriures en un moment històric. 
Tenim una gran oportunitat i per això anem junts, 
que és la manera de fer-ho bé.

Una gran força democràtica davant Europa i el 
Món. Mentre el govern espanyol ens amenaça, 
el món ens mira. Cada vot que no va al sí, és pel 
No. El No representa al PP més retrògrad.

Volem una vida millor. Sense eines no es pot construir 
l’estat del benestar que necessitem. Les retallades 
s’acaben només amb un estat propi. Farem un país 
més democràtic, més just i més pròsper.



Arguments de campanya

Tenim un estat en contra i el que 
necessitem per viure amb dignitat és 
tenir un estat a favor. Volem decidir.
Tot i la important implicació de Catalunya en la modernització 
de l’estat espanyol durant els darrers 35 anys (transició a la 
democràcia, entrada a l’Euro, governabilitat, solidaritat, etc.) l’estat 
espanyol tracta les persones que viuen a Catalunya amb una gran 
injustícia. I no vol negociar. No en vol ni parlar. 1

Els catalans i catalanes han de desenvolupar els seus projectes 
de vida patint la injustícia del dèficit fiscal respecte altres zones 
de l’estat (cada any se’n va de Catalunya i no torna el 8% del PIB, 
16.000 milions d’Euros). La injustícia de l’ofec financer que 
imposa l’estat, ja que fixa un màxim de dèficit del tot inassumible 
si volem mantenir l’estat del benestar que ens mereixem. Qui viu a 
Catalunya ha de suportar la injustícia de no rebre les inversions 
en infraestructures que la nostra economia necessita per 
prosperar (Dades Cambra de comerç de Barcelona: entre el 2009 
i el 2014 l’estat ha reduït un 71% la inversió a Catalunya) posant 
en risc el nostre desenvolupament econòmic. La injustícia d’una 
forta recentralització, que se salta el pacte constitucional i que 
impedeix als catalans governar-nos garantint la dignitat de les 
persones. Com ho demostra, per exemple, l’incompliment de pagar 
el 50% de la llei de la dependència i el recurs de l’estat contra el 
decret de la pobresa energètica o l’impost als bancs.

Tenim un estat en contra, quan el que necessitem per viure amb 
dignitat és un estat a favor. Un estat just. Per això volem decidir 
democràticament el nostre futur. És un gest de dignitat i un acte de 
justícia. Perquè ja n’hi ha prou de suportar aquesta injustícia. 

Reclamem democràcia. Poder fer el referèndum que no se’ns 
va deixar fer. El dia 27 de setembre acabarem el que el 9 de 
novembre vam començar. El dret a decidir és l’únic canvi real al 
què podem aspirar.

1 Juliol 2013: Carta de MHP a Rajoy demanant consulta pactada. Abril 2014: congreso rebutja proposta 
Parlament de Catalunya de delegació de competències per fer un referèndum. Setembre 2014 Parlament 
aprova llei consultes. Setembre 2014 TC admet recurs contra la llei. Novembre 2014 celebració consulta del 
9N. Desembre 2014 querella contra el president i dues conselleres de la Generalitat.
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Som la revolta dels somriures. 
Fer-ho junts, és la garantia de fer-ho bé. 
És un moment històric
Junts pel Sí som La llista de la gent. La revolta dels somriures. 
Partits i entitats s’han unit per reclamar junts les eines que ens 
calen per fer política, per ser un país normal. Junts pel Sí som el 
moviment social més gran d’Europa. Que neix de la il·lusió de 
començar de nou. De voler ser lliures. Neix a la Via Catalana, 
a la V, al 9N. 

Representem la transversalitat de la societat catalana. Ens 
hem unit gent diversa, que per sobre d’ideologies i preferències 
de partit, defensem la llibertat i construir un estat nou. Des de 
Raül Romeva, que encapçala la candidatura, fins a les moltes 
personalitats del país que hi donen suport.

Som garantia de fer-ho bé, ens donen suport els més preparats. 
Anar junts ens fa més forts. Anar junts és la manera de fer-ho 
bé. I comptem amb el suport de moltes de les personalitats més 
destacades del país.

Som un sol poble. Afirmem que si l’opció del Sí és la guanyadora, 
el nou país el construirem entre tots, els del sí i els del no. Volem 
i necessitem a tothom per començar de nou, ningú se’n sentirà 
exclòs. Som un sol poble.

Tenim una gran oportunitat. És un moment històric. Estem junts 
en un moment excepcional. El president Mas està preparat pel 
lideratge d’aquesta etapa. Gaudeix de prestigi internacional, ha 
escoltat el clam del poble i  ha assumit tots els riscos necessaris 
per arribar fins aquí. A més, construir un país nou vol dir 
transparència i regeneració democràtica, i la seva trajectòria2 i la 
reacció clara i sense pal·liatius davant els cassos de corrupció que 
s’han produït ens mostra la seva voluntat inequívoca de combatre 
la corrupció i regenerar la democràcia.

2 El govern de la Generalitat ocupa el primer lloc del rànquing de Transparència Internacional, basat en 80 
indicadors, amb la màxima puntuació. El Parlament de Catalunya va aprovar el desembre de 2014 la Llei 
Catalana de la transparència, una de les més exigents del Món.
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Necessitem una gran força 
democràtica. Tot el que no sigui suport 
al sí, serà comptat com a no. La victòria 
del no és la victòria d’Aznar i Rajoy

Necessitem una gran força democràtica davant Europa i el Món. 
Mentre l’estat espanyol ens amenaça, el Món ens està mirant. 
Volem guanyar per fer-nos visibles. Una victòria del Sí no és una 
DUI, és un sí a decidir el nostre futur democràticament. Una victòria 
del Sí és la garantia d’un govern fort, il·lusionat i compromès amb la 
llibertat de Catalunya.

Tot el que no sigui un vot al Sí serà comptat com a vot al NO. 
El NO és la victòria del PP menys democràtic que recollia firmes 
contra els catalans. El NO és augmentar els maltractes a Catalunya. 
El NO són menys polítiques socials, menys inversions, menys 
autogovern i més maltractes a la cultura catalana.

Si guanya el NO, l’Espanya d’Aznar se sentirà més forta que mai. 
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Volem una vida millor

Volem que tothom que viu a Catalunya tingui una vida millor. 
Aquest és l’objectiu superior que ens mou al voler decidir 
lliurement i democràticament el nostre futur.

Sense eines d’estat no es poden fer les polítiques socials que el 
nostre estat del benestar necessita. La manera d’acabar amb les 
retallades és amb un estat propi.

Volem un país més democràtic, més just i més pròsper. Que 
garanteixi la confiança dels ciutadans amb les seves institucions.


