
Argumentari de Veïns per la Independència

El perquè d'un moviment veïnal.-

Catalunya es troba en una cruïlla històrica. De tres-cents anys ençà, 
des de l'ensulsiada per l'ocupació de les tropes borbòniques l'any 1714 
en què es perderen totes les llibertats, s'anul·laren les seves lleis i 
institucions, es perseguí la seva llengua i cultura i s'inicià un ofec 
econòmic que no ha cessat, mai Catalunya ha estat en una millor 
situació de poder decidir el seu futur i poder esdevenir un poble lliure 
agermanat amb els demés pobles lliures de la terra, en igualtat de drets 
i deures.

Els darrers cent anys Catalunya ha viscut una transformació sense parió 
a l'evolució viscuda en els seus més de mil anys d'existència. La 
industrialització recent -que ja durant el segle XIX avançava a passos 
gegants- portà a un moviment de població sense precedents. Es 
capgirà la situació demogràfica rural i urbana amb l'emigració creixent 
del camp a la ciutat cosa que transformà la configuració de les nostres 
viles i ciutats i consegüentment dels seus barris i que comportà 
l'aparició de nous problemes i necessitats que calia resoldre.

A una primera emigració (en cent anys s'ha capgirat totalment el tant 
per cent de població al camp i a la ciutat en favor d'aquesta darrera) que 
provenia bàsicament de les comarques interiors i del Pirineu, al 
Principat, seguí la vinguda de població del País Valencià i de l'Aragó a 
partir de primers del segle XX. Als anys vint s'estengué a la població de 
Múrcia i d’Andalusia, principalment. A partir de la dècada dels anys 
cinquanta i seixanta incorporà poblacions, entre d’altres, de Castella, 
Extremadura i Galícia. 
Cap a finals del segle XX i durant la primera dècada d’aquest segle 
Catalunya ha rebut més d’un milió d’immigrants, en bona part 
procedents d’Àfrica, Amèrica i Àsia, atrets pel moviment econòmic que 
propicià en gran part l’especulació immobiliària.
És important aturar-nos en aquest fet perquè bona part del teixit social 
de molts barris de les nostres ciutats, en especial, s'ha conformat a 
partir d'aquest fet. Ben cert és que Catalunya a través dels segles ha 
actuat d'esponja i ha incorporat amb els braços oberts aquells que han 
vingut a plantar-hi les seves arrels i, així, amb el seu esforç contribuir a 
engrandir-la i solidificar-la. Ja als segles XVI i XVII Catalunya rebé fortes 
onades d'immigrants provinents de terres franceses i occitanes (els 
avantpassats d'en Gaudí podrien ser-ne un bon exemple) que a 
vegades arribaren a conformar la meitat de la població d'una vila.

El creixement dels anys seixanta, però, l’aprofitaren els servidors del 



règim franquista i especuladors i financers de tota mena que obviaren 
l'obligatorietat de bastir uns barris amb els serveis bàsics i un entorn 
urbà adient per a poder-hi viure amb un mínim de dignitat i 
comfortabilitat. Al mateix temps el règim aprofità aquesta avinentesa per 
a diluir i intentar fer desaparèixer l'esperit català, la seva llengua, els 
seus valors i la seva cultura amb l'ajut inestimables d'un funcionariat 
amarat del que se'n deia “Una unidad de destino en lo universal” que 
intentava ressuscitar els vells somnis d'una època imperial que 
comportà, en especial a les Amèriques, un dels genocidis més grans de 
la història de la humanitat.

El règim franquista, però, fracassà estrepitosament en aquest intent i 
aconseguí, en contra de la seva voluntat, que la gent dels barris, pobles 
i ciutats s'organitzés i lluités colze a colze per aconseguir un futur digne 
dins d'un país lliure. L'eclosió del moviment veïnal a la dècada dels 
seixanta en fou el seu màxim exponent.  Catalans vells i nouvinguts 
feren pinya i posaren les bases d'un moviment que comportà una nova 
manera de lluita, pràcticament inexistent fins aleshores, que aconseguí 
incorporar nova gent, amb renovada energia, amb noves idees i amb 
renovada voluntat. Era qüestió de sacsejar les consciències i treure els 
veïns d'aquella “majoria silenciosa” que tant bé ha anat sempre a 
aquells que voldrien tenir la gent callada, obedient i submisa.

Els barris són, com molt bé s’ha dit, nuclis de convivència ciutadana, de 
teixit associatiu i acollidors de serveis. També són fòrums de debat, de 
participació política i d'animació econòmica, generadors de cultura i 
d'intercanvi. Malauradament el desori i l'especulació que es donaren la 
mà els anys seixanta en molts casos crearen alguns barris-dormitori on 
els veïns molt sovint convivien com a estranys i sense cap mínim 
d'estructures comunes, cosa que no impedí que molts d'ells 
s'organitzessin a fi de poder plantejar i resoldre aquells problemes i 
mancances que els afectaven per un igual. D'ací la creació i creixement 
de les associacions de veïns que en un principi patiren totes les traves 
inimaginables de les autoritats del règim (recordem que per a reunir-se 
tres o més veïns calia demanar permís al Govern Civil) que no 
aconseguiren, malgrat tot, aturar les organitzacions veïnals. El treball 
que han fet i que estan fent les associacions veïnals és cabdal per a 
assegurar un futur digne i sobirà. Cal fer costat i encoratjar al mateix 
temps els que dirigeixen aquests moviments.

Els barris, però, poden esdevenir molt més que organitzacions 
dedicades a solucionar els problemes que tenen com a veïns, defensant 
els interessos col·lectius tot respectant la pluralitat ideològica dels seus 
components. Els barris poden, han de ser, el nucli bàsic, el primer 
esglaó de l'esforç col·lectiu per a esdevenir un país lliure. Pensa en 



global i actua en local es diu. Els barris poden ser la punta de llança 
d'un moviment general que ja no té aturador i que aconseguirà que la 
implicació i la coordinació que es faci des de cada casa, cada carrer, 
cada barri i cada ciutat assoleixi un nivell de complicitats que a l'hora de 
la veritat esdevingui essencial pel futur de Catalunya.

El perquè d'uns Veïns per la Independència.- 

La situació general d’asfíxia econòmica, a part de la seva incidència en 
el benestar de les persones i de les famílies, afecta molt directament a 
les entitats i els barris de què formen part. Cal que se’n tingui 
consciència i que, tanmateix, es denunciï sense embuts. La història ens 
ensenya com aquest ofegament econòmic, aquest espoli, ve de lluny i 
començà ja l’any 1714 (tot seguit de l’ocupació borbònica) amb la 
imposició de les quinzenadas, impostos abusius als quals el poble no 
podia fer front i que fins i tot féu que el mateix cap dels ocupants, el 
capità general, s’adrecés a Madrid queixant-se de tals abusos i de que 
els catalans no podien pagar més. Portem, doncs, tres-cents anys 
d’espoli continuat, un fet que arreu es considerat inaudit i escandalós.

Ja l’any 1896, Francesc Flos i Calcat en la seva Geografia de Catalunya 
féu un estudi detallat i demostrà l’espoli creixent i sense aturador del 
poble català del qual n’eren víctimes tant els nous com els vells 
catalans; cada ciutadà català pagava 4,78 ptes, mentre els de la resta 
de l’estat sols en pagaven 2,08. Si donem un cop d’ull als mateixos 
documents oficials veurem com l’any 1891 les dades de la Estadística 
General del Comercio Exterior de España ens indiquen que l’Estat 
cobrava de drets d’entrada a cada ciutadà de la resta de l’Estat 5,17 
ptes, i a cada català 26,54 ptes, o sigui, cinc vegades més. També en 
un curós treball de l’època, Ferran i Alsina, descriu com Catalunya 
pagava de contribució 8,8 milions de ptes, l’any i la resta del territori 
estatal en pagava 32,7 milions. Catalunya tenia sols 1,8 milions 
d’habitants i tot l’estat espanyol 17,5 milions. Amb el 10 % de la 
població Catalunya pagava, doncs, el 27 % dels recursos.

L’espoli no ha fet mai excepcions. Les xifres actuals parlen per elles 
mateixes. El dèficit fiscal català (que també afecta el País Valencià i les 
Illes Balears) és de més de 20.000 milions d’euros cada any; això és 
uns 2.700 euros per habitant d’aquest país, tant si és nascut a Mataró 
com a Badajoz. Catalunya pateix un dèficit fiscal d’un 10,2 % del seu 
PIB, això el fa ser, en una  estadística vergonyant, el país més espoliat 
del món en aquests moments. Per citar tan sols quatre exemples, els 
dèficits fiscals màxims existents a Alemanya (4%), Estats Units (2,5 %), 



Canadà (2%) o Austràlia (2%) queden a anys llum del sofert a 
Catalunya. En concret, a l’estat lliure de Baviera, a la República Federal 
Alemanya, amb 12.500.000 d’habitants el dèficit és de 4.000 milions 
d’euros. Un bavarès “dóna” 320 € l’any i un català 2.700 €. Està tot dit.

Prou s’ha denunciat l’escandalosa malversació feta arreu de l’estat 
espanyol, amb aeroports sense avions, trens AVE sense passatgers, 
autovies que no porten enlloc, ministeris sense contingut, etc, mentre 
s’ha hagut de retallar en serveis bàsics (sanitat, educació, dependència, 
cultura, etc), serveis que hem pagat amb escreix amb els nostres 
impostos i taxes. Aquestes retallades fa temps han afectat també els 
barris i les seves entitats, directament, i per tant han afectat 
indirectament tot tipus d’activitat, tant sigui en el camp cultural com en el 
de lleure o l’assistencial així com en la millora de l’entorn i les millores 
urbanes en general. Cal tenir ben present que el dèficit secular en 
infraestructures ha afectat tanmateix durant molts anys el just 
finançament municipal que ha incidit en les justes millores dels nostres 
barris.

Tanmateix, cal fomentar la cooperació intermunicipal en la prestació 
dels serveis públics amb l'objectiu d'aconseguir economies d'escala i 
abaratir els costos de prestació dels serveis públics, unint eficiència 
econòmica i eficiència política en la cooperació entre barris i municipis, 
amb fórmules com les mancomunitats i els consorcis. A Catalunya el 
48% dels municipis presten un o diversos serveis en cooperació amb 
altres municipis.

És doncs essencial que aquestes dades siguin conegudes per tothom i 
que des dels barris se’n faci el màxim de difusió. Segur que d’aquesta 
manera molts ciutadans que veuen el procés d’independència com a un 
fet aliè se’n facin càrrec i s’incorporin a aquest procés. Som conscients 
que cal fer un doble esforç atès que a moltes famílies l’única informació 
que els arriba és a través de canals de televisió espanyols la majoria, 
sinó tots, hostils i bel·ligerants al mateix temps a la causa catalana. 
Caldrà aportar dosis d’imaginació i de treball minuciós per a assolir 
l’objectiu desitjat. Que els veïns facin seva la causa catalana, que vegin 
clarament que aquesta lluita és la seva lluita, que és el ser o no ser del 
seu benestar i el dels seus fills. Cal tanmateix saber fer autocrítica quan 
calgui i exigir de les nostres institucions més properes el màxim 
d’eficàcia en la seva gestió tot eliminant aquells tics que s’han produït 
sovint per la còpia mimètica d’una administració espanyola 
decimonònica, desorbitada i caduca.

Cal doncs tenir ben clar que sense un estat propi no és possible tenir 
uns barris on s’hi pugui viure amb complaença i dignitat i cal aconseguir 



el màxim de complicitats. Amb l’autofinançament de Catalunya i amb 
una economia sanejada en tots els àmbits i, en el cas que ens ateny, en 
l’àmbit municipal, podrem aconseguir disposar del finançament específic 
que els barris necessiten per al seu desenvolupament. Cal vetllar, però, 
que els recursos públics no es malmetin i es destinin a preservar l’estat 
del benestar en tota la seva amplitud.

La voluntat de Veïns per la Independència és poder parlar i fer-ne 
partícep amb una part el més majoritària possible de l’expressió veïnal 
del nostre país per ajudar a difondre entre els nostres veïns els 
objectius de l’ANC, els avantatges d’assolir un estat propi i també, dels 
grans inconvenients per al nostre futur econòmic, cultural i social que 
suposaria no assolir-lo.
A Veïns per la Independència (VxI), pensem que en el procés de 
creació de l’Estat català les entitats veïnals han de tenir un paper 
important, creiem que han de recuperar el protagonisme que van 
exercir des del seu naixement fins a l’establiment de la democràcia. 
Han de tornar a ser escoles de democràcia: des de la diversitat 
del veïnat són agents de cohesió social que treballen pel benestar 
dels veïns; des de la seva diversitat i pluralitat en el territori una 
força determinant en la construcció de l’Estat propi al servei de tots 
els catalans.

Un estat propi que es basi en els principis de la democràcia avançada: 
una república catalana, lliure, democràtica, laica, social i federativa:

 Democràtica  , perquè s’ha de basar en els valors republicans de 
les llibertats, la igualtat de drets, la laïcitat i la divisió de poders. 
Basada també en la supremacia del comú públic, emanat de la 
voluntat popular, lliure d’imposicions alienes per damunt de la 
voluntat del nostre poble.

 Social,   perquè restarà compromesa amb els drets socials bàsics 
(treball, habitatge, seguretat social, salut, educació i cultura). 
Compromesa també amb l’economia productiva, social, 
cooperativa i competitiva, el sector públic, la sostenibilitat i el 
respecte al medi natural.

Som veïns, volem votar i votarem SÍ a la independència. Pel nostre 
barri!    


