
Manifest del Grup de Treball Intersectorial
Catalunya Social i Comunitària

Sectorials:
Serveis Socials, Treballadors, Veïns, Administració Pública,

Economia Social - Tercer Sector, Pagesos, Economistes i Immigrants

Perquè existeix la Intersectorial Catalunya Social i Comunitària

Les diferents sectorials que conformen aquest grup coincideixen en la necessitat de que la 
Catalunya Independent que volem construir hauria de perseguir l'objectiu de ser una 
democràcia econòmica, política i social.

En conseqüència, la constitució d'un estat independent no només hauria de ratificar els 
drets individuals assolits, sinó que els hauria d'incrementar, donant resposta argumentada 
i oberta a les qüestions que de manera recurrent van requerint diferents col·lectius sobre 
l'endemà de la independència.

Les propostes es fan en clau de futur, d'estat independent, per la qual cosa donem per 
superada l'etapa de greuges a l'estat espanyol o de comparatives entre “comunitats 
autònomes espanyoles”.

Catalunya hauria de ser un país d'emprenedors i de treballadors, basat en el benestar 
dels ciutadans i en la justícia social.

Perquè l'economia podrà ser més desenvolupada, eficient i social en el 
nou estat català

La Catalunya independent podrà tenir la possibilitat d'abocar totes les seves capacitats en 
establir un model basat en el desenvolupament d'una indústria moderna, preparada, 
innovadora, respectuosa i compromesa amb l’eficiència, l’excel·lència, la qualitat del 
treball, i amb la societat en tots els àmbits, sostenible des d’un punt de vista econòmic, 
mediambiental i social, i amb el més elevat nivell de col·laboració i cohesió entre els 
agents implicats. 

És en aquest marc on la capacitació i l’emprenedoria seran peces claus per generar, 
aplicar i difondre avenços en innovació i recerca, elements cabdals per a la competitivitat 
exterior i millors condicions de treball.

L'estat català podrà desenvolupar, si així ho decideix, una banca pública catalana que 
fomenti l'economia productiva i que, podent ser controlada pels nostres poders públics, 
pugui impulsar al sector bancari a fí de que faciliti la capitalització per a nous projectes o 
l’ampliació dels existents, així com la dotació de finançament a les empreses pel seu 
correcte funcionament.

Podrà facilitar el transport de persones i mercaderies amb una xarxa de carreteres i de 
ferrocarrils de rodalies eficient. Podrà desenvolupar un corredor ferroviari mediterrani amb 
connexió als nostres ports i centres de producció, tenir un aeroport connectat al món i 
gestionar les xarxes de carreteres amb criteris d'eficiència i racionalitat. Això només serà 
possible amb un estat català independent.



En aquest àmbit, l'estat català tindrà la possibilitat de dedicar la màxima atenció a les 
entitats implicades en el que s'anomena Economia Social i Tercer Sector i que agrupen els 
àmbits de consum i producció de proximitat com les cooperatives, les societats laborals, 
les fundacions o les empreses d'inserció, que proveeixen de manera sostenible allò 
necessari per al ciutadà.
Un nou estat català, autodeterminat, podrà desenvolupar noves vies d'autogestió 
econòmica, d'equilibri ecològic i d'autoorganització per decidir sobre els afers públics.

És en el sí d’aquesta societat industrial, necessitada d'emprenedors, de persones amb 
capacitat tecnològica i formades professionalment on la capacitació adquirida per amplis 
sectors de treballadors podrà permetre la seva incorporació al mon productiu. La 
independència és l'única esperança de poder fer un canvi de model productiu que ens 
permeti millorar.

Perquè els treballadors, els aturats i els pensionistes necessitem la 
independència de Catalunya

Els treballadors, però també els aturats, precisem que Catalunya esdevingui un estat 
independent perquè aquesta és l'única garantia de poder dissenyar una política orientada 
a les necessitats de la nostra població activa o aturada.

Podrem establir unes noves relacions laborals partint de la participació i la cogestió i la 
responsabilització conjunta de treballadors i empresaris de les relacions laborals i de la 
bona marxa de les empreses. 

Tindrem la capacitat de poder dissenyar un repartiment equitatiu dels beneficis 
empresarials i l'establiment de uns ventalls retributius justos. 

Els salaris, les pensions i les prestacions d'atur seran dignes i sostenibles perquè podrem 
disposar dels recursos generats per la nostra societat productiva.

La Seguretat Social Catalana podrà garantir, racionalitzar i millorar el sistema de 
prestacions siguin, contributives o no, que afectin als diferents col·lectius afectats. I tot 
això en front de la baixa solvència financera d'Espanya que posa en seriós risc el 
cobrament de les pensions dels propers anys.

És per això pel que per als treballadors, per als jubilats, per als aturats, per al conjunt de 
la ciutadania, exercir el dret a l'autodeterminació és un acte democràtic de voluntat política 
col·lectiva. Assolir la independència és exercir un dret per construir un nou estat català 
imprescindible per garantir, mantenir i ampliar els drets socials i democràtics fonamentals.

El nou estat català podrà ser la garantia de tenir una relació lliure, solidària, i igual amb la 
resta de pobles de la península Ibèrica, de la Mediterrània, d'Europa i del Món. 

Perquè els drets i els serveis socials estaran millor garantits

De nosaltres depèn que l'estat del benestar es mantingui i s'incrementi d’acord amb els 
estàndards europeus i això en funció del que aconseguirem generar com a societat 
productiva, evitant que vagin desapareixent els serveis i deixant desassistits els col·lectius 
cada cop més creixents dels que perden el tren econòmic (aturats, discapacitats, vells, 
infants, dones maltractades, sense sostre...) per culpa de l'espoli econòmic, la mala gestió 
i l'aplicació de polítiques errònies.

En el nou estat català els serveis socials podran ser universals, de fàcil accés i amb poca 
burocràcia i regulats per la nostra llei fonamental, constituint doncs un dret.



Pensant en les persones podrà establir-se, si així es decideix, com un dret bàsic la Renda 
Garantida Ciutadana per cobrir els mínims vitals de tots i cadascun dels ciutadans.

Els Serveis Socials són instruments bàsics per assolir la justícia i el benestar socials. 
Seran un dret i una responsabilitat col·lectiva per al nou estat.
El nou estat català podrà legislar per evitar tota pràctica antisocial i en especial podrà 
establir la suspensió dels desnonaments a través de la dació en pagament retroactiu, la 
intervenció dels habitatges buits i en poder de la banca, amb la finalitat de crear un estoc 
d'habitatges socials de lloguer.

Perquè els catalans d'origen immigrant preferiran viure en una 
Catalunya independent

Els catalans amb orígens d'arreu del món, han exercit primer un dret individual per triar 
Catalunya com a lloc de destí per al seu futur, tot i les dificultats creades per lleis 
espanyoles injustes que imposen la desigualtat de les persones segons el seu origen i les 
seves disponibilitats econòmiques. El nou estat català podrà garantir l'accés als serveis 
universals bàsics (sanitat, educació i serveis socials) a totes les persones que visquin a 
Catalunya independentment de la seva situació laboral i/o administrativa.

Sempre que Catalunya ha intentat legislar sobre aquesta qüestió (per exemple la Llei 
d'Acollida o el Pacte Nacional per a la Immigració) ja ha demostrat una sensibilitat molt 
diferent a l'anar en sentit contrari al de la “Ley de Extrangería” del govern espanyol.

Catalunya ha demostrat abastament la seva sensibilitat, solidaritat i acollida amb les 
persones immigrades vinguin d'on vinguin i per això els col·lectius de persones 
immigrades volen i han de ser partíceps en el disseny del nou estat en el què han decidit 
voluntàriament viure i formar les seves famílies.

Conseqüents amb l'axioma de que ”és català tothom que viu i treballa a Catalunya” les 
persones immigrades, catalans de ple dret per elecció pròpia, saben/sabem que a 
Catalunya no sobra ningú, i que el nou estat compta amb ells, amb nosaltres, i que no es 
construeix contra ningú, que la llengua, la cultura, la nació o la religió que cadascú pugui 
tenir no és cap inconvenient i té tots els drets a conviure amb la realitat nacional catalana.

Una Catalunya independent podrà garantir la no reclusió de persones, innocents de cap 
delicte, per haver comés només una falta administrativa. Aquestes persones, per aquest 
fet, no comporten cap risc per a la societat i per tant no haurien de romandre tancades. 
Privar de llibertat a persones només per haver comés una falta administrativa només la 
podem considerar com una violació dels drets humans. 

La legislació del nou estat català podrà deslligar la ciutadania de la nacionalitat. Que totes 
les persones immigrades, provinguin del país que provinguin, es considerin ciutadanes 
sense adoptar la nacionalitat del nou país, amb la condició de que siguin residents legals 
en aquest nou territori. Si les persones immigrades paguen els mateixos impostos que les 
natives, perquè no han de poder decidir també què fer amb els recursos i qui els 
administrarà?.

La societat catalana haurà de ser conscient que les persones immigrades no són 
mercaderies que es poden traslladar d'un lloc a l'altre sense més. Les persones 
immigrades son éssers humans que fan seva i estimen la terra que els ha acollit. No volen 
marxar de Catalunya perquè es senten – i són – catalans. En aquesta terra han fet la seva 
vida i han donat vida, educació i cultura als seus fills. 



Perquè els veïns de les viles i ciutats estaran per la independència

Els barris són el nucli bàsic, el primer esglaó de l'esforç col·lectiu i on la situació general 
d’asfíxia econòmica incideix en el benestar de les persones i de les famílies i afecta molt 
directament a les entitats i els barris de què formen part.

Els veïns es faran seva la causa de la independència de Catalunya, aquesta lluita és la 
lluita del tu a tu, de la proximitat, és el ser o no ser del nostre benestar i el dels nostres fills 
i nets.

Cal 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.

Sense un estat propi que garanteixi la participació dels ciutadans, no és possible tenir uns 
barris on s’hi pugui viure amb dignitat i cal aconseguir el màxim de complicitats. Amb 
l’autofinançament de Catalunya i amb una economia sanejada en tots els àmbits podrem 
aconseguir disposar del finançament dels serveis específics que els barris necessiten per 
al seu desenvolupament.

En el procés de creació de l’Estat català les entitats veïnals han de tenir un paper 
important, recuperarant el protagonisme que van exercir des del seu naixement fins a 
l’establiment de la democràcia. 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 que es bàsic en els principis de la 
democràcia avançada: una república catalana, democràtica, laica i social.

La participació activa i la transparència en la gestió dels recursos assignats als barris i en 
la definició de les seves necessitats poden deixar de ser una utopia en el nou estat català 
i passar a ser un eix de la pràctica habitual de les maneres de funcionar dels ajuntaments 
i dels districtes.

Perquè als pagesos catalans els interessa un estat català independent

El nou estat català podrà permetre un canvi radical en el model de la polÌtica agrària, que 
engresqui tota la ciutadania fent-li veure que ha de ser una veritable polÌtica alimentària 
en que la diversitat, la seguretat i la qualitat dels aliments siguin prioritaris. 

La nova República Catalana podrà portar a terme dues tasques importants: D’una banda 
definir el model d’agricultura i ramaderia que necessitem i la polÌtica d’estructures que ha 
d’assumir la Catalunya independent. I de altra, treure la por del cos de tots aquells 
pagesos que s’hagin pogut deixar condicionar per la campanya d’intoxicació per part de 
tots aquells que prediquen que la independència provocaria tota mena de calamitats, 
sobretot a la pagesia de casa nostra.

Perquè el nou estat català serà millor

La independència de Catalunya permetrà dotar-nos de un sistema polític i administratiu 
nou, profundament democràtic i eficient, basat en la participació dels ciutadans, la 
informació, la transparència, la professionalitat i la imparcialitat dels funcionaris públics, 
que impedirà qualsevol tipus d’arbitrarietat o corrupció. 

Permetrà simplificar l'administració, reduint els òrgans de gestió als diferents nivells 
administratius, des de les conselleries, als nivells supramunicipals i als ajuntaments, 
esdevenint un estat prim, àgil i més eficient.



Es podran establir mecanismes per al rendiment de comptes, avaluació i 
responsabilització del conjunt d'empleats públics i dels responsables polítics.

Perquè es podrà delimitar amb claredat les tasques i responsabilitats dels càrrecs públics, 
directius i empleats i es podran despolititzar les autoritats reguladores i independents, a 
l'hora que es permetrà regular l'accés a funcions directives als que acreditin mèrits 
professionals de coneixement i experiència i no a l'adscripció a partits per qüotes.

Serà una excel·lent oportunitat per canviar d'arrel el criteri de funcionari amb privilegis pel 
de servidor públic al servei de la societat que adopti la cultura de l'avaluació continuada i 
del rendiment de comptes.

Permetrà que la projecció exterior de Catalunya sigui pròpia sense haver d'estar captiva 
de la "marca Espanya" i això impulsarà, i molt, l'economia catalana.

Per al funcionament del nou estat català independent caldrà crear també nous llocs de 
treball del sector públic, donada la necessitat d'assumir i crear nous organismes públics 
que ara té en exclusiva l'estat espanyol. Només per a l'Agència Tributària ja s'ha calculat 
que caldran entre 7.000 i 8.000 treballadors, imaginem doncs per a la resta de funcions a 
assumir. L'economia sanejada i la finalització de l'espoli econòmic permetrà sobradament 
assumir aquestes noves responsabilitats i contribuir a baixar els índexs d'atur. Una bona 
part d’aquests llocs s’hauran de cobrir amb els funcionaris actuals que vulguin treballar pel 
nou  estat. 

Es podrà implantar un canvi de model que tingui en Catalunya i en la millora de l'equilibri 
territorial i de les condicions socials dels seus habitants l'objectiu prioritari, com fan totes 
les administracions públiques dels estats d'arreu del món. Aquest canvi i la recaptació i 
gestió dels recursos propis són els que permetran poder fer una política d'ocupació 
efectiva, una política fiscal justa, una política d'infraestructures basada en les nostres 
necessitats reals, posar l'educació en la primera línia de les prioritats, promoure la 
recerca, la promoció exterior...

Una justícia moderna, accessible, que conjumini l'exercici dels drets amb l’agilitat en la 
restauració de la legalitat, equitativa, que vetlli pel be comú, que sigui exigent amb la 
responsabilitat social de les persones, que garanteixi la igualtat entre tots i totes, així com 
la convivència i la justícia social. 

Disposar d'una fiscalitat veritablement progressiva o perseguir de manera efectiva el frau 
fiscal només seran possibles en el nou disseny del futur estat independent.
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