
Preguntes i respostes  
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Índex de la presentació  

 Ens faran boicot? 
 Trauran l’exèrcit?  
 Cobrarem la pensió? 
 L’Estat deixarà de pagar l’atur i altres subsidis? 
 El PIB de Catalunya s’ensorrarà? 
 Catalunya ha d’assumir el deute espanyol? 
 Ens faran fora de la Unió Europea? 
 La Catalunya independent quedarà fora de l’euro? 
 I la llengua castellana? 
 La independència obrirà un greu conflicte social? 
 Jurídicament, podem ser independents? 
 El negoci de la independència? 
 Interessos i oportunitats de la independència? 
 On seria la Catalunya Estat? 

 



Ens faran boicot?  
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Valoració del possible boicot  
(només sector industrial) 

Creem un fons de compensació del boicot de 1.500 M€ 
(Font: Interreg) 

SECTOR Nivell 
impacte

Boicot 
espanyol

Boicot 
Català Saldo

Indústria alimentària alt 2.165 1.153 -1.012
Indústria tèxtil, cuir i confecció alt 939 518 -421
Indústria fusta i suro alt 101 115 14
Indústries, del paper, arts gràfiques i edició alt 901 459 -442
Agricultura, ramaderia, caça, silvicul. i pesca mig 264 325 60
Indústries manufactureres diverses             mig 64 115 52
Indústries químiques baix 831 198 -633
Indústries del cautxú i matèries plàstiques baix 164 92 -72
Altres productes minerals no metàl·lics baix 155 110 -45
Metal·lúrgia i productes metàl·lics baix 356 268 -87
Maquinària equip mecànic baix 169 79 -90
Equip elèctric, electrònic i òptic baix 354 109 -245
Fabricació de material de transport baix 433 326 -107
Indústries extractives   baix 285 174 -111
Indústries energètiques baix 0 128 128
TOTAL 7.180 4.170 -3.010
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Boicot al cava  

 L’any 1974 s’exportava el 6% de la producció.  
 Avui s’exporta més del 60%. 

 
 El boicot del 2005 va suposar una caiguda del 6,5% del mercat 

espanyol i un increment del 6% de les exportacions. 
 

 Des de l’any 2000 exportem més del que venem a Espanya i el 
2008 les exportacions superen en un 55% les vendes al mercat 
espanyol. 
 

 En un Estat català, amb un Impost de Societats un 10% inferior, el 
benefici net d’un cava seria superior tot i patir el 50% de boicot. 

 
 
 

Per què tanta por al boicot? 
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Boicot al cava  

(Font: Consell Regulador del Cava i EL PUNT AVUI – Economia 22.02.2012) 
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Punxa la bombolla del boicot   

 Plega “Lar de Barros” l’elaborador extremeny del cava                                         
de la selección española de futbol.  
 

 Ja queden lluny els anys 2004 i 2005 en què es va desfermar 
l'enèsim boicot als productes catalans i els quatre cavistes de la 
ciutat extremenya d’Almendralejo es van fer d’or. 
 

 Però sembla que un cop esvaït el boicot, també es va esvair la 
fidelitat dels seus consumidors i ara l’empresa titular del celler, 
Bodegas Inviosa, elaborador dels caves Bonaval, Lar de Plata i 
Marqués de Lares, està a punt de liquidació, segons el diari Hoy.  
 

 Ni tan sols el fet de ser el cava oficial de la selección española de 
futbol al Mundial 2010, en què la “Roja” es va proclamar campiona 
sembla haver estat suficient per remuntar el declivi del celler.  

  
 
 

(Font: Vadevi.cat – Reportatges 26.08.2011) 
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Sense Espanya                                                                 
Balanç econòmic de la independència   

 Els economistes M. Guinjoan i X. Cuadras han volgut avaluar el pes 
real de la reacció subseqüent a la independència de Catalunya, que 
tant atemoreix els empresaris catalans i, de rebot, molts ciutadans. 
 

 Com que l’espoliació fiscal és d’un 9,5% - 10% del PIB, si Catalunya 
es declarés independent, el balanç seria clarament positiu, amb 
beneficis molt substancials per als catalans, i això comptant amb 
un hipotètic boicot comercial espanyol, que podria arribar a ser del 
4% del PIB. 
 

   
  Dèficit fiscal 10% del PIB – Boicot comercial 4% del PIB =  

 
 Beneficis del 6% del PIB 

 
 
 
 
(Font: Vilaweb.cat – Informació: Notícies 6.06.2011) 
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Sense Espanya                                                                 
Balanç econòmic de la independència   

 Conclouen que un boicot molt dur, “irreal de tan exagerat”, tindria, 
en el pitjor dels casos, un impacte del 4% del PIB, i per tant, no 
seria un perjudici perquè el procés d’independència fos deficitari. 
 

 Els autors expliquen els efectes positius que tindria la 
independència en: 
 

  Creació d’ocupació, la captació d’inversió internacional, la 
 construcció d’infraestructures pensades en el teixit econòmic 
 del país, en el reclam turístic, etc. 
 

 La independència tindria uns efectes multiplicadors en l’economia 
catalana clarament visibles al cap de pocs anys. 
 
 
 
 
 
(Font: Vilaweb.cat – Informació: Notícies 6.06.2011) 
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Ni el més gran dels boicots arruinaria                                              
un estat català   

 Actualment l’economia catalana té més dificultats que l’espanyola, 
perquè perd un 10% del seu PIB que no recupera.  
 

 Però si Catalunya fos un estat, el recuperaria, i Espanya se’n sortiria 
perfectament sense Catalunya, perquè l’aportació catalana a la 
caixa espanyola se situa entre l’1% i el 2% del PIB espanyol.  
 

 Lògicament, aquest primer impacte sobre l’economia catalana 
tindria efectes negatius sobre la població i el sector empresarial, 
però després hi hauria l’efecte de l’augment de la renda derivada 
de l’eliminació del dèficit fiscal. 
 

 Això augmenta la capacitat de despesa del govern, de les famílies i 
de les empreses. Aquest increment de la despesa també provocaria 
més demanda i creació de llocs de treball. Ens recuperaríem ràpid.  
 
 
 
(Font: Tribuna.cat – Crònica: Economia 31.05.2011) 
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Contraboicot   

 El boicot pot ser un càstigs d'anada i tornada. 
 

 Tampoc no es descarta que un boicot espanyol als productes 
catalans provoqués una reacció dels consumidors catalans als 
productes espanyols i que es creés un contraboicot des del nostre 
país. No és gens escabellat pensar així. 
 

 Quan els clubs de futbol van començar a admetre publicitat a les 
samarretes, l'equip blanc de la capital d'Espanya va signar un 
contracte amb la marca italiana d'electrodomèstics Zanussi. 
L'entesa va durar just una lliga. El motiu: les vendes de Zanussi van 
caure estrepitosament a Catalunya. 
 
 
 
 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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Adéu, Espanya!   

 Per primer cop Catalunya ven més al món que al mercat espanyol, 
fet que l’allibera d’una històrica dependència comercial. 
 

 El mercat espanyol “on les empreses catalanes han venut 
tradicionalment” comença a desdibuixar-se. Els motius són diversos: 
la lògica de la globalització, raons estratègiques i, en alguns casos, 
aspectes sociopolítics que poc entenen sobre lleis de mercat. 
 

 La Generalitat ha publicat avui el registre d’exportacions catalanes, 
on es demostra que Espanya deixa de ser el mercat principal. 
Catalunya ja ven més al món que a la resta de l'Estat.  
 

 Les exportacions a l’estranger van suposar el 2011 un 53% del total 
de les que es van realitzar. Les vendes a Espanya, en canvi, només 
van ocupar un 47% i la tendència indica que seguiran baixant en els 
propers anys. 
 
 
 

(Font: El Singular Digital.cat – Actualitat: Economia 5.07.2012) 
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La sobirania comercial   

 Si al segle XIX existia un pacte de proteccionisme, al segle XX va 
ser un pacte de consum comercial, i ara ja no n'hi ha cap. 
 

 El canvi és de gran transcendència, perquè comporta una nova 
concepció econòmica de les relacions entre Catalunya i Espanya. 
 

 Les dades suposen un gir històric que al mateix temps impliquen 
per primer cop un superàvit català en els seus intercanvis 
comercials internacionals. 
 

 L’economista i eurodiputat, Ramon Tremosa, no ha dubtat a 
qualificar de “bomba” les dades que avui s’han publicat. La creixent 
internacionalització de l’economia catalana la fa “menys captiva 
d’Espanya”. “S’acaba l’argumentari econòmic” per defensar 
postulats unionistes i que així es confirma “un canvi històric”. 
 
 
 
(Font: El Singular Digital.cat – Opinió: Editorial 5.07.2012) 
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Conseqüències  
 Tenim un pes empresarial majoritari en sectors productius “tècnics”, 

per la nostra tradició empresarial, capacitats i coneixements. 
 

 Se’ns limita l’entrada en sectors “dominats” per l’estat espanyol com: 
 

     Aeronàutic, aeroespacial, militar, telecomunicacions, energia... 
 

 El dia que esdevinguem estat, les empreses de sectors regulats per 
l’Estat Català hauran de ser a Catalunya. 
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On va la producció catalana?  
 L’any 2011 la producció efectiva de béns a Catalunya                        

(deixant de banda els serveis) va ser de 143.050 milions d’euros. 
 

  38.136 milions (un 26,6%) es venen a Catalunya mateix 
 

  49.389 milions (un 34,5) es venen a la resta de l’Estat espanyol 
 

  55.525 milions (un 38,8%) a la resta del món 
 

 L’empresariat català s’ha sabut moure a Europa i al món, per deixar 
de tenir l’Estat espanyol com a client principal. 
 

 El boicot preocupa però no fa por. 
 
  

  (Font: L’Econòmic – Focus, del 29 de setembre al 5 d’octubre del 2012)   
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Resum  
 Dels dotze sectors industrials específics en què es classifica 

l’activitat industrial set són liderats per l’economia catalana: 
  
 Fabricació de material de transport, equip elèctric, química,              

paper i edició, alimentació, plàstic, i maquinària i equip mecànic. 
 

 I el suplent també és liderat per Catalunya: indústries diverses. 
 

 Sobre aquests sectors recau el 80% de l’exportació.  

És hora de recordar que: l’economia catalana és 
fonamental per a l’economia espanyola 

(Font: AVUI – Opinió: “Visca España” 11.07.2010) 
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Conseqüències  
 Tenim por del possible boicot, però avui ja el patim:  
 
      “ Espanya ens compra el que no pot comprar a Espanya ” 
 
  
 Al 1986 el 90% del que exportava Catalunya anava al mercat espanyol.  
  
 Avui, 2011 Catalunya ja ven més al món, que a la resta de l’Estat:  
 

23% mercat interior, 24% Espanya i 53% exportació 
 

 
 
 

El boicot preocupa però no fa por 

  (Font: AVUI – Economia: El mercat català 18.08.2010 i EL PUNT AVUI – Política 23.09.2012)   
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Llibres recomanats   
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Un país comença per fer empreses del país: 
la globalització està feta de persones 

i d’empreses que competeixen globalment 
però que viuen localment.  

 
Manuel Castells 

 
 

 



Trauran l’exèrcit?  
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Por dels tancs?  

 L’exèrcit espanyol està integrat a l’OTAN i a la Unió Militar Europea. 
  
  Quines unitats farien intervenir? 
            Les que tenen a l’OTAN?  
           I amb quins equipaments? 
  
 Una resposta d’aquest tipus suposaria l’estigmatització internacional 

d’Espanya i, a mitjà termini, l’expulsió de la Unió Europea.  
 

 Espanya ha de decidir si vol ser com qualsevol país europeu o bé 
com la Turquia que nega els drets elementals als kurds i altres 
minories, i per això està fora de la Unió Europea.  

   

(Font: AVUI - Política 21.09.2009 i AVUI - Diàleg 22.09.2009) 
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Por dels tancs?  

 Costos econòmics 
 Els costos d’una intervenció militar són superiors als de mantenir la 

situació actual. Opció: ser la Birmània d’Europa. 
 

 Borsa de Madrid  
 El diners marxarien immediatament i en pocs dies s’ensorraria la 

borsa. Les accions del Banc de Santander i del BBVA caurien en 
picat a les Borses mundials. La ruïna d’Espanya. 

  
 Multinacionals  
 Què hi tenen a dir les empreses franceses, alemanyes, angleses, 

americanes, japoneses,... establertes a Catalunya i a Espanya?              
Són més garantia de no conflicte. 

http://www.labolsa.com/indices/IB/
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Por dels tancs?  

 Una intervenció de l'exèrcit és contrària al dret de la Unió Europea. 
A l'Estat espanyol se li suspendrien els seus drets de vots a les 
institucions. (Héctor López Bofill, professor de Dret Constitucional). 
 

 Si hi hagués un clima majoritàriament favorable a la independència, 
l'Estat espanyol no s'hi podria oposar. Seria molt difícil resistir-ho i 
enfrontar-se a aquests moviments independentistes per mitjans 
militars.  
 

 No pots ser membre de la UE si utilitzes la força o tractes d'aplicar 
alguna mena de força contra un moviment independentista 
majoritari. Seria escandalós. (Ambrose Evans-Pritchard, cap 
d'informació econòmica internacional de The Daily Telegraph).  

  
(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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Un fet  

 Sàhara espanyol 
  
 La invasió marroquina del territori Saharaui per mitjà de la 

anomenada “Marxa Verda” a l’any 1975 va suposar la pèrdua de la 
colònia espanyola. 

 
 L’exèrcit espanyol amb el rei Juan Carlos I al davant s’ho van mirar 

sense disparar cap tret. Cap potència europea va cometre un acte 
tan vergonyós en el procés de descolonització, com la covarda 
fugida d’Espanya del Sàhara el 1976 (Font: ARA – debat 27.09.2012) 

  
 Mai més tornarà a pujar per les Rambles una bandera de la Legión 

amb la cabra al davant. 
     (Font: AVUI – Diàleg: Juan José López Burniol 20.09.2009) 

 
  Per quina raó ara l’exèrcit espanyol atacaria Catalunya?  
   

http://picasaweb.google.com/lh/photo/UXZ0i9TFrrePCpxCrd5KNw?authkey=Gv1sRgCPrIk8PGk938Bw&feat=embedwebsite


Cobrarem la pensió? 
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Sistema Seguretat Social Català 

 El sistema de Seguretat Social espanyol és un                                                                                
sistema de repartiment:  

  Les cotitzacions que recapta en cada moment serveixen per fer 
 front a les pensions que s’han de pagar en cada moment. 

 
 Un sistema català de Seguretat Social garanteix automàticament el 

pagament de les pensions. 
  
 Catalunya pateix un dèficit fiscal amb l’estat espanyol en l’àmbit de 

la Seguretat Social.  
 

 L’estudi fet pel Centre d’Estudis Sobiranistes (CES) demostra que el 
sistema propi català permetria augmentar el nivell de les pensions 
i/o garantir la sostenibilitat futura del sistema, acumulant un fons de 
reserva superior. 

(Font: Cercle d’Estudis Sobiranistes. Elisenda Paluzie 2009) 
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Espoliació al sistema de pensions català  

    
 

 

Període 2004 – 2007 
  

   + 88.945 milions €, el 23,9% de tot l’Estat, ha pagat Catalunya  

   -  75.847 milions €, el 20,6%, han rebut els pensionistes catalans  

   -------------------------------------- 

   - 13.097 milions d’euros 
   -------------------------------------- 

                   

(Font: Cercle d’Estudis Sobiranistes. Elisenda Paluzie 2009) 

Això és la ruïna dels catalans 
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Aportacions al Fons de Reserva espanyol 

(Font: AVUI – Diàleg: Escanyar els pensionistes. Alfons López Tena 28.06.2009) 

Els espanyols que 
són 38,5 milions 

d’habitants només 
aporten 4.500 M€  

7,1 milions 
de catalans 

aportem 
13.097 M€  

Període 2004 - 2007 

Som nosaltres els que financem unes pensions per 
als espanyols que ells no poden sostenir  

Catalunya 
74,4% 

Espanya 
25,6% 
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Una Catalunya independent milloraria les pensions 

(Font: ARA – Política: Dèficit fiscal 13.05.2012) 

 Catalunya aporta el 19,2% de les 
cotitzacions socials de l’Estat i 
només rep un 17,3% de les 
prestacions.  
 

 Entre el 2002 i el 2008 la diferència 
va ser d’entre 2.400 i 3.200 milions 
d’euros per any en contra de 
Catalunya i en total s’hauria pogut 
estalviar fins a 19.452 milions. 
 

 Això permetria incrementar cada 
pensió catalana en 2.445 € anuals. 
 

 Catalunya paga les pensions de la 
resta de l’Estat.  
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Resum de l’espoliació dels pensionistes 

 Amb l’Estat propi aquests 13.097 M€ (2004-07) els repartirem així: 
 
 
 

  1. Incrementar les pensions de jubilats i vídues un 25% 
                                                                                                                                

          175 € cada mes x 14 pagues = 2.450 € cada any 
 
  2. Abaixar les cotitzacions d’empreses i treballadors un 14,7%  

     mantenint les actuals pensions.   
 
  3. Nodrir un fons de reserva                                                                                           

     per cobrir les pensions futures. 
 

         

                                                   

(Font: Avui – Diàleg: Escanyar els pensionistes. Alfons López Tena 28.06.2009) 
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Els jubilats deixaran de cobrar les seves pensions? 

 Les pensions tenen menys a veure amb la demografia que amb 
l’estructura productiva i les cotitzacions, que són clarament 
favorables a Catalunya. 
 

 Catalunya té una industria potent, unes exportacions diversificades i, 
un cop independents, disposaríem d’un dèficit fiscal amb un clar 
efecte multiplicador. 
 

 Aquest cercle virtuós provindria del consum intern que generarien 
els increments en les pensions i en la descàrrega cap a les 
empreses, que, amb una fiscalitat menor, podrien generar més feina. 
 

 A Europa preocupa més la situació en que quedaria la resta de 
l’Estat. Segons un estudi de Fedea, nou comunitats autònomes són 
deficitàries i no podrien pagar aquestes prestacions, i les netament 
aportadores no podrien sufragar els dèficits.                                                                                
  

 (Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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Els jubilats deixaran de cobrar les seves pensions? 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 



L’Estat deixarà de pagar 
l’atur i altres subsidis?   
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L’atur i altres subsidis  

 Un nou escenari faria precisament més sostenible el sistema, ja 
que una Catalunya independent tindria més recursos per frenar la 
sagnia de l'atur.  
 

 El millor, apunten, és que no hi ha cap guardiola que s'hagi de 
repartir –cosa bona si el divorci no fos de mutu acord– perquè els 
recursos per pagar les prestacions es calculen anualment en els 
pressupostos generals de l'Estat, però es generen mes a mes amb 
les cotitzacions de treballadors i empresaris. 
 

 Com que els diners que es fan servir per pagar les prestacions 
d'atur surten dels impostos dels ciutadans, ho calculis com ho 
calculis tindríem diners suficients fins i tot per millorar les ajudes.  
 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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L’atur i altres subsidis  

 Si Catalunya es quedés tot el que recapta, tindria més diners per 
complir amb el Servei d'Ocupació, però és que a més n'hauria de 
gastar menys.  
 

 Aplicant els models estadístics que fan servir el BCE o l'FMI, es 
determina que per cada euro que gasta la Generalitat es genera un 
efecte multiplicador en l'economia d'entre 1,3 i 1,4 euros.  
 

 El dèficit fiscal se situa entre els 16.000 i els 20.000 milions d'euros, 
depèn de l'any, així que, si injectes aquests diners a l'economia, el 
creixement del PIB s'acostarà als 25.000 milions d'euros.  
 

 Per tant és molt clar que es generaria més activitat i llocs de treball.  

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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L’atur i altres subsidis  

 Si Catalunya arribés a la independència, no només no perillaria                
el pagament de les prestacions socials sinó que en poc temps el 
sistema seria molt més sostenible.  
 

 El volum de diners extra seria tan gran que es podrien aplicar 
multitud de mesures, com ara abaixar l'IVA, reduir la fiscalitat de 
les empreses, disminuir les retencions de la nòmina o millorar la 
cobertura de l'atur o la jubilació, que voldria dir més consum.  
 

 La reactivació de l'economia passa per no fer retallades, i una 
injecció de més de 16.000 milions anuals és, en proporció, com 
dues o tres vegades el programa d'estímuls aplicat als Estats Units.  

 En aquest cas estem parlant de diner fresc, no paper imprès per 
una màquina. 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 



El PIB de Catalunya 
s’ensorrarà? 
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El PIB de Catalunya s’ensorrarà? 

 La puixança del PIB català té un bon punt de partida,                                  
consta entre els més alts de la UE, i resistirà el canvi                                         
polític gràcies a l'obertura de l'economia a l'exterior. 
 

 El PIB per càpita català, en paritat de poder de compra (és a dir, 
homogeneïtzant-ne les dades i referint-les a un índex de partida 
100), se situa en setena posició de l'anomenada UE-15, és a dir, els 
quinze països primigenis de la Unió i més potents econòmicament. 
L'índex sobre la mitjana és, concretament, de 109, al voltant d'uns 
28.200 euros per càpita en termes absoluts. 
 

 Més preocupant serà, en canvi, la situació del PIB espanyol sense 
l'aportació catalana, ja que allà el PIB per càpita cauria a 23.541 
euros, és a dir, al catorzè lloc de la UE-15. 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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El PIB de Catalunya s’ensorrarà? 

 Pel que fa a la balança comercial, les dades d'exportacions de béns 
i serveis dels últims anys situen uns percentatges tolerables en cas 
de boicot. La meitat de la producció catalana s'exporta i ja només  
un quart va a parar a la resta de l'Estat, amb una clara tendència a 
reduir-ne la dependència. 
 

 L'estat català disposaria dels recursos del dèficit fiscal que ara 
llisquen cap a Madrid. La Generalitat captaria entre 16.000 i 20.000 
milions més, que revertirien de manera positiva en el PIB perquè 
serien recursos públics gastats a Catalunya. 
 

 Per cada euro de l'actual dèficit fiscal gastat a Catalunya, el PIB 
augmentaria entre 1,3 i 1,4 euros, fins i tot descomptant un eventual 
boicot comercial espanyol equivalent a un 5%. 
 
 (Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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El PIB de Catalunya s’ensorrarà? 

 25.000 milions d’euros seria el 
creixement estimat del PIB català 
gràcies a l’efecte multiplicador de la 
despesa pública provinent del dèficit 
fiscal actual. 
 

 31.218 euros seria la quantitat final 
estimada del PIB per càpita català, 
actualment voreja els 28.200. 
 

 52% del que produeix Catalunya, 
s’exporta; la meitat, un 25% a la 
baixa, a la resta de l’Estat. 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 



Catalunya ha d’assumir 
el deute espanyol? 
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Catalunya ha d’assumir el deute espanyol?    

 Com saben que la llei obligaria a Catalunya a assumir el deute 
espanyol? 
 

 La realitat és que el deute espanyol va ser assumit en el seu 
moment pel govern d’Espanya i els mercats li reclamaran al govern 
d’Espanya.  
 

 Si desprès Espanya li passa una factura a Catalunya per la part 
proporcional d’aquest deute, ja es veurà si l’assumeix. Això 
dependrà del procés de negociació política i de les contrapartides 
que hi hagi.  
 

 Si bé no sabem si Catalunya haurà d’assumir una part del deute 
espanyol si s’independitza, sí sabem que haurà d’assumir aquest 
deute si forma part d’Espanya.  

  
(Font: El Singular Digital.cat – Política: Xavier Sala i Martín 21.09.2012) 
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Catalunya ha d’assumir el deute espanyol?    

 Sí Catalunya hagués d’assumir la part proporcional del deute li 
correspondria 98.800 milions d’euros (16% dels 617.731 milions) 
segons li correspon per població.  
 

 Si a aquest 98.800 milions els hi sumem els 42.000 de deute que té 
ara la Generalitat, surten 141.000 milions.  
 

 El deute Català, doncs, seria del 70% del PIB. 
 

 Aquest deute del 70% del PIB és un deute perfectament assumible, 
entre altres coses perquè està molt per sota del que té l’Estat 
espanyol en l’actualitat i molt per sota del deute mitjà de la Unió 
Europea, assegura el catedràtic Xavier Sala i Martín.  
 
 
 
(Font: El Singular Digital.cat – Política: Xavier Sala i Martín 21.09.2012) 
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Catalunya ha d’assumir el deute espanyol?    

 En cas de divisió, se suposa que la mateixa llei imaginària que diu 
que Catalunya ha de fer-se responsable de la seva quota de deute 
també dirà que té dret a la seva quota d’actius.  
 

 Si Espanya li passa el 16% del deute a Catalunya, també li hauria de 
passar el 16% de tots aquests actius. 
 

 Per exemple, empreses públiques com AENA o Loteries del Estado, 
propietats como el hipòdrom de la Zarzuela, el Museu del Prado, tots 
el bens públics que l’Estat té a Catalunya, els Fons de la Seguretat 
Social, l’or del Banc d’Espanya i el del Fons Monetari Internacional o 
les accions que Espanya té al Banc Central Europeu. 
 

 Si Catalunya es propietària del 16% de les accions espanyoles del 
BCE, Catalunya automàticament forma part del sistema del BCE que 
inclou l’Euro.  
 
 
 

(Font: El Singular Digital.cat – Política: Xavier Sala i Martín 21.09.2012) 
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Catalunya ha d’assumir el deute espanyol?    

 Catalunya podria vendre immediatament tots aquests actius i 
recuperar una part dels diners per reduir encara més el seu deute. 
 

 Els catalans argumentarem que nosaltres hem pagat uns 300.000 
milions d’euros de més des de que va entrar en vigor la democràcia 
(un 8% del PIB anual, cada any, de promig). 
 

 Si Espanya s’ha gastat aquesta quantitat i a més a més ha 
augmentat el deute, és un problema que els catalans no en som 
responsables, e inclús es podria argumentar que Espanya ha de 
tornar a Catalunya els 300.000 milions. 
 

 És possible que si Catalunya marxa, hagi d'assumir una part del 
deute. Però és que si es queda també!!  
 
 
 
 
(Font: El Singular Digital.cat – Política: Xavier Sala i Martín 21.09.2012) 
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Catalunya ha d’assumir el deute espanyol?    

 En el millor del casos, sent independent s'independitzaria del deute 
espanyol i, a més, s'estalviarà el 40% dels impostos que paguen els 
catalans i que ara desapareix pels fons de solidaritat.  
 

 Una Catalunya dins d'aquesta Espanya i amb aquest sistema de 
finançament autonòmic, sí que és financerament inviable i no té 
accés als mercats internacionals, i en aquest sentit, Catalunya ha 
d’abandonar Espanya ràpidament. 
 

 Des del punt de vista del deute i de l'accés als mercats financers, 
Catalunya, sense Espanya, estaria millor, sentència Sala i Martín. 
 
 
 
(Font: El Singular Digital.cat – Política: Xavier Sala i Martín 21.09.2012) 



Ens faran fora        
de la Unió Europea? 
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Ens faran fora de la Unió Europea?    

 Moneda única. 
 Disposem de l’Euro. Avui en dia l’Estat espanyol ja no pot devaluar 

la seva moneda. 
 

 Ciutadans europeus  
 El Tractat de Maastricht del 1992 ja va conferir als catalans l’estatus 

de ciutadans de la Unió Europea. 
  
 No hi ha cap precedent ni tampoc cap disposició per a l’expulsió 

d’un estat membre, per tant la independència de Catalunya crearà 
dos nous estats. 
 

 La convicció col·lectiva és un gran factor de canvi: quan és real, no 
l’atura ningú.  
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Ens faran fora de la Unió Europea?    

 Els catalans, com a ciutadans europeus que som, tenim uns drets i 
una protecció per part de la UE. Si ens obliguessin a deixar de ser 
ciutadans europeus, Europa ens estaria negant drets que ja tenim. 

 I Europa no ens pot restar drets, ni tan sols considerant que es vulgui 
encongir com a mercat, que és molt imaginar. 
 

 L’únic que es requereix dels nous estats resultants, és que tornin a 
negociar les condicions de l’adhesió; posem per cas, si et toca cobrar 
fons europeus de cohesió o contribueixes al pot comú. 
 

 Aquesta figura està desenvolupada en una doctrina que es diu de 
“successió automàtica”, que estableix que el nou estat independent 
manté l’adhesió a tots els tractats que tenia l’antic estat (per nosaltres 
Espanya) excepte que explícitament se n’aparti.  

 Perquè tota adhesió es fa en nom dels ciutadans i els ciutadans 
continuen existint, són les mateixes persones. Mira si és simple. 
 

   
(Font: Cartes d’independència a la vora d’una tassa de te – Acontravent 2011) 
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Ens faran fora de la Unió Europea?    

 L’amenaça espanyola que si Catalunya fos independent quedaria 
automàticament fora de la UE és només un espantall. 

   
 Així ho demostra un estudi d’Antoni Abat, professor de Dret 

Constitucional de la Universitat de Stanford, a Califòrnia, anomenat,   
   
            ”Catalunya independent en el si de la UE” 
 
 Abat afirma que “l’excepcionalisme pragmàtic” seria la clau que 

obriria la porta a quedar-se a la UE, és a dir, que s’hauria de 
prendre una decisió política, ad hoc.  
 

 Ja fan bé, el pobles i ciutats que organitzen les consultes 
independentistes, d’especificar a les butlletes de vot que el futur 
Estat Català estaria “integrat a la UE”. 

  
 (Font: AVUI – Política: Independència. El futur a Europa 19.02.2010) 
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Sense enganys,                                                         
Catalunya ja és part de la Unió Europea    

 Quan es parla d’independència, alguns fan servir l’espantall que 
Catalunya quedaria fora de la Unió Europea i, que Espanya ens 
vetaria ser-hi. 
 

 Fals. Ja fa vint anys que Catalunya es troba sota l’imperi de la llei 
de la UE, fet que en facilita la incorporació. 
 

 De fet, la legislació ens avala. El 1978 es va aprovar la Convenció 
de Viena sobre la Successió d’Estats en Matèria de Tractats, que 
estableix, en l’article 2.1, que quan hi ha un trencament es creen 
dos nous estats. 
 

 A partir d’aquí, els dos nous estats han d’obligar-se, en principi, a 
complir els tractats en vigor de l’estat predecessor. Si ho fan, 
automàticament adquireixen els drets i obligacions de l’estat 
predecessor. O sigui que Espanya no ens pot vetar res.   
 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: motius per desenganxar-se d’Espanya 7.11.2011) 
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Ens faran fora de la Unió Europea?    

 Qualsevol document fundacional, com una declaració 
d’independència, seria una oportunitat per lligar Catalunya a la 
UE, especificant que el nou estat passa a ser un soci més i que la 
legislació comunitària hi segueix vigent.  
 

 Des de l’inici, aconsella Abat, qualsevol nova normativa catalana 
ha de deixar clar que Catalunya: 
 

 “Assumeix la supremacia del dret comunitari i té una voluntat  
de mantenir l’estabilitat en les relacions internacionals i el 
respecte als drets fonamentals” 

 
 Hauria d’expressar també la voluntat de respectar la Carta de les 

Nacions Unides.   
   

 
 
 
(Font: AVUI – Política: Independència. El futur a Europa 19.02.2010) 
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Ens faran fora de la Unió Europea?    

 Si Catalunya s’independitzés, la resta de l’Estat espanyol passaria a 
ser també un estat nou i, per tant, jugaria en igualtat de condicions 
en l’escena internacional: 

  
  Els catalans també podrien espantar els espanyols                         

 responent-los que la secessió els podria deixar fora de la UE. 
 

 Espanya sense Catalunya no és la successora automàtica de 
l’actual regne d’Espanya en l’àmbit internacional, ja que aquestes 
successions són sempre negociades.  
 

 Catalunya i la nova Espanya s’haurien de sotmetre a la Cort 
d’Arbitratge Europea, que repartiria els deures i decidiria com 
estarien representades davant del Consell, la Comissió i el 
Parlament Europeu.  
 
 

 
(Font: AVUI – Política: Independència. El futur a Europa 19.02.2010) 
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Ens faran fora de la Unió Europea?    

 Mentre la UE sigui només cosa dels estats, la millor manera d’estar 
representat és tenir-ne un de propi.  

  
 Els finlandesos són només 5 milions d’habitants, però actualment 

tenen 14 escons a Estrasburg, el doble que els catalans. 
 
 A set milions i mig de catalans, apunta l’estudi, tampoc no se’ls 

poden negar, d’un dia per l’altre, els drets que ara tenen com a 
europeus: 

  
  Llibertat de moviment de persones, béns, capitals i 

 serveis, possibilitat de votar en les eleccions municipals i 
 europees i pertinença al mercat interior a l’euro.  
 
 
 

(Font: AVUI – Política: Independència. El futur a Europa 19.02.2010) 



55 

Brussel·les explica com Catalunya                                        
ha de ser independent dins la UE (1)    

 Catherine Day, Secretària General de la Comissió Europea, apunta 
tàcitament que no hi ha cap risc d’expulsió del territori secessionat 
així com tampoc cap tipus de sanció, ni es remet al dret intern dels 
estats. 
 

 Ans al contrari, i apunta que: 
 

  La solució s’haurà de trobar en l’ordenament jurídic 
 internacional i en la negociació també internacional. 
 

 No existeix cap base jurídica en els tractats de la Unió Europea que 
permeti que una legislació secundària, com la del Parlament 
Europeu, abordi les conseqüències d’una secessió d’una part d’un 
estat membre.  
 
 

(Font: Nació Digital.cat – Política 02.06.2012) 
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Brussel·les explica com Catalunya                                        
ha de ser independent dins la UE (i 2)    

 En aquest sentit, la resolució recorda que la nacionalitat europea   
és "secundària", ja que primer cal tenir la nacionalitat d’un estat 
membre per accedir a l'europea.  
 

 El text deixa entreveure que la secessió d’una part d'un estat 
membre no impedeix en cap cas que aquest s’adhereixi a la Unió 
pels processos establerts i s’obtingui la nacionalitat europea. 
 

 La resolució demostra que "són falses les amenaces per part de 
polítics espanyols basades en l’expulsió o el càstig de la Unió 
Europea si Catalunya esdevé un estat independent".  
 

 El text deixa ben clar que un procés de secessió d’una part d’un 
estat membre no és cap conflicte per a la UE, ja que en tot moment 
parlen de 'solució' i no de conflicte. 

(Font: Nació Digital.cat – Política 2.06.2012) 
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El president Barroso obre la porta                                              
de la UE a Catalunya (1)    

 És molt important la resposta que, quan és preguntat explícitament 
sobre les conseqüències de la possible independència de 
Catalunya, va donar ahir el president de la Comissió Europea a la 
diputada Mara Bizzotto.  
 

 És una resposta per escrit del president de la Comissió Europea i, 
per tant, el valor polític que té és enorme. Especialment perquè 
aclareix que la Unió no farà cap problema de la independència 
de Catalunya. 
 

 A Barroso, la diputada Bizzotto li pregunta si els ciutadans de 
Catalunya perdrien o no la seva ‘condició de ciutadans europeus’ 
en el cas que s’independitzaren d’Espanya.  
 
(Font: Vilaweb – Editorial: Opinió Vicent Partal 31.08.2012) 
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El president Barroso obre la porta                                                       
de la UE a Catalunya (i 2)    

 I Barroso no diu que la perdrien.  
 

 Diu, de fet, que amb els tractats europeus a la mà la ciutadania 
europea és complementària de la de l’estat membre i que, alerta!, 
en tot cas la independència de Catalunya s’haurà de negociar 
seguint les normes internacionals.  
 

 O sigui que la mantindríem. 
 

 La resposta és diplomàticament perfecta i per nosaltres, els 
catalans, té una enorme importància. 
 

(Font: Vilaweb – Editorial: Opinió Vicent Partal 31.08.2012) 
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Ens faran fora de la Unió Europea?    

 El període entre la independència i l’adhesió com a membre de ple 
dret seria molt curt perquè el dret comunitari, la legislació europea, 
ja s’aplica al 100% a Catalunya.   
 

 Brussel·les només hauria de verificar que les institucions d’aquest 
nou estat independent, compleixen els principis bàsics de la UE de 
respecte de la democràcia, de l’estat de dret i protecció de les 
minories.  
 

 Durant aquest període de transició, no hi hauria cap mena de 
restricció a la lliure circulació de persones, mercaderies i capitals, 
perquè el Tractat de Schenguen continuaria aplicant-se no només 
per als set milions de catalans sinó sobretot per als 493 milions 
d’europeus que no poden perdre els seus drets a Catalunya. 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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Ens faran fora de la Unió Europea?    

RESUM 
 
 Independents sense sortir de la Unió Europea.  

 
 Ni la Catalunya independent ni la resta d’Espanya no haurien de 

sol·licitar l’adhesió a la UE com a nous socis. 
 

 L’estudi nega que Madrid pogués vetar Catalunya a la UE. 
 

 La cort d’arbitratge decidiria la representació a la Unió Europea. 
 

 El futur Estat Català no hauria de completar cap feixuc programa 
d’adhesió, com tampoc no ho hauria de fer la nova Espanya.  
 
 
 
 

(Font: AVUI – Política: Independència. El futur a Europa 19.02.2010) 
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Ens faran fora de la Unió Europea?    

Ens expulsaran per haver pres  
una decisió democràtica?  
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Informe recomanat    



La Catalunya independent 
quedarà fora de l’euro?   
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La Catalunya independent quedarà fora de l’euro?   

 Segons el Banc Mundial, les exportacions dels socis petits de la UE 
(els de menys de 15 milions d'habitants) han crescut un 50% entre el 
2000 i el 2008, mentre que els grans no han passat del 35%.  
 

 Vuit de les vint economies més competitives del món tenen una 
població similar a la catalana, com ara Suècia (9 milions d'habitants), 
Àustria (8), i Finlàndia, Dinamarca i Noruega (5). I Suïssa (8) té més 
premis Nobel per càpita que cap altre país i té tres universitats entre 
les deu millors del món.  
 

 “Les petites nacions juguen amb avantatge en els mercats 
internacionals: l'eficiència econòmica requereix especialitzar-se en 
pocs productes i serveis i sovint ocupen vetes de mercat que són 
massa petites per a les grans nacions”, subratlla el premi Nobel 
d'Economia 1992, Gary Becker. 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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La Catalunya independent quedarà fora de l’euro?   

 Fins i tot si Catalunya quedés fora de la UE, “podria decidir 
unilateralment continuar utilitzant l'euro com a moneda de curs 
legal o arribar a acords amb la Unió Monetària Europea per 
oficialitzar-ne l'ús, com han fet Andorra i Mònaco”, explica el doctor 
en economia i expert en política de la competència Lluís Saurí.  
 

 També el Vaticà, Liechtenstein, San Marino, Montenegro i Kosova 
fan servir l'euro tot i no formar part de la Unió (en total són tres 
milions de persones). 
 

 Catalunya no tindria cadira en la direcció del BCE,                                     
però de fet Espanya ara ja tampoc en té.  
 
 
 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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La Catalunya independent quedarà fora de l’euro?   

 L'impacte de la independència en els fluxos comercials amb 
l'estranger no dependria tant de la pertinença a la Unió Europea 
com de l'adhesió a l'Espai Econòmic Europeu: Noruega i Suïssa, 
per exemple, han liberalitzat el comerç amb la resta de països 
europeus sense necessitat de pertànyer a la UE. 
 

 Caldria assegurar l'accés de Catalunya al mercat comú europeu 
per garantir que els costos del comerç exterior no augmenten. 
 

 Les 4.000 multinacionals instal·lades a Catalunya no en permetrien 
l'expulsió i si als socis del centre i el nord els fessin triar, farien fora 
la ineficient i jacobina Espanya. 
 
 (Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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La Catalunya independent quedarà fora de l’euro?   

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 

Una Catalunya independent presentaria                                  
un perfil econòmic molt més atractiu                                     

que l'Espanya actual                                                             
als ulls dels millors socis de la zona euro 
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La Catalunya independent quedarà fora de l’euro?   

 
 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 

Brussel·les 
ja no 

pregunta 
“què”  
sinó  

“quan” 



I la llengua castellana?   
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El nou estat català bandejarà la llengua castellana?   

 En una Catalunya independent es mantindrien les dues llengües 
(català i castellà), amb una preeminència de la primera, i no seria 
impossible pensar que s'hi afegissin d'altres, com ara l'anglès, a 
més de l'oficialitat de l'occità (aranès) a l'Aran.  

 
 Que si es prohibirà el castellà?, això és una bajanada! D'altra 

banda, una cosa així aniria contra els tractats internacionals de 
drets humans, sosté el catedràtic de dret administratiu de la UAB 
Antoni Milian i Massana. 
 

 En una Catalunya independent la llengua catalana adquiriria un 
estatus d'entitat pròpia, n'augmentaria l'ús social i la castellana no 
significaria cap amenaça. El castellà es patrimoni de Catalunya. 
 
 
 (Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 



La independència obrirà 
un greu conflicte social?    
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La independència obrirà un greu conflicte social?   

 Els experts destaquen que l'independentisme és madur, integrador i 
transversal, i que per això no hi haurà cap trencament social. 
 

 No es pot suposar que, davant un procés d'independència, hi hagi 
d'haver una fractura interna, tot depèn de com es faci, del ritme i, 
sobretot, de com es fa que els ciutadans se sentin part del procés 
 

 La societat catalana és madura i el sentiment independentista, és un 
sentiment generalitzat, transversal, que aplega molts sectors i 
sensibilitats diverses, en què hi cap tothom. 
 

 Tot dependrà del que facin els espanyolistes i com atiaran el conflicte. 
 
 
 

(Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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La independència obrirà un greu conflicte social?   

 “Penso que no es demanarà a ningú que renunciï als orígens, i crec 
que la futura Catalunya independent no negarà, als qui ho vulguin, 
poder mantenir la doble nacionalitat, tenint en compte que gran part 
de la població catalana és d'origen espanyol”, manté Salvador 
Cardús. 
 

 No dubto que els contraris a la independència posaran tota la seva 
intel·ligència al servei de crear un conflicte. 
 

 Les reaccions apocalíptiques són una reacció a la falta d'arguments 
davant el clam massiu dels catalans. 
 
 
 (Font: EL PUNT AVUI – Política: Les mentides contra Catalunya 23.09.2012) 
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podem ser independents?  
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Jurídicament, podem ser independents?   

 Des del punt de vista jurídic –tema en el qual hi ha molta confusió 
intencionada–, la creació d'un estat propi és possible i viable i, 
curiosament –en contra del que es repeteix erròniament–, 
l'emparament és a la mateixa Constitució Espanyola.  
 

 La Constitució Espanyola, en el seu article 96, estableix que els 
tractats internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicats 
oficialment a Espanya, formaran part de l'ordenament intern.  
 

 Doncs bé, el 20 d'abril del 1977 Espanya va ratificar el Pacte 
Internacional de Drets Polítics i Civils i el Pacte Internacional de 
Drets Econòmics, Socials i Culturals, que havia aprovat l'Assemblea 
General de l'ONU el 16 de desembre del 1966.                                                                  
 
 
(Font: EL PUNT AVUI – Opinió: Agustí Carles i Grau 27.09.2012) 
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Jurídicament, podem ser independents?   

 L'article 1.1 dels dos tractats, en el qual es diu: “Tots els pobles 
tenen el dret a l'autodeterminació (en castellà “derecho de libre 
determinación”).  
 

 En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i 
procuren també el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. 
 

 I en el punt 3r s'estableix: “Els estats part en aquest pacte, incloent-
hi aquells que tenen la responsabilitat d'administrar territoris no 
autònoms i territoris en fideïcomís, procuraran l'exercici del dret a 
l'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les 
disposicions de la carta de les Nacions Unides”. 
 
 
 
(Font: EL PUNT AVUI – Opinió: Agustí Carles i Grau 27.09.2012) 
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Jurídicament, podem ser independents?   

 Finalment, per evitar que els estats tinguin la temptació –com pretén 
l'Estat espanyol– d'anul·lar amb interpretacions interessades els 
efectes d'aquests tractats, el mateix article 5.1 els recorda que “res 
en aquest pacte no pot ser interpretat en el sentit de reconèixer cap 
dret a un estat, grup o individu, perquè puguin emprendre activitats o 
realitzar actes encaminats a la destrucció de qualsevol dels drets i 
llibertats que hi queden reconeguts o la seva limitació en major 
mesura de la que es preveu en aquest pacte.” 
 

 Resulta evident, doncs, que l'Estat espanyol, des de l'any 1976, té 
reconegut el dret a l'autodeterminació dels pobles dins el seu 
ordenament jurídic i que no pot emprendre cap activitat o realitzar 
cap acte que pugui destruir aquest dret fonamental. 
 
 
 

(Font: EL PUNT AVUI – Opinió: Agustí Carles i Grau 27.09.2012) 
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Jurídicament, podem ser independents?   

 Objectivament, la situació jurídica és aquesta i d'aquí és on parteix 
la transició nacional que hem encetat. 
 

 Però per arribar a l'exercici d'aquest dret, ja sigui a través d'unes 
eleccions o d'una consulta popular (a conseqüència del pla 
Ibarretxe es va crear un delicte que comet qui convoca un 
referèndum sense tenir-ne competències, ja que només pot fer-ho 
l'Estat), cal internacionalitzar el debat i la reivindicació, perquè és 
en el dret internacional on hi ha la clau de volta de l'estat propi.  
 

 I és en aquest escenari on cal demostrar al món que aquest nou 
estat d'Europa que proposem és viable econòmicament, socialment 
i culturalment.  
 
 
(Font: EL PUNT AVUI – Opinió: Agustí Carles i Grau 27.09.2012) 
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Jurídicament, podem ser independents?   

 Ara bé, com s'ensenya a les escoles de negocis xineses, “en el 
segle XXI els països ja no s'envaeixen sinó que es compren”, i 
aquesta màxima és la que hem de tenir clara a l'hora de crear un 
nou estat.  
 

 En el segle XXI la independència o creació d'un nou estat –en 
terminologia actual– que resulti d'un procés democràtic no només es 
declara o constitueix, sinó que es compra, i en això els catalans 
tenim la mà trencada des de temps immemorials. 
 

 Per tant, la independència cal comprar-la, ja sigui amb comandes 
o complicitats. 
 
 
 
(Font: EL PUNT AVUI – Opinió: Agustí Carles i Grau 27.09.2012) 
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Jurídicament, podem ser independents?   

 Com diem aquí: “El que no es paga amb diners es paga amb 
dinades”, ja que la creació d'un nou estat obre mil oportunitats per a 
la resta dels estats del món que estan disposats a reconèixer-lo.  
 

 I en això la nostra situació geopolítica dins la mediterrània i Europa 
ens ajuda.... els americans no treuen l'ull del que està passant a 
Catalunya (el seu ambaixador va visitar recentment el president 
Mas) per si els responsables de la Unió Europea cometen l'error de 
fer-nos fora per la pressió d'un estat exhaust i intervingut que es diu 
Espanya. 
 

 Aquest és el camí, ja que tenim la raó que ens guia i la història que 
ens contempla. 
 
 
(Font: EL PUNT AVUI – Opinió: Agustí Carles i Grau 27.09.2012) 



El negoci de la 
independència?  
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El negoci de la independència (1)   

 Si Catalunya disposés d’un Estat propi,                                                                  
hi hauria molt pastís econòmic per repartir. 

  
 La independència comporta sempre i en tot lloc tantes oportunitats 

de negoci, que no trigarem a veure com alguns dels que passen 
pels més acèrrims opositors s’hi apunten amb delit. 
 

 Arribat l’hipotètic cas, la independència seria un pastís. Hi hauria 
molt a repartir. Comportaria un nombre indeterminat però gens 
menyspreable de nous milionaris. O de milionaris que s’enriquirien 
més enllà del que amb l’estatus actual poden somiar. 
 
 
 
 
(Font: El Periódico – Opinió: Una hipòtesi de futur 13.04.2012) 
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El negoci de la independència (2)  

 Estaria per determinar si el negoci fóra només per a uns quants o 
per a la nació, entesa com a conjunt de ciutadans, però que hi 
hauria molt a repartir sembla del tot evident. 
 

 Per si algú vol exemples, començarem per les concessionàries de 
la gran obra pública. També hi haurà les grans transformacions del 
mapa de sectors clau com l’energia o la banca. 
 

 La independència de Catalunya comportaria la posada en marxa 
de nous reguladors: 

  Banc central, mercats de valors, xarxes de l’energia... 
 
 
 
 

(Font: El Periódico – Opinió: Una hipòtesi de futur 13.04.2012) 
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El negoci de la independència (i 3)  

 No cal dir que la independència comportaria la convocatòria d’uns 
quants milers de places de funcionaris, a més dels corresponents 
mitjans i alts càrrecs, ja que el nou estat proveiria tots els serveis 
que avui són en mans de l’Estat central espanyol. 
 

 Finalment, el tema cabdal del creixement econòmic, via exempcions 
fiscals i vacances fiscals  a les empreses que s’instal·lessin a 
Catalunya.  

 Així va créixer Irlanda. 
 
 
 
 
 
 

(Font: El Periódico – Opinió: Una hipòtesi de futur 13.04.2012) 



Interessos i oportunitats 
de la independència?  
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Independència per sorpresa (1)   

 En l'Europa unida del XXI els conflictes seran més econòmics que 
militars.  
 

 I en el nou context la secessió no està exempta com a possibilitat.  
 

 En la batalla per l'hegemonia europea, no és cap secret que 
Alemanya podria ser la més beneficiada per una hipotètica 
independència bascocatalana.  
 

 Afebliria un competidor, per dimensió econòmica i demogràfica, en 
el control de les institucions comunitàries.  

 

(Font: EL PUNT AVUI – Punt de vista: Independència per sorpresa 4.07.2012) 
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Independència per sorpresa (2)   

 D'acord amb les darreres estadístiques, la independència del 
Principat de Catalunya i el País Basc faria caure el volum de 
l'economia espanyola d'1,3 bilions de dòlars a 983.000 milions, una 
dimensió que l'equipararia a Turquia, i demogràficament, Espanya 
quedaria per sota de Polònia.  
 

 Una extensió del conflicte, amb País Valencià, Illes Balears i 
Navarra, implicaria una caiguda encara més gran, el 40% del PIB, 
fins a situar-la en un volum (806.000 milions) semblant a Polònia 
(721.000) i no gaire lluny d'Holanda (677.000), i amb una dimensió 
demogràfica per sota dels 30 milions d'habitants, entre Polònia (38) 
i Romania (22).  

(Font: EL PUNT AVUI – Punt de vista: Independència per sorpresa 4.07.2012) 
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Independència per sorpresa (3)   

 El reconeixement d'un procés secessionista, per tant, rebaixaria les 
pretensions de Madrid en el joc europeu i degradaria l'estatus de 
l'antic imperi a potència de tercer ordre.  
 

 D'altra banda, i en el potencial conflicte entre Berlín i París, el 
reconeixement d'una Catalunya i un Euskadi independents podria 
causar problemes a la rereguarda francesa en la disputa per 
l'hegemonia europea. 
 

 I més tenint en compte la dimissió voluntària en els afers continentals 
d'un Regne cada vegada més (des)Unit, i els problemes, també 
potencialment secessionistes, d'un nord d'Itàlia que podria veure's 
reconfigurada amb un mapa pregaribaldí.  

(Font: EL PUNT AVUI – Punt de vista: Independència per sorpresa 4.07.2012) 
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Independència per sorpresa (4)   

 Qualsevol estudiant de geopolítica coneix aquests fets, i no fóra 
gens estrany que aquests càlculs s'hagin fet entre polítics catalans 
amb bon nivell d'alemany i personal discret del consolat. 
 

 Tampoc no cal tenir gaire imaginació per veure que la Xina 
considera Barcelona una mena de Hong Kong, és a dir, una via 
d'entrada dels seus productes al sud de la Mediterrània, i que és 
més fàcil controlar els seus interessos polítics i comercials amb un 
Principat segregat dels interessos de Madrid.  
 

 Els petrodòlars del Golf, cada vegada més actius al sud de la 
Mediterrània, veurien amb bons ulls un afebliment de la monarquia 
hispànica, d'acord també amb les seves fantasies geoestratègiques. 
 
(Font: EL PUNT AVUI – Punt de vista: Independència per sorpresa 4.07.2012) 
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Independència per sorpresa (i 5)   

 Els possibles processos d'independència, per tant, van associats 
més als interessos i l'oportunitat que al desig, a la conveniència 
que a la voluntat, als errors estratègics hispànics que als encerts 
dels independentistes, a la feblesa que a la força.  
 

 Com diria el Tardà del Polònia,                                                                              
algú ho havia de dir... 

(Font: EL PUNT AVUI – Punt de vista: Independència per sorpresa 4.07.2012) 



On seria la    
Catalunya Estat?  



92 

Comparativa UE-28, amb Catalunya  

(Font: Eurostat - Euroindicators i Idescat) 

Catalunya 
seria el   
7è Estat     

de la  
Unió 

Europea 

Nr País (2011)  PIB (PPC) 
per càpita

% UE-27 
PIB (PPC) 

per càpita

Població 
milions 

d'habitants 

1 Luxemburg 68.900 274 0,5
2 Holanda 32.900 131 16,6
3 Àustria 32.299 129 8,4
4 Irlanda 31.800 127 4,4
5 Suècia 31.700 126 9,4
6 Dinamarca 31.500 125 5,5

Catalunya Estat 30.500 121 7,4
7 Alemanya 30.100 120 81,7
8 Bèlgica 29.700 118 10,9
9 Finlàndia 29.200 116 5,3

Catalunya autonòmica 28.270 113 7,4
10 Regne Unit 27.200 108 62,4
11 França 27.000 107 65,0
12 Itàlia 25.300 101 60,6

UE-27  25.100 100 502,4
13 Espanya 24.700 99 46,1
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Països independents a Europa 

 Al segle XX fins a 28 països: 
 Noruega, Islàndia, Finlàndia, 

Bulgària, Estònia, Letònia, 
Lituània, Polònia, Bielorússia, 
Ucraïna, Moldàvia, Armènia, 
Geòrgia, Albània, Hongria, 
Eslovàquia, Txèquia, Eslovènia, 
Croàcia, Bòsnia, Macedònia, 
Irlanda, Sèrbia i Montenegro, 
Bòsnia Hercegovina, Malta, Xipre, 
Israel. I el Vaticà. 

  
 Al XXI: Montenegro, Kosovo, 

Abkhàzia i Ossètia del Sud 
 

 I els catalans, quan?  

(Font: Catalunya: estat de la nació. Carles Lladó 2008) 
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Objectiu Final: Rellançament de Catalunya 

 Decidirem el nostre futur   
 
 Construirem un model de país d’èxit a l’economia global  
 
 Determinarem a què dediquem els nostres impostos 
 
 Serem responsables de les nostres decisions   

 
 Augmentarem la riquesa i el benestar social 

 
 Un futur més prometedor per als nostres fills 

 
 Millor qualitat de vida 
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El llibres de la Fundació 
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Ens trobaràs a:   

www.fundaciocatalunyaestat.cat 
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Si nosaltres volem, podem 

L’important no és la mida de l’estat, 
sinó la seva eficiència 


