
  
participar del mercat únic europeu, i que els governs espanyols no poden vetar:  
 
*Formar part de l’Espai Econòmic Europeu. Un acord permet que els estats de 
l'AELC participin del mercat únic europeu sense ser part de la Unió Europea. 
Exemples: Islàndia, Liechtenstein i Noruega membres de AELC. 
*Formar part de l’Espai Schengen. Lliure circulació de béns, serveis, capitals, 
treballadors i viatgers. Exemples: Noruega, Islàndia, Suissa. 
*Tractat bilateral amb la UE que regula els acords comercials. Exemple: Suïssa 
 
•••• La moneda de la nova Catalunya Estat. 
 
Enlloc està escrit enlloc que un estat de fora de la unió europea no pugui tenir l’euro 
com a moneda, encara que sigui sense seient al BCE. Andorra, Montenegro  tenen 
l’euro com a moneda i no són de la UE.  
 
•••• La nova Catalunya Estat podria ser envaïda per l’exèrcit espanyol? 
  
La possibilitat que el Govern Espanyol opti per una realitzar i mantenir ocupació 
militar de Catalunya, és força remota, donat que la Comunitat internacional, la UE i els 
EUA no admetrien una acció militar espanyola contra la voluntat democràticament 
expressada pels ciutadans de Catalunya.  
D’altra banda, segons un càlcul de Mikel Buesa publicat a “Libertad Digital”, per 
ocupar militarment els 32000 Km2 que te Catalunya calen 270.000 soldats, i l’exèrcit 
espanyol només en te 134.772. 
 
•••• Marxaran les multinacionals de la nova Catalunya Estat? 
  
 Les multinacionals planegen les seves inversions amb criteris de costos i de 
qualitat de la producció i no per qüestions sentimentals o identitàries. Les 
multinacionals que ja són a Catalunya no marxaran per la senzilla raó que perdrien 
les seves inversions. Les que puguin venir, si fem un procés d’independència ordenat 
i negociat, continuaran atretes per la bona situació geogràfica i l’alta preparació 
tècnics qualificats que troben a Catalunya.                                                                
 

 
EL PROCÉS D’INDEPENDÈNCIA 
ESTÀ EN MARXA I HO VOLEM 
VOTAR EN UN REFERÈNDUM.  

 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 

El Racó del Xerraire és una iniciativa del Grup 
d’Opinió almogàvers i de Sant Martí per la 
Independència membre de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya. Podeu trobar les nostres presentacions a: 

http://www.youtube.com/user/ateneuitinerant         
 

 

LA INDEPENDÈNCIA DE 
CATALUNYA 

El CAMÍ PER SORTIR DE LA CRISI 
______________________________________________________________________________________________ 

 

•••• Què serà la Independència de Catalunya? 
 
Qui cregui que el procés que durà Catalunya a la independència serà un camí de 
roses està molt equivocat. Els entrebancs i dificultats seran molts, però el procés 
d’independència,  
 
-serà un procés net basat en el fonament de la democràcia: el vot lliure 
dels ciutadans. 
-serà l’oportunitat de crear un nou estat més cohesionat i més just. 
-serà la garantia d’uns mínims de benestar social per a tothom. 
-serà el camí per una regeneració i aprofundiment democràtic. 
-serà la manera de frenar  la corrupció mitjançant les lleis. 
-serà la millor manera de sortir de la crisi, donant suport a la petita i 
mitjana empresa amb el crèdit i les infraestructures que afavoreixin les 
exportacions i creïn ocupació. 
 

 
 

________________________________________________________________ 
  

   Sant Martí per la Independència  (SMxI) 
 

   
  http://smperlaindependencia.blogspot.com/   
  smperlaindependencia@gmail.com    
        

                        Grup d'Opinió Almogàvers  
   http://grupelsalmogavers.wordpress.com/  
   grupelsalmogavers@gmail.com  

 

 



 
•••• L’estratègia de la por 
 

Des de la gran manifestació de la Diada, on 1.5 milions de persones van sortir al 
carrer demanant la independència, el nacionalisme espanyol ha engegat la campanya 
de la por, amb afirmacions gratuïtes i apocalíptiques sobre l’endemà de la 
Independència. Des d’aquest espai volem aclarir i rebatre algunes d’aquestes 
afirmacions amb arguments i dades. 

  
•••• Viabilitat de la nova Catalunya-Estat. 
 
Catalunya suporta des de fa trenta anys una balança fiscal negativa amb Espanya. 
Però què és una balança fiscal? 

 
 

 
 
 
 
 
Com dèiem, en el cas de Catalunya la balança és negativa en quantitats que pugen 
més del 50% del pressupost de la Generalitat. En altres paraules, Madrid s’enduu de 
Catalunya, l’equivalent al 50% del pressupost de la Generalitat, i NO el retorna en  
forma d’inversions o serveis. És el que es coneix com Espoli Fiscal. Veiem la seva 
segons dades oficials de la Generalitat en milions d’euros (mètode de càlcul flux 
monetari): 

   

Any 2002 Any 2003 Any 2004 Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 

12674 12741 13448 16735 14493 15913 17200 16409 
 

  

Altres estudis (CCN) eleven l’espoli fiscal fins a quantitats de 22000 M€ el 2008. 
 
Així doncs la nova Catalunya Estat disposaria de 16409 milions d’euros més. Una part 
d’aquests diners els necessitaria per crear les estructures d’estat que li manquen 
(ambaixades, exèrcit, etc). Un estudi de Núria Bosch i Marta Espasa de la Universitat 
de Barcelona arriba a la conclusió, que un cop descomptades aquestes noves 
despeses, a la nova Catalunya Estat li quedarien de mitjana de 13600 Milions 
d’euros anuals, que podria dedicar a construir infraestructures, garantir un 
mínim de benestar als seus habitants i eradicar la pobresa que ja afecta al 
28,9% dels catalans. 
 
Aquest estudi inclou l’assumpció per part de la nova Catalunya Estat d’una part del 
deute sobirà espanyol, que es podria produir fruit de la negociació amb l’Estat 
Espanyol del procés d’independència, pel qual es traspassarien actius i passius en 
proporció als habitants (16%) o a la mitjana de pressuposts de l’Estat Catalunya 
(10%). 
 
Per tant una Catalunya Independent és perfectament viable i veuria 
incrementada la seva disponibilitat en més de 10000 milions d’euros anuals. 
 

 

 
 
•••• Pagament de les pensions i l’atur en la Catalunya Independent. 
 
El pagament de les pensions i l’atur es fa amb les recaptacions del mes anterior 
que fa la Seguretat Social d’empreses i treballadors. Actualment el sistema és 
deficitari degut a la crisi, però si mirem el període 1995 fins a 2010, Catalunya 
presenta, en conjunt, un superàvit de 24.774 milions. En canvi Espanya sense 
comptar Catalunya, presenta un dèficit de 86.332 milions (Font Dept Economia). 
Per tant una Catalunya independent que recaptés les quotes a la Seguretat Social i 
atur en les proporcions actuals, podria pagar perfectament les pensions i les 
prestacions d’atur. 
 
•••• Reconeixement i legislació internacional aplicable. 
 
La Carta de es Nacions Unides reconeix el dret a l’autodeterminació dels pobles. 
L’Estat Espanyol ha signat la carta de les Nacions Unides i tal com indica la  
Constitución Española al seu article 96 “els tractats internacionals signats pel 
Gobierno Español: “formaran part de l’ordenament intern”.  Per aquesta raó, tot i 
que no estigui expressament escrit, la Constitució, garanteix que el dret 
d’autodeterminació de la Carta de les Nacions Unides és aplicable dins d’Espanya. 
 
Aquest camí és el ha de permetre que la nova Catalunya Estat rebi el reconeixement 
internacional un cop assoleixi la seva independència. 
 
•••• Permanència a la UE de la nova Catalunya Estat. Fronteres amb 
Espanya. 
 
La UE no te cap normativa concreta sobre que passaria si una part d’un estat membre 
assoleix la seva independència. Per tant no hi ha cap norma concreta aplicar. Les 
declaracions dels membres de la Comissió europea al respecte han estat 
contradictòries, però han deixat clar que no es pronunciaran de forma oficial fins que 
Espanya ho demani o sigui fins que no assolim la independència. 
 
A la UE li interessa que la nova Catalunya Estat en formi part, doncs pel seu potencial 
econòmic en serà un estat aportador net de recursos econòmics. Per això sol, a la UE 
l’interessarà que s’obri una negociació de Catalunya amb l’estat Espanyol del procés 
d’independència, i permetrà que ens mantinguem dins la UE amb un estatus temporal 
(com la RDA el 1990) fins que assolim la plena integració 
 
Però, realment li interessa a l’Estat Espanyol, que aparegui una nova frontera a 
Alcanar? La majoria de les importacions espanyoles a Europa surten per l’AP7. 
L’establiment d’una frontera en Catalunya i València només faria que encarir amb 
aranzels i retardar les importacions espanyoles, afectant sobretot els productes de les 
hortes murcianes i andaluses. Per tant, Espanya serà la primera interessada en que 
la nova Catalunya Estat formi part de la UE. 
 
De tota manera hi ha mecanismes que permetrien a un estat que no pertanyi a la 
UE de mantenir amb els estats del UE la lliure circulació de bens i persones i 

Balança 
Fiscal = 

La suma de totes les 
inversions i serveis rebuts 

per totes les 
administracions en un 

territori - La suma de tots els 
impostos recaptats 
en aquest territori 


