
EDITORIAL

Cap a un país nou 
Amb il·lusió, estrenem una nova 
via de comunicació amb vosaltres. 
La mantindrem en els pròxims 
mesos per informar-vos, de prime-
ra mà, sobre els reptes que tenim 
per davant.A l'ANC-Mollet hem 
renovat les nostres xarxes socials i 
volem que participeu activament 
en elles perquè, només des de la 
unió de tots nosaltres, aconsegui-
rem el nostre objectiu.D'entrada, 
se'ns plantegen dues dates impor-
tants: el 24 de Maig, les eleccions 
municipals, i el 27 de Setembre, les 
eleccions autonòmiques. Des de 
l'ANC donarem un suport decidit a 
aquells partits que, a les dues 
convocatòries, siguin favorables i 
tinguin com a punt principal del 
seu programa, la Independència 
de Catalunya, sense matisos.
Creiem fermament que el futur 
dels nostres fills i néts es troba en 
un país nou que mantingui estrets 
llaços de col·laboració i amistat 
amb els pobles d'Espanya i 
d'Europa.La Història dels pobles 
avança i, a aquest nostre país, en el 
què hem crescut i està format per 
gent procedent de diferents llocs 
de l'estat espanyol i de l'estranger, 
li ha arribat el moment de fer un 
pas més i constituir-se en un país 
nou.
El moment de tenir l'oportunitat 
de fer les coses millor i de sentir-
nos orgullosos d'haver-ho fet 
possible.Som molt a prop i som 
molts els que ho desitgem, i volem 
fer-ho ja, amb alegria i esperança, 
democràtica i pacíficament i, al 
final del camí, ens espera aquest  
il·lusionant nou PaísAdolfSanromà
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L’economia catalana ens ofereix la confiança que la permanència a l’Estat espanyol 
ens nega. Econòmicament, el nou Estat és viable,  necessari i urgent

1. El dèficit fiscal de Catalunya en 
relació amb Espanya es manté 
des del 1986 en una mitjana del 
8 % del PIB català. Del 1986 al 
2011 ha estat de 245.000 milions 
d’euros.
2. En el període 2006-2011 la 
mitjana del dèficit fiscal ha estat 
de 16.000 milions anuals.
3. Cada català aporta vint 
vegades a Espanya el que aporta 
un alemany a Europa.
4. El que Catalunya aporta a 
Espanya equival al que li costa el 
sistema sanitari, el sistema 
educatiu i el benestar social 
catalans, tots junts. Seguim 
retallant?

L’espoli

Confiem en l’economia catalana 

Des dels laboratoris ideològics de 
l'unionisme més ranci  han parit, 
fidels a la seva naturalesa malèvo-
la i manipuladora, la mentida més 
roí i dolorosa que podien inven-
tar: que els independentistes 
estan en contra dels que se 
sen-ten espanyols. Denunciant 
una imaginària agressió contra el 
sentiment de pertinença a Espa- 
nya d'alguns, volen convertir en 
un conflicte identitari allò que no 
en té res, de lluita entre perso-
nes. Intenten forjar amb engany 
una reacció emocional adversa 
perquè no poden oferir cap altra 
resposta als arguments secessio-
nistes.  
Aznar cacarejava: «Antes partire-
mos Catalunya que permitir que 
rompan Espanya». Busquen..en-
frontar la gent de Catalunya: 
provocar odi i dolor, fins i tot entre 
els seus, en nom de la  sacrosanta 
y indisoluble unidad de España. 
Com si els espanyols, d'aquí i 
d'allà, no tinguessin res millor a fer 
que sortir a defensar a ultranza 
aquesta sobirana collonada. La 
pàtria que un porta al cor no es 
pot canviar, però les línies que 
defineixen els estats sí. Obeint el 
seu ideòleg, l’Alícia i altres 
neofranquistes unionistes repe- 

teixen com lloros que el procés 
independentista trencarà Cata- 
lunya, perquè fa escollir les perso-
nes entre ser català o ser espanyol 
i això divideix la societat. Per molt 
que ho hagin pregonat, la gent 
no s’està deixant enganyar per 
aquesta fal·làcia. Tothom que hagi 
estat atent al procés sobiranista 
sap que això no va de sentir-se 
català o sentir-se espanyol, sinó 
de recuperar la dignitat d'una 
terra i de la gent que l'habita.
Els independentistes catalans no 
estan en contra de ningú ni fan 
escollir pàtria; estan convençuts 
que un estat independent és el 
que més convé a tots els 
habitants de Catalunya. I no es 
tracta d'imatge o conveniència 
conjuntural: el poble català sem-
pre ha estat un poble acollidor,  
integrador, que ha rebut i tolerat 
tothom mentre respectés la 
idiosincràsia del país i la seva 
gent. Segles d'una manera de ser 
no canviaran per tenir un estat 
propi. La majoria de gent que viu 
aquí això ho ha entès i no compra 
aquesta idea malintencionada. Els 
que volem un estat propi per 
Catalunya no és per imposar la 
supremacia d'una gent d'un 
determinat origen sobre una altra 

amb uns orígens diferents, ni 
d'una llengua o cultura sobre 
d'una altra. El volem per viure 
millor. I per alguns, és cert, això 
significa treure's de sobre la 
irracional i virulenta animadversió 
del poder espanyol contra tot allò 
que olori a cultura catalana. No 
perquè aquesta sigui millor o 
s'hagi d'imposar a ningú, si no 
perquè, després de dècades i 
segles d'hostilitat mesetaria,es-
tem cansats de malviure-la des de 
les trinxeres i la volem ja viure 
amb normalitat. Davant la convi-
vència amb respecte que es viu 
cada dia, la crispació i les apoca-
líptiques premonicions  d'enfron-

tament fratricida dels reaccio-
naris fan el ridícul.Catalunya s'està 
auto-construint un lloc millor, on 
les persones estan per sobre dels 
interessos de l'oligarquia. El nou 
estat català que s'albira -Repúbli-
ca, de ben segur- vol incloure 
tothom (sent sincers, potser ens 
podríem estalviar mafiosos,esca-
nyapobres i altra mala gent), se 
senti com se senti, tingui el passa-
port que tingui, parli català o 
castellà. Perquè tots tenim dret a 
sentir-nos d'algun lloc, sigui 
Catalunya, Mauritània, Paraguai o 
Espanya, i tot país té dret a ser ell 
mateix.

www.facebook.com/anc.mollet              www.youtube.com/ancmollet
 www.ancmollet.cat        www.twitter.com/ancmollet
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Les polítiques actives
d’ocupació reben 4.700 M 
Al 2010 van rebre 7.700 M 

Les transferències de
salut a les comunitats
autònomes s’han reduït
 un 56%

Els Pressupostos generals 
  de l’Estat per al 2015 

castiguen Catalunya

Els Pressupostos generals 
de l’Estat per al 2015 
castiguen Catalunya

Inversió de l’Estat a 
Catalunya prevista per 
2015:1.072 M
Indemnització a 
ACS per la suspensió 
projecte Castor:1.350 M

economisteseper la independència

Amb aquesta aportació Alemanya controla la EU, mentre que Catalunya ni
tan sols aconsegueix infraestructures tan bàsiques com l’Eix Mediterrani
Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel Ministerio de Economia y Hacienda de la Unió Europea

En Milions
d’Euros

Aportació mitjana anual de Catalunya a Espanya (2005-2009)

Aportació mitjana anual d’Alemanya a la UE (2007-2011) 10.397 0,4% 112

15.640 7,8% 2,230

En %
del PIB

En  Euros
per habitant

QUI PAGA, MANA?

Cada català aporta 2.230
a l’Estat espanyol.

Cada alemany aporta112
nets a la UE.

Catalunya aporta a Espanya
un 50% més que Alemanya
a la UE en termes absoluts i
18 vegades més en termes
relatius

Euros per persona i any

Aportació neta d’Amemanya a UE
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