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DECÀLEG FAQS REPÚBLICA CATALANA

1. Per què un nou Estat?
Perquè volem una societat més justa. Catalunya serà formada de nou amb el procés constituent, un procés
ciutadà en el que tothom hi pot participar per fer una constitució més justa i plural.

2. Què passarà amb les pensions?
Les pensions es paguen amb les cotitzacions dels treballadors en actiu.
A Catalunya l’atur és menor, els sous són més alts i la taxa d’ocupació és més alta. Catalunya està en millors
condicions econòmiques per a pagar les pensions que Espanya.

3. Hi ha risc d’un corralito a Catalunya?
No. Des de novembre de 2014, el Santander, el BBVA, el Sabadell i CaixaBank gaudeixen de les garanties de
l’euro, la liquiditat del BCE, el SEPA, el TARGET. . .

4. Catalunya sortirà de l’Euro
No. No pot ser expulsada de l’euro. Cada estat pot decidir la moneda que utilitza. A la UE hi ha 9 päısos que
no l’utilitzen, i hi ha petits estats que l’utilitzen i no són a la zona de l’euro (Andorra, Mònaco, San Marino...).

5. Finançament de la nova República
Tots els estats es financen mitjançant l’emissió de deute públic. L’economia catalana és dinàmica i oberta i
va creixent any rere any. En el moment que puguem garantir la recaptació d’impostos, la col·locació del deute
català als mercats financers està garantida.

6. Catalunya tindrà un deute molt elevat
Quan hi ha una separació d’estats, se separen actius i passius. Segons un estudi d’economistes de la Comissió
d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb la independència i la separació d’actius i
passius, Catalunya podria reduir entre un 30 i un 50 per cent el seu deute.

7. Corrupció a Catalunya vs Espanya
La diferència entre els dos estats rau en com el votant tracta la corrupció i, aqúı, el votant va matar un partit
poĺıtic com CDC: la opinió pública els va condemnar.
Mentrestant, a Espanya governa el partit més corrupte d’Europa amb el beneplàcit del segon partit majoritari
espanyol, també corrupte.

8. La prima de risc i major estabilitat econòmica amb el 155
La pujada de la prima de risc pot provocar la fallida de l’Estat Espanyol, per això està sostinguda artificialment
per la compra de deute del Banc Central Europeu. Res a veure amb el 155. És una poĺıtica pels päısos endeutats
del Sud.
La prima de risc ha fet ḿınims històrics des de l’11 de setembre i ha anat baixant amb rècord de més de 10
dies consecutius a ḿınims.

9. El reconeixement internacional de la República de Catalunya
Una vegada declarada la República és necessari comunicar i sol·licitar el reconeixement als altres estats. Encara
no s’ha demanat aquest reconeixement.
No és tasca dels Governs reconèixer un nou estat. És als Parlaments de cada páıs on es debat i reconeix un
nou estat, i això habitualment triga setmanes o mesos.

10. Per què als Comuns els convé que la seva gent voti independentista?
Si han d’optar pel règim constitucionalista, perd la imatge de referència alternativa. Si propicia un govern per
la república, perd vots a Espanya.
El millor escenari per als Comuns seria el d’una nova majoria independentista que li permeti seguir amb el seu
discurs social, ja que no comptaria amb un TC que tombés les lleis catalanes, moltes, de caire social.


