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L’Estatut de les persones

Piensa en Cataluña: di No

Els socialistes demanem el Sí a l’Estatut ple de raons. El nou
text suposa una millora de l’autogovern i del finançament, reconeix la singularitat nacional de Catalunya, vetlla per uns
governs locals forts i propers a la ciutadania, fomenta la par
ticipació ciutadana i incrementa les competències de la Gene
ralitat.
Però, sobretot, diem Sí perquè és l’Estatut de les persones.
S’ocupa dels problemes que més preocupen a la gent i té
especial cura dels menors, els joves, la gent gran, les dones,
les famílies o les persones amb discapacitats. Un Sí a l’Estatut
és un Sí a nous drets per als ciutadans, un Sí a més recursos
per fer polítiques socials. I qui digui el contrari no està pensant
en els ciutadans sinó en el seu propi interès.
El dia 18 de juny els ciutadans i les ciutadanes tenen una
oportunitat històrica d’apostar pel benestar i pel progrés. Catalunya necessita que aquest Estatut, que ha costat tants es
forços i ha patit atacs tan brutals de la dreta espanyola, obtin
gui un suport clar i majoritari. Amb el Sí, Catalunya guanya i
amb el No, retrocedeix a l’Estatut del 79 mentre altres comunitats autònomes avancen aprofitant el fruit del nostre esforç.
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Votar Sí o No al nuevo Estatuto no depende del color político.
Cada uno votará en función de sus principios y convicciones.
Por eso muchos catalanes dirán No.
Dirán no aquellos cristianos que ven en este Estatuto un
ataque a sus convicciones morales y religiosas, este Estatuto
apoya el aborto libre. Dirán no las familias que intentan tirar
adelante su negocio y ven como la administración cada vez
les pone más trabas. Dirán no las personas que viven en Cataluña y que proceden de otras partes de España. Personas
que les duele que se insulte a España, porque para ser buen
catalán no hace falta ser un mal español. Se puede ser catalán
y español, porque Cataluña es España y porque queremos a
Cataluña. nos sentimos orgullosos de ser españoles. El nuevo Estatuto de Cataluña nos separa de España, dificulta que
nuestras familias o amigos puedan venir a vivir a Cataluña. Si el
nuevo Estatuto se aprueba será obligatorio conocer el catalán
y si hoy viene algún familiar nuestro a L’Hospitalet no podrá
trabajar en Cataluña porque no sabrá catalán.
Por encima de la política están las personas por eso decimos No al nuevo estatuto.

PP

ICV-EUiA diu Sí
El diumenge 18 de juny, els ciutadans i ciutadanes de L’Hospita
let, i de tot Catalunya, haurem de decidir a les urnes si avancem
amb el nou Estatut d’Autonomia o ens quedem ancorats amb
l’Estatut de l’any 1979.
Hem de recordar que l’Estatut és un pacte entre Catalunya i Espanya, que ha tingut un llarg procés d’elaboració, amb
participació ciutadana i d’associacions de tota mena, que han
permès elaborar el text que finalment va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, i posteriorment negociat al Congrés i al
Senat. El text resultant és positiu per Catalunya? Inqüestionablement sí, atès que supera amb escreix el de 1979, i representa l’avenç més important d’autogovern que hem tingut a Catalunya en l’era contemporània.
Reconeix Catalunya com una nació. Incorpora drets i deures
de ciutadania. Augmenta i blinda noves competències. Un finança
ment més just i solidari. S’ocupa de les necessitats de les perso
nes i estableix un marc català de relacions laborals.
És un Estatut progressista i d’esquerres, catalanista, ecologista,
feminista, socialment avançat i pacifista. Per tant, demanem a la ciutadania a participar en el referèndum i a votar Sí.

ICV-EUiA

1979 o futur?
Els catalans tenim una oportunitat històrica el 18 de juny: vo
tar el text gràcies al qual el nostre País hi sortirà guanyant en
tots els aspectes. Molts dels qui anirem a votar no vàrem tenir
la oportunitat de fer-ho al 1979 i hem de ser conscients de
la importància del moment històric que estem vivint: el Sí a
l’Estatut suposa un pas endavant, un avenç en tots els àmbits
(nacional, lingüístic, de finançament, etc) i dir no suposa rebut
jar una eina millor al servei de Catalunya i quedar-se amb el
de 1979. Quan Catalunya es troba entre el tot o el res, hi surt
perdent, i és per aquest motiu que des de CiU demanem un
Sí rotund al nou Estatut, ja que tenim com a objectiu bàsic re
soldre els problemes i les necessitats dels catalans. Aprovar el
nou text representa un pas important en el camí de la recons
trucció nacional i en el progrés social del País, més diners i
competències. Així, l’objectiu per als propers anys és l’Estatut
aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre, i a CiU
treballarem per aconseguir-lo. Si el poble de Catalunya diu Sí,
iniciarem un procés reivindicatiu per tal que el text no es con
verteixi en paper mullat a l’Estat: volem que s’apliqui tot allò
que s’hi recull. Per aquest motiu, Catalunya ha de dir Sí.
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Ara toca No
Ja fa dues dècades que estem pagant un percentatge més
elevat del què rebem, per la riquesa que hem generat, i a més
hem rebut un menor percentatge del corresponent a la nostra
població. Què vol dir això? Doncs ben senzill, s’ha generat un
dèficit en infraestructures (carreteres, aeroports, universitats).
Aquest fenomen no ens deixa créixer i ens fa ser més pobres
cada dia que passa. Però això no és tot, estem patint un altre
dèficit no menys important, les polítiques socials no es poden
desenvolupar i no hem pogut construir ni la meitat d’escoles,
hospitals, que ens correspondrien pel que hem estat pagant.
L’acord econòmic del pacte Mas-Zapatero només recaptarà el
50% de l’IRPF (que paguem els assalariats), el 50% de l’IVA
(que paguem els consumidors), el 58% dels impostos especials (gasolineres, tabacs, alcohol) i el 0% de l’impost de societats (el què paguen les empreses).
El proper 18 de juny hem de votar en referèndum la pro
posta estatutària on s’inclou l’acord econòmic del pacte MasZapatero. Un acord antagònic del què es va aprovar al Parlament de Catalunya. Com podem així fer front als nous reptes
de Catalunya? Per tant, ara toca No.
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