
Un movimiento de gente libre, una oportuni-
dad para todos: muchos vecinos y vecinas del 
barrio tenemos muy claro que la independencia 
de Cataluña es necesaria si queremos tener un 
país mejor para todos. Sabemos que nuestra 
fuerza es la unión, el convencimiento, el trabajo 
y la lucha. Es la misma fuerza que nos permitió 
mejorar nuestros barrios y nuestras condiciones 
laborales en tiempos muy difíciles. Es la mis-
ma fuerza que ahora nos mueve a decidir sobre 
nuestro país y nuestro futuro. Ayer y hoy, la  
libertad es un derecho que hay que conquistar.

Con la ayuda de todos, todos sumamos: 
las personas y las entidades de nuestros barrios 
podemos sumar esfuerzos. Se está haciendo  
en todos los pueblos y ciudades de Cataluña.  
Somos un amplio movimiento, pacífico y abierto 
a todas las personas. Nos mueve la ilusión  
de saber que es posible cambiar las cosas.  

¡Todos juntos!

Vecinas, vecinos: la independencia 
de vuestro país os interesa

Un moviment de gent lliure, una oportunitat 
per a tots: molts veïns i veïnes del barri veiem 
molt clar que la independència de Catalunya  
és necessària si volem tenir un país millor per  
a tothom. Sabem que la nostra força és la unió,  
el convenciment, el treball i la lluita. És la mateixa 
força que ens va permetre millorar els nostres 
barris i les nostres condicions laborals en temps 
molt difícils. És la mateixa força que ara ens  
mou a decidir sobre el nostre país i el nostre  
futur. Ahir i avui, la llibertat és un dret que  
cal conquerir.

Amb l’ajuda de tots, tots sumem: les persones 
i les entitats dels nostres barris podem sumar 
esforços. S’està fent en tots els pobles  
i ciutats de Catalunya. Som un ampli moviment, 
pacífic i obert a totes les persones. Ens impulsa  
la il·lusió de saber que és possible canviar  
les coses.

Tots junts!

Veïnes, veïns: la independència del 
vostre país us interessa



Una República económicamente viable:  
Cataluña, con la independencia, podrá emplear 
libremente sus recursos económicos y  
administrar para el bien común los impuestos 
que pagamos todos. Será posible crear empleo, 
mejorar nuestra calidad de vida y atender las 
necesidades sociales.

Una República de garantías democráticas: 
Cataluña es y seguirá siendo un país abierto, 
plural y integrador, donde se respetan los valores 
democráticos y los derechos individuales y  
colectivos. Ni el idioma, la identidad o el origen 
serán un obstáculo para nadie. 

Una República para convivir en libertad: la 
pluralidad da valor a nuestra sociedad. Cataluña 
continuará garantizando la convivencia entre los 
ciudadanos y las ciudadanas. Gracias al esfuer-
zo de nuestros padres y abuelos, muchos de los 
cuales  vinieron a vivir y a trabajar a Cataluña, esta 
convivencia es la mejor herencia y nuestro  bien 
más preciado.

Una República al servicio de la ciudadanía: la 
Cataluña independiente implicará renovar todo 
el marco legal necesario (constitución, leyes...). 
Es la oportunidad de aportar ideas y participar;  
y de exigir a los partidos políticos —gestores 
de ese marco legal- que trabajen al servicio del 
interés colectivo. Sanidad, educación y servicios 
sociales dignos son objetivos irrenunciables. 

En la Assemblea Nacional Catalana trabajamos 
para conseguir la independencia de Cataluña.  
Cataluña somos todos y todas: ¡ven y colabora!
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Una República econòmicament viable:  
Catalunya, amb la independència, podrà  
emprar lliurement els seus recursos econòmics 
i administrar per al bé comú els impostos que 
paguem tots. Serà possible crear llocs de treball, 
millorar la nostra qualitat de vida i atendre les 
necessitats socials.

Una República de garanties democràtiques:  
Catalunya és i continuarà essent un país obert, 
plural i integrador, on es respecten els valors  
democràtics i els drets individuals i col·lectius.  
Ni l’idioma, la identitat o l’origen seran  
un obstacle per a ningú.

Una República per conviure en llibertat:  
la pluralitat dóna valor a la nostra societat.  
Catalunya continuarà garantint la convivència en-
tre els ciutadans i les ciutadanes. Gràcies a l’esforç 
dels nostres pares i avis, molts dels quals van venir 
a viure i a treballar a Catalunya, aquesta convivèn-
cia és la millor herència i el nostre bé més preuat.

Una República al servei de la ciutadania: la 
Catalunya independent implicarà renovar tot 
el marc legal necessari (constitució, lleis…). És 
l’oportunitat d’aportar idees i participar, i també 
d’exigir als partits polítics —gestors d’aquest marc 
legal— que treballin al servei de l’interès col·lectiu. 
Sanitat, educació i serveis socials dignes són  
objectius irrenunciables.

A l’Assemblea Nacional Catalana treballem  
per aconseguir la independència de Catalunya. 
Catalunya som tots i totes: vine i col·labora-hi!
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