INDEPENDÈNCIA
SERÀ JUSTÍCIA SOCIAL
UNA ALTRA CATALUNYA ÉS POSSIBLE

Votar SÍSÍ és votar pel teu futur
Votar el 9N és l’oportunitat d’aconseguir el canvi social

E

l 9N tenim el dret
i la responsabilitat de decidir sobre el nostre futur i el
dels nostres fills. Ningú
ens ho pot impedir.
A totes les societats
democràtiques es vota.
Només a les dictadures
s’impedeix votar lliurement.

Únicament votant i respectant l’acord de la
majoria es pot aconseguir la transformació
social sense enfrontaments.

Els ciutadans de Catalunya, sense distinció d’orígen estem
cridats a votar el 9N,
si volem decidir el
nostre futur

Votar SÍ-SÍ el dia 9N
obre la porta d’un
gran canvi

Esquerres pel #SÍSÍ
agrupa més de 50
entitats
i
partits
d’esquerres, i també
persones a títol individual, que veiem en
la República Catalana
Independent una oportunitat per a canviar
el model de societat actual.

Donem pas a un país nou
governat per la majoria
i al servei de la majoria.

La República Catalana
ha de basar-se en la
democràcia econòmica,
social i política, en la laïcitat, en la llibertat, en
la igualtat i en l’accés
a la cultura de tots els
ciutadans sense disVolem que Catalunya si- criminació per gènere,
gui independent per fer edat o orígen.

Impedir votar és negar
el futur i portar a la nostra societat al fracàs.
possible la justícia social.
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El 9N és una gran
oportunitat que hem
d’aprofitar.

dari que sigui inflexible

Vota SÍSÍ davant la injustícia i la
Si vols que
tot canvï,
el 9N vota
SÍSÍ

Un país nou, just i soli-
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corrupció.

Votarem SÍ-SÍ per
que volem ser protagonistes del nostre futur

Els motius per dir SÍ-SÍ
Votar SíSí significa abordar un procés constituent en el que els catalans i les catalanes iniciarem la
construcció del futur. Un futur que volem que passi per la construcció d’una societat justa, que promogui la cultura, que sigui inflexible amb la corrupció i qualsevol forma d’injustícia i desigualtat.
El país dels treballadors i les treballadores, de la gent del carrer.
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SíSí per garantir feina,
salaris, prestacions i
pensions dignes per a
totes i tots
SíSí per una democràcia plena i lliure de
corrupció
SíSí per aturar els
desnonaments i garantir un habitatge digne
per atothom
SíSí per garantir el dret
de totes les persones
a decidir sobre el seu
propi cos
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SíSí pel repartiment dels
treballs i la riquesa
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SíSí per una banca
pública i amb control
social
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SíSí per rescatar les persones i deixar de pagar
el deute il.legítim
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SíSí per un territoris
cohesionat amb les
infraestructures integrades i equilibrades
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SíSí per una salut i
sanitat públiques
d’accés universal
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SíSí per un sistema judicial proper, imparcial, gratuït i eficient
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SíSí per garantir els
drets de ciutadania
a tots els que viuen a
Catalunya
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SíSí per la sobirania
energètica, el control
dels recursos naturals i una economia
ecològica
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SíSí per una economia
productiva i solidària
al servei de les persones
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SíSí per una educació
pública, integradora i
de qualitat

15

SíSí per un serveis
públics universals

16

SíSí per una participació veïnal que influeixi directament en les
polítiques públiques
municipals

SÍSÍ, construïm el 9 país!
Democràcia, llibertat i justícia social
Les grans mobilitzacions populars que han tingut lloc durant els
darrers anys al voltant dels drets nacionals, socials i democràtics
han estat claus perquè alguns canvis que fa uns anys semblaven
impossibles, ara hagin deixat de ser-ho.
A les massives mobilitzacions impulsades arreu dels Països Catalans durant la darrera dècada pels moviments populars en defensa del territori, en contra de la guerra i en favor de la pau,
en defensa dels drets socials i laborals, per un habitatge digne,
en defensa dels serveis públics, en defensa de la llengua i d’una
democràcia real, s’ha afegit la gran mobilització a Catalunya pel
Dret a Decidir i per la Independència, que ha obert les portes a un
canvi de model polític, social i econòmic profund.
Aquesta mobilització popular s’ha trobat amb la tossuda negativa
de les institucions espanyoles (amb el suport de les oligarquies
espanyola i catalana) a adequar la legalitat a la reivindicació
d’autodeterminació. Negativa que prové, sobretot, de les potencialitats emancipadores que el procés sobiranista de Catalunya
conté en si mateix.
Els sectors que estan provant d’impedir el procés i el debat
que comporta tenen en comú la seva proximitat amb el poders
econòmics i financers espanyols i catalans. Són els seus agents
els qui l’estan intentant aigualir o fer descarrilar a través de
propostes de reformes, dilacions o terceres vies, amb l’objectiu
de guanyar temps i intentar un nou pacte entre elits que permeti
mantenir l’statu quo actual.
Per això, organitzacions, entitats i persones a títol individual hem
decidit posar en marxa la campanya de les esquerres pel SíSí.
Entenem que el procés endegat pel poble a Catalunya els darrers
anys concentra molts elements de ruptura amb el règim sorgit
de la transició i obre el camí a una República Catalana Independent que desenvolupi a bastament una democràcia de contingut
econòmic, polític, cultural i social.

Tenim davant nostre una oportunitat i, a les nostres mans, una
eina molt potent per a la construcció d’un país governat per la
majoria i al servei de la majoria, acabant amb el règim d’una minoria adinerada i corrupta que només vetlla pels seus interessos.
Podem construir un país que garanteixi uns sistemes educatiu i
sanitari públics i de qualitat, el dret a l’habitatge, a les pensions

La independència per construir
un futur lliure de totes les
injustícies i desigualtats
públiques i a un lloc de treball digne. Un país que protegeixi el
territori i promogui la cultura i on no tinguin cabuda les discriminacions per qüestions de gènere, d’orientació sexual, d’origen o
de qualsevol altra mena.
Tot això serà possible a través de mantenir i augmentar la mobilització social enfront les retallades dels governs català i espanyol, sumant el màxim d’organitzacions, entitats i persones de
l’esquerra social i política a aquesta aposta clara per la ruptura
democràtica per tal d’assegurar aquesta transformació en l’actual
moment històric. Al mateix temps, haurem de mobilitzar-nos
per exigir que es dugui endavant la consulta tant sí com no el
9N obeint la voluntat popular, per damunt de les imposicions de
l’estat.
Cridem doncs a tots els sectors, organitzacions i persones que vulguin construir un futur de justícia social i llibertat a sumar-se a la
campanya pel SíSí. Per un SíSí que entén la independència com a
eina per a la construcció d’un futur superador de totes les desigualtats i les injustícies.

Acte central d’Esquerres pel SÍSÍ el passat 2 de novembre

al Casinet d’Hostafrancs, Barcelona

Agenda d’activitats
5 novembre, 19h
Auditori Plana de l’Om,
Manresa

PRESENTACIÓ
DEL MANIFEST
D’ESQUERRES PEL SÍSÍ
Amb: Antonio Baños i
Arcadi Oliveras

5 novembre, 19.30h

Auditori Municipal, Banyoles

LES ESQUERRES
PEL SÍSÍ
Amb: Benet Salellas,
Dolors Bassa i Jordi Xena

5 novembre, 19.30h

Centre Cívic Llevant, Reus

8 novembre, 12h
Parc Marcel·lí Monrós,
Navarcles

El SÍSÍ DES DE
L’ESQUERRA
Amb: Sergi Saladié,
Joan Rosich i Toni Puig

ACTE POLÍTIC A
FAVOR DEL SÍSÍ
Amb: David Companyon,
Joan Tardà i Marc Sallas

6 novembre, 20h

Auditori de Coma-Cros,
Salt

ESQUERRES
PEL SÍSÍ
Amb:
Xavier Díez,
Roger Torrent,
Xavier Oca,
David Companyon,
Núria Jàvega
Modera:
Laura Iglesias

Consulteu tots els actes a:

esquerresxsisi.cat

