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10 + 1 RAONS PER LA INDEPENDÈNCIA   

 

1. Garantir el desenvolupament de totes les lleis vers les dones: eradicació de les violències 

masclistes, igualtat efectiva de dones i homes, drets sexuals i reproductius amb la 

despenalització total de l’avortament. Necessitem recursos, codi penal i judicatura pròpies 

per fer de la lluita contra les violències una qüestió d’estat 

2. Garantir unes condicions de vida dignes per a totes les persones en totes les etapes de la 

vida. Les lleis aprovades pel Parlament (pobresa energètica, d’habitatge, pisos buits, etc) 

cal que es despleguin en la seva totalitat sense impugnacions o suspensions. Ens cal 

poder legislar, fixar el salari mínim, decidir com gestionar els recursos que generem per 

aturar la precarietat, els desnonaments; la pobresa i fer possible unes vides més vivibles.  

3. Disposar d’ordenament jurídic propi, lliure de consideracions polítiques, masclistes i 

morals, que consideri a les dones com subjectes de dret i que no empari injustícies i 

discriminacions que reforcen les desigualtats i opressions que patim les dones.  

4. Un país on es reconegui el valor de la llengua, història i la cultura pròpies. On el model 

d’immersió lingüística i els drets lingüístics estiguin defensats i garantits.  

5. Volem veu pròpia al món. Per contribuir a construir una Europa de les persones, que aculli 

amb vies d’arribada legals i segures. Hem de poder legislar per reconèixer l’estatut de 

refugiada independentment de l’estat civil i no tenir CIES. Perquè els i les professionals del 

nostre país puguin participar internacionalment en tots els àmbits, ciència, cultura, esport, 

seguretat....sense patir boicots o menysteniments. 

6. Garantir uns serveis públics de salut, atenció a les persones i educació de qualitat per a 

tota la ciutadania i per al conjunt de professionals. Amb una llei d’educació pròpia que 

garanteixi l’escola pública i laica per a tothom, amb bases coeducadores i inclusives des de 

l’escola bressol. Accessibilitat universal, sense discriminar per edat, gènere, origen, 

capacitats diverses, orientació sexual, etc. als serveis públics. 

7. Perquè el respecte i conservació dels béns comuns naturals sigui un principi fonamental 

per a les polítiques de la república catalana. Ens cal poder garantir la sostenibilitat del 

planeta en tota la seva biodiversitat. I poder legislar en la lluita contra el canvi climàtic  

8. Perquè volem viure en una República laica. La monarquia és una imposició de la transició i 

mai ha estat votada. Les religions no han d’influir ni decidir en la vida política del país ni en 

els drets i llibertats de les persones. Cal que contribueixin al sosteniment del país com 

tothom en comptes de tenir privilegis, com el  concordat amb el Vaticà. 

9. Una República on els interessos i beneficis de les empreses no passin per davant dels 

drets de les persones ni condicionin les polítiques públiques. On la igualtat salarial quedi 

no només recollida en una llei sinó que sigui una manera de fer. Ens cal poder decidir un 

model de fiscalitat justa per tothom i els models impositius que no considerin els productes 

de primera necessitat i la cultura com a luxes.  

10. Per donar-nos una constitució per la República Catalana radicalment democràtica, que 

salvaguardi els drets i llibertats de tothom, en una relació responsable, solidària i pacífica 

amb el nostre entorn. Que reconegui totes les dones com a subjecte polític. Que reconegui 

com a valor la dissidència política i social. Que garanteixi la democràcia participativa i 

directa, amb independència real de les diferents poders, governi qui governi. On la 

tolerància al feixisme no hi tingui cabuda. 

11. Per la llibertat de la Presidenta del Parlament i del Govern empresonat pel Regne 

d’Espanya i a l’exili. Per invalidar totes les causes obertes i investigacions per l’1 d’Octubre 

i alliberar docents, sindicatura, veïnes i veïns, periodistes, equip del Major Trapero..tothom. 
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