El millor país
para las personas

El millor país
para las empresas

El millor país
para la cultura

Catalunya, por sus características, se
convertirá sin duda, en un país con
más calidad de vida, garantizando
el “ascensor social”. Esto significa
más riqueza, más servicios sociales,
pensiones garantizadas, pleno empleo
y una democracia moderna y puntera
con las mismas oportunidades para
todos.

Como potencia económica con una
red de infraestructuras ferroviarias
competitiva, enlaces con los
puertos y unas leyes y ayudas que
favorezcan realmente nuestro
entramado empresarial.

Con un estado propio se podrá
consolidar una cultura abierta, plural,
con la sensibilidad de un país líder
en asociaciones culturales, cine,
arquitectura y artes escénicas.

El millor país
para la innovación

El millor país
para la naturaleza

Educación de calidad, becas,
intercambios internacionales y
universidades de prestigio es lo
mejor que podemos tener para estar
en la cumbre del progreso de la
revolución tecnológica.

Sólo tenemos la opción de ser estado
para garantizar la gestión del agua,
la energía, los parques naturales,
la protección de los animales y el
reconocimiento del medio ambiente
como garantía de futuro.

Tenemos sobrados
motivos para el Si.
Sólo necesitamos
hacerlos llegar a
todos.

Partit Demòcrata PDeCAT

Whatsapp del

¿Tienes dudas sobre la independencia?
¿Quieres ser voluntario / voluntaria por el
Sí? Envíanos un whatsapp al 683365857 y
hablamos!
www.partitdemocrata.cat/sialmillorpais

El millor país
per a les persones

El millor país
per a les empreses

El millor país
per a la cultura

Catalunya, per les seves
característiques, esdevindrà sens
dubte, un país amb més qualitat
de vida, garantint l’ascensor social.
Això vol dir més riquesa, més serveis
socials, pensions garantides, plena
ocupació i una democràcia moderna
i capdavantera amb les mateixes
oportunitats per a tothom.

Com a potència econòmica amb
una xarxa d’infraestructures
ferroviàries competitiva, enllaços
amb els Ports i unes lleis i ajudes
que afavoreixin realment el nostre
entramat empresarial.

Amb un estat propi es podrà
consolidar una cultura oberta,
plural, amb la sensibilitat d’un país
capdavanter en associacions culturals,
cinema, arquitectura i arts escèniques.

De motius pel Sí ens
en sobren. Només
ens cal fer-los
arribar a tothom.
El millor país
per a la innovació

El millor país
per a la natura

Educació de qualitat, beques,
intercanvis internacionals i
universitats de prestigi és el millor
que podem tenir per enfilar-nos a
l’onada de progrés de la revolució
tecnològica.

Només hi ha l’opció de ser estat
per garantir la gestió de l’aigua,
l’energia, els parcs naturals
la protecció dels animals i el
reconeixement del medi ambient
com a garantia de futur.

Partit Demòcrata PDeCAT

Whatsapp del

Tens dubtes sobre la independència?
Vols ser voluntari/a pel Sí? Envia’ns uns
whatsapp al 683 365 857 i en parlem!
www.partitdemocrata.cat/sialmillorpais

