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QUIN PAÍS VOLEM?

Des de Àgora Ciutadana de Badalona 
i Pels Nostres Drets plantegem que el dret 
a decidir sobre la independència de Catalunya 
ha d'anar acompanyat del dret a decidir 
sobre quin model d'estat volem.

–    Volem una democràcia segrestada pels 
interessos �nancers o una democràcia 
participativa i directa?

–   Volem rescatar als bancs o una sobirania 
econòmica i no pagar el seu deute?

–   Volem retallades i privatitzacions o servei 
públics de qualitat sota control social?

–   Volem un país dins de l'OTAN o sense 
exèrcit?

–   ...
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