
Associació per a la reforma de l’impost de successions a Catalunya 

www.NOsuccessions.org (info@nosuccessions.org) 

1

 
 

El CRIT   N 1. Segona època. 30 de setembre de 2009. 
Butlletí de l’Associació per a la reforma de l’impost de Successions 

 a Catalunya (ARIS). www.NOsuccessions.org. 
 

Editorial 
 

 
 

¿Per què “El Crit”? 
Un crit pot ser d’alegria, de 
dolor, d’angoixa,… però el 
nostre és de protesta.  
Com a plataforma ciutadana 
volem expressar la nostra 
disconformitat amb l’impost 
de successions que encara 
roman a Catalunya. 
I la nostra protesta volem 
esposar-la de manera cívica, 
però contundent. Com és 
possible que les famílies 
catalanes estiguin sotmeses 
a un tribut espoliador que 
llença per terra tot l’esforç i 
estalvi que durant la vida ha 
realitzat el pare/mare o el 
cònjuge? 
 
Aquest impost, en altres 
comunitats autònomes 
espanyoles i en molts països 
europeus, ha estat eliminat o 
està subjecte a unes 
deduccions familiars que fan 
més suportable la seva 
càrrega. Per això la protesta 
l’expressem amb un crit fort i 
contundent:  
 

Prou impost de 
successions! 

 
 

 

  
Ja som 6.500!! 

 
 
Tens a les teves mans un exemplar del butlletí “El Crit”, 
òrgan d’expressió en versió impresa de l’Associació per  a 
la reforma de l’impost de successions  a Catalunya (ARIS). 
En ell trobaràs informació sobre les noticies més 
importants resumides sobre l’impost de successions i 
donacions (ISiD).  Però a més pot ser un mètode de difusió 
als ciutadans catalans. Si imprimeixes diverses còpies 
del mateix i les reparteixes a amics i coneguts pots 
contribuir a la difusió de les nostres propostes. 
 
(Aprofita els avantatges de la teva impressora sobre les 
propietats d’impressió a doble cara per estalviar paper i 
facilitar el format - dues cares – per la manipulació del 
butlletí). 
 
 
Declaració de principis 

• L’ARIS és una plataforma ciutadana creada única i 
exclusivament per  lluitar per la reforma de l’ISiD a 
Catalunya on les famílies són pitjor tractades 
fiscalment que en altres CCAA espanyoles. 

• L’ARIS no té cap dependència amb altres 
associacions o partits polítics. Pel que la seva 
autonomia és total. 

• L’ARIS és una associació sense ànim de lucre. 
L’objectiu dels fons recaptats està dedicat a 
operacions de difusió de la nostra web.  

 
Campanya publicitària en autobusos 
Pròximament començaran a circular per les quatre capitals 
catalanes autobusos amb anuncis per donar a conèixer la 
nostra plana web i amb en nombre de registrats. Per 
aconseguir una major difusió es contactarà amb els mitjans 
en totes les seves formes (premsa, ràdio, televisió i 
internet).  
 
La campanya, amb un cost econòmic de 10.000 euros, ha 
estat possible gràcies a la col·laboració generosa de 
mecenes anònims amb el que, en un temps rècord, es van 
recaptar els fons necessaris. 
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Conferències por Catalunya 
Un dels  mecanismes de difusió de 
l’ARIS és la celebració de 
conferències per tota la geografia 
catalana. Fins al moment s’han 
realitzat a Reus i Santa Coloma de 
Gramenet (foto). En amb dues l’èxit 
d’assistència de públic ha estat 
gran i l’interès mostrat en la part del 
col·loqui ha estat enorme.  
 
Aquestes actuacions no haguessin  
aconseguit  tan bon resultat sense 
la col·laboració de ciutadans 
d’aquestes localitats que han actuat 
com a delegats ajudant-nos a 
l’organització de les mateixes. 
L’esforç  i dedicació d’aquestes persones s’han vist recompensats per la satisfacció pel 
resultat excel·lent, segons les seves pròpies paraules . Si creïs que pots ajudar-nos a la 
realització d’alguna xerrada al teu barri o localitat pots contactar amb 
comunicació@nosuccessions.org per estudiar la  possibilitat de programar l’acte. Fins el 
moment tenim programades conferències a Figueres, Cardedeu, Vilafranca del Penedès, 
L’Hospitalet, Sant Celoni, Terrassa, Sabadell, Badalona, Manresa, Vic, Vilanova i a 
Barcelona als barris de Sarrià, Horta i Les Corts.  
 
Accions futures 
Un altre dels mètodes de difusió és un anunci a pàgina completa en un diari de gran tiratge 
pel que ja s’ha iniciat la recaptació dels fons necessaris. El cost d’aquesta acció és elevat 
pel que ens adaptarem a la situació econòmica per seleccionar una opció acceptable. 
                                                                                                                                                
L’ARIS està oberta a qualsevol proposta d’acció que plantegin els membres del fòrum  de la 
nostra plana web. S’estudiarà la seva factibilitat i facilitaran els mitjans per posar-la en 
pràctica. Una d’elles és la col·locació de tauletes en la via pública per repartir fullets i 
informar als transeünts. 
 
Qualsevol acció que l’ARIS desitgi convocar públicament (manifestacions, trobades, etc.) ho 
farà comunicant-la a través d’aquest butlletí però remetent a la nostra Web  (única i 
exclusiva font fidedigna d’informació).  
 

 
 

Difon la nostra plana web www.NOsuccessions.org. Parla d’ella als teus coneguts  
i amics perquè es registrin. Quants més siguem més força tindrem! 

 
 


