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Editorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continua la campanya de conferències 
que l’ARIS realitza per diversos punts de 
Catalunya. 
 
Gràcies a la col·laboració d’associats i 
simpatitzants que s’han encarregat de 
buscar un local adequat i han col·laborat 
en la difusió de l’acte, els membres de la 
nostra Associació han celebrat 
conferències en diverses poblacions 
catalanes: Reus, Santa Coloma de 
Gramenet, Figueres, Cardedeu, 
Terrassa, Vilafranca del Penedès, Sant 
Celoni, Sabadell, Vic, L'Hospitalet de 
Llobregat, Granollers i Badalona 
Pròximament es realitzaran més 
conferències a Tarragona, Nou Barris a 
Barcelona i Manresa. 
 
A les conferències, l’assistència ha estat 
molt alta i seguida amb gran interès i 
participació del públic, molt motivat pel 
rebuig d’aquest tribut tant impopular. 
 
Per al pròxim trimestre estem 
complimentant la nostra agenda, ja que 
ens segueixen arribant oferiments per a 
conferències en diferents punts de la 
geografia catalana. 
 
 
 
 
(Imprimeix a doble pàgina aquest full, 

fes copies i reparteix-les) 
 

  

Hem arribat a 10.000! 
 

Avancem de forma lenta però, inexorablement, ha 

augmentat el nombre de registrats a la nostra pàgina web 

fins a 10.000. La qual cosa demostra que la nostra proposta 

té la simpatia de gran part de la societat. També comptem 

amb el recolzament de molts dels professionals dels mitjans 

que, amb els seus escrits i comentaris, ens ajuden en la 

difusió de la nostra lluita contra l’Impost de Succesions i 

Donacions (ISiD). 

 

L’ARIS ha aparegut en multitud de mitjans. D’aquesta 

manera, s’ha aconseguit sensibilitzar els polítics sobre un 

tema que tenien oblidat a la seva cartera i l’hem situat com 

un dels puntals de la discussió política. Actualment doncs, 

gran part de la pugna dels polítics està centrada en aquest 

tema, que serà un cavall de batalla en l’imminent període 

preelectoral. 

 

Ja es poden sentir frases de la boca de polítics en el 

Parlament o en les seves entrevistes en los mitjans de 

comunicació com: "Aquest impost pràcticament el 

suprimirem", "portem la reforma al nostre programa", etc. 

Però, de moment, només són paraules i no fets. Així, l’ARIS 

voldria veure reflectit en un document ferm un compromís 

polític real de reforma suficient del ISiD. Encara doncs, ens 

espera una llarga campanya. 

 

Tot i que la campanya de publicitat “L’Impost de 

Successions: el peatge de la mort” als autobusos ha 

finalitzat (a pesar de l’escàndol de la censura que es va patir 

dues vegades a Girona i a Tarragona) creem que ha 

obtingut els seus fruits, ja que pràcticament a diari 

apareixen notícies sobre aquest impost als mitjans de 

comunicació en qualsevol format: cartes al director, a 

Internet i a diversos programes de ràdio i televisió. Gràcies 

a la col·laboració activa de molts dels membres i 

simpatitzants, el tema està “de moda”. Esperem, doncs, 

que segueixi així fins aconseguir la reforma d’un impost que 

no té raó de ser per anacrònic, abusiu, injust i 

discriminatori. 

 



Associació per a la reforma de l’Impost de Successions a Catalunya 
 

2 

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

¿Què pots fer per col·laborar en la lluita contra l’ISiD? 

 

1. Inscriure’t a la  nostra pàgina web. Un fòrum obert des d’on contribuiràs a mostrar el teu recolzament a aquesta 

causa i podràs aportar les teves idees i propostes. Recorda: http://www.NOsuccessions.org 

 

2. Explicar la problemàtica del ISD al teu cercle d’amics i coneguts. Hi ha varies situacions quotidianes per treure 

aquest tema de conversa. Utilitza el material disponible a la web i divulga’l a través del correu electrònic. 

http://www.nosuccessions.org/material.html  

 

3. Divulga la problemàtica de l ‘ISiD als mitjans de comunicació. La secció de cartes dels lectores dels diaris és un 

bon sistema per a que el tema segueixi candent. Disposem d’una llista d’e-mails amb direccions de mitjans. 

http://noimpostsuccessions.forocatalan.com/propostespropuestas-f14/  

 

4. Recull firmes a favor de la reforma de l’ISiD a través de fulls preparats i numerats com a suport a la nostra 

proposta. Demana-les en format PDF, llistes per a imprimir, a jordi.bonet@nosuccessions.org." 

 

5. Explica el teu cas personal. Una manera de combatre el desconeixement sobre aquest assumpte és fer públic 

casos amb els quals la gent pugui identificar-se. També pots exposar dubtes i qüestions i, sense ser una consultoria 

professional, podem orientar-te en el teu problema. http://noimpostsuccessions.forocatalan.com/activitats-dels-

membres-del-forumactividades-de-nuestros-adheridos-f11/ 

 

6. Deixa els teus comentaris als fòrums on apareixen notícies sobre l’ISiD. Aprofita per deixar les teves opinions a 

les seccions dels diaris digitals i participa en les enquestes que els mitjans realitzen sobre el tema. Recorda citar 

sempre la direcció de la nostra pàgina web www.NOsuccessions.org 

 

7. Col·labora en la organització i preparació de conferències divulgatives que els membres de l’ARIS celebren per 

tot Catalunya. comunicacio@nosuccessions.org  

 

8. Participa en la organització de taules al carrer per a la divulgació al teu barri o municipi (recollint firmes o 

repartint fulls divulgatius). comunicacio@nosuccessions.org  

 

9. Contribueix econòmicament per a què l’ARIS continuï amb la seva pròxima campanya de difusió (un anunci a 

pàgina completa en un diari de gran tirada). Fes-ho a través de Caixa Catalunya (CCC 2013-0020-66-0202020288) 

o més còmodament des de la mateixa web a través d’Internet www.nosuccessions.org/donac.html 

 

10. No oblidis visitar periòdicament el nostre Fòrum per estar al corrent de les activitats, propostes i opinions dels 

seus membres i deixa les teves. T’ho recomanen per estar al dia sobre el tema i no estar desinformat 

interessadament. Visita www.NOsuccessions.org 

 

TOTS AQUESTS PASSOS POTS FER-LOS SI VISITES www.NOsuccessions.org 

 

    
 
 


