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PEL NOSTRE FUTUR : INDEPENDÈNCIA!

A les armes catalans,
que el Rei ens declara guerra!

A

questa estrofa d’Els Segadors pot tornar a definir el moment actual de la
relació Catalunya-Espanya. Què ha canviat respecte al segle XVII? Doncs
que ara, sortosament, Espanya-Castella no ens fa la guerra amb bombardeigs
i exèrcits avançant cap a Lleida. Però continua essent agressiva. Agressiva
amb la nostra manera de ser, amb la nostra llengua, amb la nostra economia.
Volen acabar amb nosaltres un cop més i reduir-nos al que, segons
ells, hauríem d’haver
estat ja fa segles: una
simple regió més d’Espanya, una província
més de la gran Castella.
A les armes! Que
quines armes tenim?
Doncs la força d’un
poble que cada cop
de manera més clara
es va decantant cap a
l’exigència d’un estat
propi. El 30 de juny ha
començat a Lleida la
Marxa cap a la Independència. Amb ella
pretenem arribar fins al
darrer racó de la nostra
geografia, dels nostres
pobles, ciutats i barris,
per fer saber a tothom
que la independència,
que sempre ha estat
desitjable, ha deixat de
ser una utopia de quatre eixelebrats. Ara és
possible, i la tenim a
tocar.
Hem de convèncer cada persona d’aquest país que enfront d’un present
d’incertesa i de por, tenim un futur ple d’esperança i de possibilitats. Per què
conformar-nos a ser una província maltractada d’un estat decadent, si podem
ser un país capdavanter d’Europa i del món?
Ara és l’hora catalans, creieu-nos, ara és l’hora i ho hem d’aprofitar.

Sants-Montjuïc per la independència
Territorial de l’Assemblea Nacional Catalana

1

Sants-Montjuïc
per la Independencia

Assemblea territorial de l’ANC

marxa
Un país en

cap a la independència

L'11 de SETEMBRE,
marxarem sobre Barcelona
Agenda de la Marxa cap a la
Independència al Barcelonès
Diumenge 8 de juliol
Dóna la cara x la Independència
Lloc: la Barceloneta
Horari: tot el dia
Dilluns 9 de juliol
Recepció de la Marxa pel regidor
del districte de Sants-Montjuïc
Lloc: Creu Coberta, 104
Hora: 19.15h a pl. Espanya (torres
venecianes); 19.30h sortida cap a
la seu del Districte; 20h recepció.
Diumenge 15 juliol
Racó de l’Orador. Xerrades
sobre la independència
Hora: matí
Lloc: Rbla. Catalunya/C. de Cent
Cloenda del Campionat mundial
d’atletisme Juvenil
Hora: tarda
Lloc: voltants de l’Estadi Lluis
Companys (paradetes)
Dissabte 21 de juliol
Actes de cultura popular
Hora: Matí.
Lloc: plaça de la Catedral
(pl. Nova)
Dissabte 28 de juliol
Marxa de torxes fins a la platja
Hora: 21h
Lloc: Badalona-Santa ColomaSant Adrià

Més informació sobre les
activitats en aquest enllaç:
http://smxi.cat/

www.smxi.cat
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Comença la cursa cap a la independència

U

n tret de sortida és sempre una barreja d’emocions
enorme. És un instant ínfim, però s’hi concentra tot
un món. Els segons que passen abans que no arriba semblen hores. El sistema nerviós es dispara, el cos es manté
en una tensió permanent. El cervell es debat entre la il·
lusió per prendre-hi part i aquell pensament fatídic, que
sempre ens ho faria tot més còmode, però que ens obriria
al mateix temps la porta d’una vida descafeïnada. És un
desig que mai no podem evitar, car ens estalviaria un esforç immens. Volem imaginar que l’àrbitre no dispararà,
que passarà alguna cosa important, que la cursa s’haurà
de suspendre, perquè no volem admetre davant de tothom el nostre desig momentani d’abandonar, de no haver d’assumir l’enorme responsabilitat de fer encara tots
aquells quilòmetres i de recórrer-los, a més, a bon ritme i, si pot ser, amb l’èxit com a colofó. Algun
dolor ens ataca sempre abans de sortir: a
la panxa, al cap, a les cames, als
peus… un dolor que inconscientment mirem d’aguditzar. Si es fa
més sever, pensem, tindrem una
excusa perfecta per poder evadirnos de tot allò… Però el cert és que
tot allò ho hem triat nosaltres, i el tret
arriba sempre puntual, així que abans
de permetre que aquest seguit de sensacions fructifiquin, ens trobem ja en ple moviment, amb la nostra silueta tallant el vent,
el cap ben alt i els cinc sentits ben desperts i
concentrats, per mesurar cada passa, per calcular cada maniobra, per omplir-nos d’energia
amb cada nova aspiració. I sí.
Després d’estar preparats i llestos, ara ja estem
fent camí. El món de l’esport també lluita per la inde- pendència des del passat 18 de juny. Va ser una presentació
exitosa perquè va veure com s’omplien les butaques de
la sala de conferències del Centre Excursionista de Catalunya. Exitosa perquè totes i cadascuna de les paraules
que s’hi van pronunciar anaven encaminades cap a un
mateix objectiu. Perquè fins i tot la història d’aquelles parets, aquells personatges que han ajudat a construir aquell
temple, semblaven voler fer força amb tots els presents.
Presidents de federacions, representants d’institucions, de
clubs, de partits polítics, esportistes profesionals i amateurs
van voler donar la mà a la pròpia gent de la Sectorial, a la
pròpia gent de l’Assemblea. I els que hem optat des del
principi a entregar hores de son a aquest projecte els ho
vam agrair i ho fem de nou ara de tot cor. Perquè després
d’anys de negatives, de divisions internes i de combats fracassats, veiem, ja en ple segle XXI, com per fi i d’una vegada per totes en comencem un de pacífic, tots units, tots alhora, colze a colze, sense victimismes, amb convenciment.
Un combat que ja no té marxa enrere i que és humil i
honrat perquè no cerca la glòria de ningú, sinó la conse-

cució d’uns objectius, que tranquils, assolirem! Una batalla més dins d’una guerra sense armes que mirarà d’escampar-se per tot el món de l’esport, no com un paràsit
que es multiplica, sinó com una llavor que amb la suor i
la constància dóna fruit. Anem amb una idea política ben
clara i definida per davant, i mirarem de fer-la arribar a
tots els sectors d’aquesta xarxa tan ample i amb tanta
tradició a casa nostra. No ens hem creat per imposar res
a ningú, sinó per fer evident la raó que estem convençuts
que tenim i donar-la a conèi-xer. És la raó dels que van
lluitar durant un any
per defensar una ciutat de
dos exèrcits. La
raó dels que van morir a
l’Ebre,
dels que van trobar o
fregar la mort als
camps de concentració. La raó dels que
van ser al front,
dels que van rosegar pa negre,
dels que van
ser
empresonats per
cantar,
parlar
o viure
amb una
llengua i una cultura que des de fa més
de 300 anys algú té la voluntat d’exterminar. Una cultura que no
vol ser ni millor ni pitjor, i que simplement
reclama el seu inqüestionable dret d’existir. Esperem per això implicació, i comptem amb la col·laboració
de moltes persones que desinteressadament han volgut
unir-se al nostre camí. Mirarem d’aprofitar el gran ressò
que té l’esport, l’espectacularitat d’algunes de les seves
pràctiques, dels seus reptes, per fer més visible el nostre
missatge. Esport és per a nosaltres part d’allò que estimem, bona part d’allò sense el qual no podríem viure, no
almenys amb la intensitat que ens agrada fer-ho. Esport
és futbol, però també és atletisme. Esport és tennis, però
també submarinisme. No hi ha pràctica petita, ni repte
menor. Tot suma i tot és gran, i a l’ensems, no ho és
mai prou. Perquè no ens podem conformar amb el que
tenim. Hem de seguir creixent i divulgant, perquè l’esport
és ciència (nutrició, fisiologia, anatomia…), és educació,
és coneixement, és salut, és cultura. I, no ho oblideu mai
això, no volem engrandir-lo ni separar-nos per supèrbia o
avarícia, per fer-nos simplement més rics, sinó per compartir-lo i poder ser, d’una vegada per totes i per sempre
més, grans amics dels nostres veïns, amb els quals volem intercanviar tota aquesta gran riquesa.
Jordi Gispert
Sectorial d’Esportistes de l’ANC
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Sabies que...
El #novullpagar ha posat al
descobert el model injust
dels peatges catalans, el
“peatge a l’ombra”. Durant
el Govern del president Pujol, i encara més durant el
tripartit, es va recórrer al peatge a l’ombra per executar
els desdoblaments de les
carreteres catalanes. Consisteix en un peatge que els
Governs abonen dels fons
públics durant dècades a
les constructores, amb els
interessos corresponents.
El model, procedent d’Alemanya, s’ha adaptat a tot
tipus d’obra, des d’una carretera fins a un ambulatori,
una escola o una presó. Per
exemple, en la construcció
de l’eix Diagonal, la via de
64 kilòmetres que comunica Manresa amb Vilanova i
la Geltrú, l’empresa adjudicatària, ACS ha invertit 380
milions d’euros, però la Generalitat haurà de pagar fins
a l’any 2041 quasi 1.400 milions d’euros, el 368% més
del que ha costat.
h t t p : / / w w w. d i r e c t e . c a t / n o t i cia/209625/peatges-a-lombra-iel-saqueig-dun-pais
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BIOGRAFIA
Ramon Barnils (Sabadell, 1940 - Reus, 2001)
El periodista i professor universitari Ramon Barnils va col·
laborar en nombrosos mitjans de comunicació en llengua catalana, entre els quals hi ha la revista El Temps i Catalunya Ràdio,
i va impulsar, al començament dels anys 80, el primer servei de
notícies en català a l’Agència Efe.

E

n el vessant radiofònic, són destacables les
seves col·laboracions en programes de Catalunya Ràdio com “El lloro, el moro, el mico i
un senyor de Puerto Rico” i “El mínim esforç”.
Últimament, havia col·laborat en la tertúlia radiofònica “Postres de músic”. El seu estil crític amb
la societat dominant es va plasmar, també, en escrits als diaris Tele/Exprés, El Correo Catalán, El
Món, Ajoblanco, El Be Negre, l’Avui, El Temps,
el setmanari Presència i, posteriorment, La Vanguardia i El Mundo. A l’Avui va ser l’impulsor, el
1987, del setmanari satíric Ahir.
També va dirigir la publicació de la CNT Solidaridad Obrera i va ser autor i
traductor de diversos llibres, entre els quals La torna de la torna (1984), sobre
l’assassinat de Salvador Puig Antich. En l’àmbit de la docència, va ser professor de redacció periodística a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònonoma de Barcelona (UAB) entre el 1976 i el 1985.
El periodista Vicent Partal el defineix com “una de les veus més preparades,
més lúcides i més lliures que tenia aquest país”, en l’editorial que Vilaweb va
publicar quan Barnils va morir.
En opinió de Víctor Alexandre: “Ramon Barnils era un d’aquests homes
singulars, insubornables i lliures amb què algunes vegades, poques, ens obsequia la vida. Flagell de poderosos i desacomplexat cantador de veritats, Ramon Barnils no va haver d’entaular mai cap debat intern entre l’ambició i el
compromís, no ho va necessitar perquè en el seu cas, ambició i compromís es
fonien en una única prioritat: el delit per uns Països Catalans lliures i plenament
sobirans i el propòsit de treballar per aconseguir-ho. D’acord amb això, no és
estrany que fos per a molts un personatge incòmode, no és estrany que la seva
sola existència despertés en les ànimes claudicants d’aquest país irreprimibles
antipaties. No podia ser de cap altra manera, tractant-se d’un home que va fer
de la coherència entre pensament i acció una impertorbable opció de vida.”

La democràcia, els nostres diners
El llibre es diu El Dèficit Fiscal de Catalunya amb
Espanya. Una anàlisi divulgativa; n’és autora la conegudíssima Úrsula de Serrallonga, l’editen Pòrtic i Òmnium, i deu ser dels llibres més importants de la nostra
història: en una cinquantena de paginetes fa entenedor a tothom —ho repeteixo: a tothom— que Espanya
ens roba anualment més d’un bilió de pessetes.
És dels llibres més importants de la nostra història
perquè fa veure a tothom —ho torno a repetir: a tothom— que si la democràcia és el control del poder

Ramon Barnils
pels ciutadans, i si el poder ens roba, als catalans, més
d’un bilió de pessetes l’any, aleshores ser demòcrata
i català obliga necessàriament a desfer-nos del poder
actual: que és el poder espanyol.
A Suïssa, democràcia vella i real, el dia que el Parlament discuteix els pressupostos, és a dir com gastarà
el poder els diners dels qui el paguen, els suïssos, és
considerat el dia més important de l’any polític. Vinga
doncs.
El Temps núm. 836 20-26 de juny de 2000
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Ho hem trobat a la xarxa...

Nosaltres no som ells (Carta als amics europeus). Vicent Partal

S

é que us sorprèn el comportament dels polítics espanyols, sobretot el del seu govern. En aquesta
greu crisi que vivim actuen amb una
gran irresponsabilitat. Una irresponsabilitat que ha causat problemes
greus que ara haurem de resoldre entre tots. Però jo no puc dir que això
em sorprenga. Perquè fa dècades
que en patesc.
Tot això que ara us sembla tan estrany a vosaltres, no ho és gens per
a mi. Els ciutadans de Catalunya, el
País Valencià i de les Illes fa molts
anys que aguantem la seua estranya
manera d’actuar. Us recorde, només
a tall d’exemple, que mentre ells continuen obrint trens de gran velocitat
que van a ciutats menors i apartades,
València i Barcelona encara es comuniquen per una sola via de tren convencional. I això que aporten el 55 %
del PIB de l’estat espanyol i tenen el
60 % del trànsit de mercaderies.

Aquesta absurditat econòmica és
una de les moltes que fan. I les fan
per una raó: encara que ho sembli,
Espanya no és un país modern. Continua essent un país atemorit per la
seua identitat. Obsedit per a construir
com siga la seua identitat nacional.
Espanya continua essent un país en
què el nacionalisme, el seu nacionalisme, pot justificar les decisions més
aberrants. Fins i tot les que van contra
la lògica econòmica i contra Europa.
Torne al mateix exemple: encara que
el Corredor Mediterrani siga prioritari per la Comissió Europea el govern
espanyol s’ha negat a invertir-hi ni un
sol euro i s’obstina a voler construir
un corredor central que passa per
Madrid però que Europa no vol.
Us ho hem explicat repetidament.
Això i l’enorme espoliació fiscal que
fan dels nostres recursos. I la constant agressió a la nostra identitat, sobretot a la llengua catalana, contra la

UN POBLE EN MOVIMENT
4.000 persones inicien la Marxa
cap a la Independència a la Seu
Vella de Lleida.

U

nes 4.000 persones van marxar el 30 de juny per
Lleida en l’inici de la Marxa cap a la Independència convocada per l’Assemblea Nacional Catalana fins
a arribar a la Seu Vella.
Lluís Llach, Patrícia Gabancho, Toni Strubell, Jaume
Vallcorba, Ferran Requejo, Quim Torra, Joan Reig,
Oriol Grau, Xavier Garcia, Oriol Domènec i Josep
Maria Roige van apel·lar a empènyer cap a l’Estat
Propi secundant la lectura del Manifest, que constata
la fi de la via autonomista i fa una crida perquè l’onze
de setembre marqui un punt de no retorn amb una
massiva concentració reclamant que Catalunya sigui
un nou Estat a Europa. L’acte també va comptaramb
la intervenció de Jaume Marfany, en representació
de la CAL, entitat que el mateix dia iniciava el Correllengua.

marxa

assemblea .cat

cap a la independència
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qual tenen una obsessió malaltissa. I
la baixa qualitat de la democràcia espanyola. Però sé que era normal que
us pensàsseu que exagerava. Ara ja
ho heu vist. Heu vist els seus defectes
i ara en sofriu com nosaltres en sofrim
des de fa molt i molt.
La nostra societat viu un moment
molt important. Especialment a Catalunya on la voluntat de constituir una
república pròpia ja és majoritària. El
nostre futur sabem que depèn únicament de nosaltres, i nosaltres decidirem democràticament quin. Però avui
us demane que prengueu nota del seu
comportament, perquè sé de cert que
això us ajudarà a entendre la nostra
voluntat de no continuar subordinats
a ells. Però, sobretot, us demane que
no us confongueu ni ens confongueu:
nosaltres no som ells.
http://www.vilaweb.cat/editorial/4020397/nosaltres-som-ells-cartaamics-europeus.html

