
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 175 raons   

Raó 37:  Un Estat propi farà possible 

l’existència d’un ensenyament que fomenti el 

coneixement de la nostra geografia i història 

nacionals. 

Trobareu les 174 raons restants a: 

http://www.assemblea.cat/docs/llibret_MXI.pdf     

LA FRASE 

Cap nació no pot existir com a 

tal si no té la facultat de decidir 

pel seu compte, si no disposa 

dels seus propis organismes de 

govern, que han d’ésser 

sobirans i no delegats o 

consentits. 

Manuel de Pedrolo 

Ho hem trobat a la xarxa... 
Si voleu saber quins són els estats que s’han creat a Europa durant 

els segles XX i XXI, entreu a la web que s’indica més avall i veureu 

una animació (amb música) senzilla però molt explicativa. 

 

Cliqueu a aquest enllaç per anar a la web: 

http://www.cercleestudissobiranistes.cat/pagines/enten_full_de_ruta  
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MANIFESTACIÓ DEL 9 DE JULIOL: NOSALTRES 

TAMBÉ HI VAM SER 

SMxI va promoure la convocatòria conjunta amb tots els sectors independentistes 

del nostre districte, Solidaritat Catalana per la Independència (SI), Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), Reagrupament (RCAT), Candidatures d’Unitat 

Popular (CUP) i la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL). Vam sortir de 

la plaça d’Espanya i vam anar tots junts fins a la plaça Urquinaona, lloc d’inici de la 

manifestació.  Volem destacar la participació de la gent del nostre districte que va 

ser força nodrida. 

La manifestació va ser un èxit. Vam aconseguir l'objectiu que era seguir mantenint 

la tensió i cridar ben fort INDEPENDÈNCIA.  

En trobareu més informació a: www.smxi.cat  

Agenda 

Durant la Festa Major 

de Sants ens trobareu 

cada tarda al Passeig 

Sant Antoni cantonada 

c/Vallespir 

Ah! Aneu-vos reservant 

l’Onze de Setembre !!! 

www.assemblea.cat  
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JA HEM COMENÇAT LA FEINA AL 

CARRER 

El passar 4 de juny vam ser presents a FIRENTITATS, la 

trobada anual de les entitats dels barris de Sants, Hostafrancs 

i la Bordeta que organitza el Secretariat d’Entitats. Era el 

primer acte públic i vam poder començar a constatar que 

l’interès pel futur polític de Catalunya i en concret per la 

possibilitat de la independència, segueix essent alt. 

També hem començat a fer les paradetes informatives al 

carrer –els divendres a la tarda al c/Badal c/Sants i els 

dissabtes a la tarda a la plaça de Sants-. Les primeres 

impressions són positives. S’acosten a la parada persones 

interessades en comentar aspectes o de vegades pors tant 

sobre el procés cap a la independència com sobre la societat 

que podrem construir després. És una ocasió inmillorable per 

a poder transmetre, en positiu, que la independència és 

possible, que la tindrem si tots plegats n’estem convençuts i 

que, sens dubte, ens portarà a poder construir una societat 

millor que l’actual. 

En aquest apartat anirem destacant aquelles personalitats catalanes que considerem 

que són un referent en la defensa de la nació i que volem ajudar a donar a conèixer. 

L’encetem amb l’escriptor Manuel de Pedrolo. 

Manuel de Pedrolo va néixer el primer d'abril de 1918 al llogarret de l'Aranyó, a la 

Segarra i va morir el 26 de juny de 1990. Va ser un dels escriptors catalans més 

importants del segle XX. Va ser molt llegit i, tot i que va destacar com a novel·lista, va 

cultivar tots els gèneres: poesia, narrativa, teatre, periodisme, assaig... Tots li 

interessaven, tots li servien per explicar el seu pensament i per a recrear nous móns, 

que o bé retrataven una societat complexa i reprimida —políticament, sexualment, 

socialment—, o n'imaginaven una de nova amb unes altres possibilitats, sobretot 

d'alliberament, personal o col·lectiu. 

Respecte al fet nacional, Pedrolo va tenir consciència clara de pertànyer a una 

comunitat nacional –els Països Catalans- i no va acceptar mai la situació de 

sotmetiment a la qual aquesta nació està subjecta. En els seus articles va glossar la 

voluntat històrica d'opressió de l'Estat espanyol i es va declarar independentista. 

http://www.fundaciopedrolo.cat/?seccio=fun-Multimedia&idVideo=8919032  

BIOGRAFIA:                                                                 Manuel de Pedrolo 
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VOLEM LA 

INDEPENDÈNCIA !!! 
DONCS JO ENCARA DIRIA 

MÉS, VOLEM LA 

INDEPENDÈNCIA !!! 

 

Si et vols adherir a SANTS-MONTJUÏC PER 

LA INDEPENDÈNCIA (SMxI), envia’ns un 

correu electrònic a smxind@gmail.com o a 

sants-montjuic@assemblea.cat amb les 

teves dades: 

NOM I COGNOMS, ADREÇA ELECTRÒNICA, 

TELÈFON FIX, TELÈFON MÒBIL i de quin 

barri ets (Sants, Sants-Badal, Hostafrancs, 

La Bordeta, Font de la Guatlla, La Marina o 

Poble Sec) 

Rebràs mensualment el butlletí i tindràs 

informació de les nostres activitats i si vols 

hi podràs participar. 

 

                                 

www.smxi.cat               www.assemblea.cat  

smxind@gmail.com       sants-montjuic@assemblea.cat  

c/Olzinelles, 30   08014 Barcelona 


