
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 175 raons   
Raó 77: Amb la independència podrem 

establir un pla d’infraestructures d’acord 

amb les necessitats reals de l’economia 

productiva de Catalunya.  

Trobareu les 174 raons restants a: 

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

LA FRASE 

L’home no és lliure 

si no ho és el poble 

al qual pertany. 

 

Fèlix Cucurull 

Ho hem trobat a la xarxa... 
El poema de Miquel Martí Pol “Ara mateix”, recitat pel 

cantant Francesc Ribera “Titot”. Aquest és aquell poema 

que acaba dient “Que tot està per fer i tot és possible”. 

No us ho perdeu. 

http://www.youtube.com/watch?v=vCZMFfVz9V0&feature=related  
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HEM ESTAT PRESENTS A 

LA FESTA MAJOR DE 

SANTS 

Durant la festa major de Sants hem 

muntat una taula informativa cada 

tarda. S’hi ha aturat molta gent a 

demanar informació i a 

intercanviar opinions sobre el 

moment polític i sobre el futur de 

Catalunya. També hem fet nous 

adherits a la nostra entitat. 

Agenda 

11 DE SETEMBRE: 

Properament us 

anunciarem les 

activitats que farem per 

l’Onze de Setembre. 

Falten  1.106 dies 
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L’ÚLTIM AVIÓ DE CIUDAD REAL 

El pròxim 26 d'octubre Vueling abandonarà 
definitivament els dos vols setmanals que opera des de 

l'aeroport de Ciudad Real. Aquest parell d'avions són els 

últims que encara es veuen enlairar-se i aterrar per 

l'horitzó d'aquella ciutat castellana. Han estat volant, amb 

la majoria dels seients buits, a canvi d'un contracte -

suposadament- publicitari que el govern de la comunitat 

autònoma va adjudicar sense concurs: 2,36 milions d'euros. 

 

Però ara hi ha hagut un tomb electoral i el PP es troba 

entre les mans un problema que va costar 500 milions 

d'euros d'entrada, més el rescat de Caja Castilla-La Mancha 

amb un aval de 9.000 milions d'euros de diner públic i una 

ampliació de capital, finançada per la comunitat autònoma, 

de 140 milions més. El cas és que tots aquests diners s'han 

fos i la realitat s'ha fet matèria, però la torre de control 

segueix allà, com en el conte del dinosaure. 

 

Ciudad Real, un municipi de les dimensions de Rubí, ja 

tenia estació de TGV. Potser no necessitava, a més, un 

aeroport transcontinental amb capacitat per 2,5 milions de 

passatgers. 

 

salvadorcot@naciodigital.cat 

 
 

LES INFRAESTRUCTURES:  TAMBÉ PER AIXÒ VOLEM LA INDEPENDÈNCIA 

EL FRACÀS DE L’ALTA VELOCITAT 

Renfe ha suprimit a partir de l’1 de juliol la connexió 

d'alta velocitat entre Toledo, Albacete i Conca. El servei 

es va inaugurar fa mig any enrere i en tot aquest temps 

només ha transportat 2.796 usuaris. En canvi, ha costat a 

la companyia 18.000 euros diaris. Segons la mateixa 

Renfe, la connexió entre Toledo i Albacete comptava 

amb només 9 usuaris diaris mentre que amb Conca 

encara era menor, 7 persones. La situació és similar a la 

línia entre Conca i València. 

 

Que fàcil és gastar-se els diners quan no s’han 

guanyat amb esforç i treball sinó només parant la mà. 

Això és el que està fent des de fa molts anys l’Estat 

espanyol amb els diners dels catalans. Recentment 

n’hem tingut dos exemples que, si no fos perquè la 

situació econòmica actual no ho permet, són per riure 

de ridículs que són. El primer: l’aeroport de Ciudad 

Real que ha costat uns quants milers de milions 

d’euros de fer i de mantenir ha acabat tancant.  

D’acord amb l’autor, en aquesta mateixa pàgina 

reproduïm un article d’en Salvador Cot, director de 

Nació Digital, (http://www.naciodigital.cat/inici ) molt 

il·lustratiu sobre aquest tema i que va ser publicat en 

aquest mitjà el passat 1 d’agost. 

 

Un altre exemple recent és la línia d’alta velocitat de 

Toledo a Conca que també l’han hagut de tancar. El 

que ha costat de construir (aproximadament 3.500 

milions d’euros) suposa, per exemple, més del doble 

dels 1.450 milions d'euros del fons de competitivitat 

que Espanya es nega a traspassar a Catalunya. 

En fi, reflexionem i preguntem-nos d’on treuen els 

diners que malgasten d’aquesta manera i si volem 

seguir mantenint aquesta situació. 

Si som sincers, arribarem a la conclusió que no hi ha 

cap més solució que la independència de Catalunya 

per acabar amb l’espoli i per poder decidir quines 

infraestructures fem per tirar el nostre país endavant.  
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BIOGRAFIA:                                                                            Fèlix Cucurull 

 

Fèlix Cucurull i Tey (Arenys de Mar, Maresme 1919 -1996) fou un escriptor i 

polític català. Si d'alguna manera podríem definir la trajectòria, política, ideològica 

i personal, de Fèlix Cucurull, és la d'un intel·lectual de combat, compromès amb la 

nació i les seves classes populars. A ell li podríem aplicar l'explicació que del mot 

patriota dóna el Diccionari General de la Llengua Catalana, quan precisa que és: 

Persona que estima profundament la seva pàtria; això és el que féu Fèlix Cucurull 

al llarg de la seva vida, la defensà amb les armes que tenia a l'abast, i que més bé 

sabia fer servir, amb la paraula i la ploma.  

En la seva tasca com a investigador va fer tres aportacions teòriques molt 

valuoses, en la reinterpretació de la nostra història nacional. D'una banda, la 

publicació el 1970 de Origens i evolució del federalisme català, obra en la qual ens  

demostra que el catalanisme polític és el resultat del federalisme republicà 

obrerista de Baldomer Lostau, de Valentí Almirall, i de J. Mª Vallès i Ribot, és a dir, 

és anterior als plantejaments  d'Enric Prat de la Riba i de la Lliga Regionalista, 

demostrant així els orígens populars i progressistes del catalanisme polític. 

La segona valuosa aportació  és l’obra en sis volums de la: Panoràmica del 
Nacionalisme Català (1975) ingent treball de recuperació documental, amb un 

acurat treball de reinterpretació de la nostra història en clau nacional que va 

permetre d'esclarir tot un seguit de fets de la nostra història moderna i 

contemporània fins aleshores oblidats, o poc tractats.  

I el tercer aspecte és la seva gran troballa, la seva descoberta de la personalitat i 

de l'obra de Josep Narcís Roca i Ferreras i de l'aportació que aquest féu al 

naixement del concepte de consciència nacional, i de la seva teorització sobre 

l’existència a mitjans del segle XIX d’un nacionalisme popular, del concepte de 

Països Catalans, del qual en fou un impulsor en els  seus textos i parlaments, en 

els quals sovint s'identifica, com a separatista i com a independentista.  

Més informació a: http://www.irla.cat/documents/5105953ben-cucurull.pdf  

 

En la seva vessant més política, 

en acabar la guerra civil espanyola 

milità en el Front Nacional de 

Catalunya (FNC). Col·laborà a 

nombroses publicacions com Tele-

Estel, Serra d'Or, Canigó, Ponent i 

Avui. Participà en la fundació de 

l'Assemblea de Catalunya (1971), 

organisme unitari de 

l'antifranquisme del Principat, 

arrenglerat en els sectors que 

donarien lloc al Partit Socialista de 

Catalunya (PSC). El 1978, però, va 

abandonar el PSC, que preparava 

la fusió amb el PSOE, per a crear 

l'Acció Socialista Independentista 

de Catalunya (ASIC) que va 

integrar-se en el Partit Socialista 

d'Alliberament Nacional (PSAN). 

Entre el 1977 i el 1981 també fou 

membre de l'executiva del Consell 

Nacional Català, i entre el 1979 i el 

1982, president de l'Institut de 

Projecció Exterior de la Cultura 

Catalana. A les eleccions generals 

espanyoles de 1979 fou candidat 

pel Bloc d'Esquerra d'Alliberament 

Nacional (BEAN), però no fou 

escollit. Anys més tard, abandonà 

el PSAN. El 1984 col·laborà en 

diverses activitats de la Crida a la 

Solidaritat en Defensa de la 

Llengua, la Cultura i la Nació 

Catalanes 

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. 

 


