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GALERIA DE FOTOS DE LES ACTIVITATS DEL MES DE SETEMBRE

El dia 10 de setembre a la plaça de Sants vam llegir el manifest de l’Onze de Setembre davant un centenar de persones.
L’Onze de Setembre vam participar a la manifestació independentista
de la tarda.

L’Onze de Setembre al matí els nostres
companys de Poble Sec per la Independència
van participar en l’ofrena floral en recordatori
dels herois i del poble de Barcelona que van
resistir el setge de 1714.
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El 12 de setembre vam participar a la concentració de la plaça Sant Jaume en favor de la inmersió en català a
l’escola. Vam anar caminat des de davant la seu del Districte, seguint la convocatòria del Secretariat d’Entitats.
El diumenge 25 vam estar al Piromusical, explicant els
avantatges de la independència. Vam despertar molt d’interès
entre els assistents.

El dissabte 17 vam participar a “La Bordeta en
dansa”.
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Crònica de la independència

Patrícia Gabancho

Imaginar-nos els detalls d’una cosa que encara ha de
passar ens en fa perdre la por, ens fa acostar-la a la
realitat. Això és el que provoca el llibre de la Patricia
Gabancho. En la primera part, la declaració de la
independència, gràcies al format periodístic, ens fa ben
bé la impressió que estem repassant els diaris d’aquells
dies i ho vivim com una cosa molt real, com si hagués
passat abans-d’ahir. Serà així o serà d’una altra manera,
però en qualsevol cas veiem que els fets s’esdevindran
amb normalitat.

US IMAGINEU QUÈ SENTIREM
QUAN VISQUEM AIXÒ EN
DIRECTE?
Text de la resolució votada pel Parlament
de Catalunya
Amb la sobirania que correspon al Parlament
de Catalunya, i com a representants legítims
del poble català, proclamem la independència
de Catalunya. Demanem el reconeixement de
la Unió Europea, a la qual pertanyem per
tradició i realitat, i de la comunitat
internacional de la qual formem part.
Proposem una negociació fraternal amb l’Estat
espanyol per tal desfer els lligams específics,
legals i històrics que ens uneixen, sense
lesionar els lligams afectius, que volem
preservar pacíficament i democràticament. La
independència de Catalunya haurà de ser
ratificada per la majoria del poble català per
ser efectiva.
Més info: http://www.vilaweb.tv/?video=5595

En la segona part del llibre, la construcció del nou estat,
l’autora ens dóna pistes de què podem arribar a fer en el
moment que puguem donar forma a les noves
estructures d’estat. La Patrícia Gabancho ens dóna una
possible visió de l’enfocament que podrem donar-li a
molts temes (immigració, ciutadania, esport, llengua,
etc.). Segur que hi ha molt altres punts de vista i
possibles enfocaments, però allò important del llibre és
que posa en evidència que podrem crear el nostre estat
tal i com nosaltres vulguem, que el futur és nostre.

Patrícia Gabancho
s’adreça al lector:

Columna Edicions

“Us plantejo el joc
d’imaginar què passaria si,
partint de la situació
actual, tan crítica per al
nostre futur, la política
catalana fes un tomb
sorprenent i es proclamés
la independència. Què
passaria, què s’escriuria,
què viuríem..., i a on
arribaríem trenta anys
després. Ja veureu com no
és tan difícil. I com val la
pena”

275 pàgines

L’Arquer
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Pel seu interès reproduïm a continuació, d’acord amb
l’autor, un article de Vicent Partal publicat el passat 13 de
setembre a Vilaweb (http://www.vilaweb.cat/ )
No som on érem: ja som lluny
Vaig a la concentració davant la casa de la vila. I en acabar un lector, que va acompanyat de dos fills menuts,
em diu que li fa molta ràbia haver d'anar a aquests actes perquè el seu pare ja l'hi feia anar, a ell, i ara ell hi fa
anar els seus fills. 'No hem avançat gens', em diu. 'I ara!', li responc. De cap manera no som allà on érem. Hem
avançat tant que la llibertat és tangible per primera vegada des de la proclamació de la república. I això no és
poc.
L'entenc, tanmateix. Fa mandra haver de moure's encara per coses que ja reivindicàvem fa trenta anys. No tan
solament la llengua i l'escola. El tren entre València i Barcelona d'amplada europea. O poder veure TV3. O uns
serveis d'ensenyament i de sanitat públics de qualitat. O...
Però aquesta mandra comprensible no ens ha de fer oblidar que aquest país, encara no imparable, ja no és el
país que els anys vuitanta i noranta se sentia còmode amb si mateix, formant part de l'Espanya moderna. i més
o menys plural, del felipisme. O el país que, il·lusionat, parlava, els sentanta, cada vegada més, de la 'fraternitat
dels pobles d'Espanya' i cada vegada menys del dret d'autodeterminació.
Dècades d'esforç espanyol per fer-nos sentir com a casa s'han ensorrat en un parell d'anys com a molt. I ara,
amb una naturalitat sorprenent, el país va assumint, cos a cos, mirada a mirada, que la independència és el pas
que cal fer. I això és anar molt lluny. I ja hi hem arribat ja. Hi som.
A mi, em desconcerta l'esforç que fan molts polítics, cada vegada que hi parles, per dir-te que en realitat encara
no estem preparats. Darrerament fins i tot és impressionant la nòmina de polítics independentistes que
repeteixen aquesta lletania. I què voleu que us diga? Jo l'hi veig, preparat, llest i disposat. Hi insistesc: per
primera vegada des de l'any 1936, si es donen les circumstàncies propícies, tenim motius per a pensar que
podríem esdevenir, ni que siga al Principat, un nou estat europeu. I això és anar molt lluny. I ja hi hem arribat.
Hi som.
Hi ha un llibre que sé que mai no podré escriure. He viscut com a periodista molts processos d'independència i
he après algunes coses concretes sobre la manera com passen. M'agradaria de tenir temps i calma per a poderles explicar en uns quants centenars de pàgines, però m'he de conformar amb fórmules com la que diré ara ara:
crec que mai no he vist arribar la independència d'un país de la manera que els seus independentistes l'havien
planificada. Però la cosa important és que, quan l'oportunitat s'ha presentat, no l'han deixada escapar perquè
sabien, n'eren ben conscients, que aquella, exactament aquella, era la solució.
I és aquesta consciència que el país, una part suficient del país, ja té. I això és haver anat molt lluny.
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és una iniciativa a favor de la nostra

llengua i cultura sorgida de la societat civil catalana. És una
proposta per la defensa i promoció de la llengua catalana,
transversal, oberta, participativa i popular, que té com a
objectius fomentar l'ús social de la llengua en tots els àmbits.
També és una eina per donar a conèixer la nostra llengua i
cultura a les persones que, nouvingudes o no, encara no la
coneixen, i una manera festiva i oberta de celebrar la
catalanitat, al carrer, de manera desacomplexada i en positiu.

Bordeta,, el
Vine als actes del Correllengua 2011 a Sants, Hostafrancs i la Bordeta
el
dissabte 22 d’octubre a la plaça de Sants.
Sants.
Durant tot el dia: carpes entitats, festa infantil, titelles i contacontes, recital poètic,
concurs de pintura ràpida, construcció mosaic del Correllengua, dinar popular, rocòdrom,
xocolatada, puntaires, gegants, castellers, diables, exposicions, fira d’artesans.
Manifest del

Correllengua 2011

- Existència i

consciència: hi som, i sabem que hi volem ser
Tenim l'avantatge de ser-hi, i això ningú ens ho podrà negar. La
constatació de la vida d'un poble és la seva pròpia existència,
encara que això soni obvi, encara que sembli simple i absurd. No hi
ha res més important que saber-se viu, perquè és precisament
aleshores que podrem arribar a la consciència. I la consciència,
això sí, m'atreviria a dir que ho és gairebé tot.
Hi ha dos tipus de consciència: la negativa i la positiva. La primera
és la reacció al toc d'alerta que, per exemple, ens fa arribar la
UNESCO: cada dues setmanes mor una llengua. És una afirmació
terrible, però tan certa com la nostra existència.
El coneixement d'aquesta notícia provoca una reacció, la
consciència positiva, aquella que, davant d'una idea que pot
perjudicar el nostre poble i qualsevol dels seus trets identitaris, fa
que activem un sistema de protecció, basat, principalment, en una
cultura de defensa. Per tant, una cultura agredida, minoritzada i
sotmesa, que ha de sobreviure gràcies a la voluntat de la seva
gent, lluny de la protecció que suposa la normalitat cultural i la
democràcia institucional.
Per llegir-lo sencer: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/204279

Cesc Freixas (cantautor)

