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CARTA OBERTA ALS PARTITS POLÍTICS.
SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA ha fet arribar
una carta als partits  polítics independentistes per tal d'influir
en favor d'una candidatura unitària i transversal de totes les
forces  sobiranistes  de  cara  a  les  properes  eleccions  al
Parlament de Catalunya.

Agenda.
Un  cop  passades  les  eleccions
tornarem a la nostra activitat al carrer.
Considerem més apropiat  no interferir
en  el  desenvolupament  d'aquestes
eleccions.

Text de la carta.

Les entitats signants, que treballem amb altruisme per la independència del nostre país,  volem expressar
a tots els partits que es defineixen independentistes la nostra profunda decepció per no haver aconseguit
presentar una candidatura unitària a les properes eleccions generals del 20N, essent que Catalunya es
troba en una situació d’emergència nacional, tant pel que fa a la crisi econòmica, financera, laboral i social,
com pel que es refereix a l’atac a les seves institucions, competències, recursos, llengua i cultura.

A més, plou sobre mullat: ja vàreu deixar passar l’ocasió en les anteriors cites electorals al Parlament de
Catalunya i a les municipals. No podem admetre l’excusa de manca de temps. No trobem cap més
justificació que el tacticisme de les cúpules dirigents i els seus conflictes interpersonals.

Estem segurs que com a conseqüència, els resultats del 20N seran, com en les recents ocasions anteriors,
globalment decebedors per a l’independentisme. I això en el moment de més volada d’aquest sentiment al
llarg de la història.

Tot i això, el nostre desig, a nivell de la nostra zona territorial, és seguir treballant amb les diferents
formacions independentistes locals i preparar possibles actuacions unitàries en vistes a l’extensió d’aquest 
ideal d’alliberament del país. És des de les bases que hem de posar els fonaments d’una futura i
indefugible entesa.

En tot cas, no podem sinó fer-vos un advertiment: no deixarem passar la data del 2014 en va. Si els partits
( o les seves cúpules ) no esteu per la feina, serà la societat civil la que us passi per sobre i s’autoorganitzi.
Ja ho hem fet en el passat, per exemple en les consultes, i ho tornarem a fer, amb més motiu, d’una
vegada per totes.

Per una Catalunya Lliure !

Les 175 raons Sabies que?
Raó 115:  El  desenvolupament  de la innovació i  la
recerca  gestionades  per  un  Estat  propi  també  es
farà  notar  en  els  mitjans  de  comunicació,  fet  que
fomentarà la indústria, els formats, les temàtiques...
La  comunicació  podria  ser  un  sector  econòmic
competitiu. 
Trobareu les 174 raons restants a:
http://www.assemblea.cat/docs/llibret_MXI.pdf

Si es celebrés un referèndum oficial per a decidir la
independència  de  Catalunya  els  vots  favorables
doblarien  als  vots  contraris,  segons  la  darrera
enquesta  del  Centre  d'Estudis  d'Opinió  de  la
Generalitat de Catalunya.
Votaria SI el 59'6% dels votants (45'4% del cens)
Votaria NO el 32'4% dels votants (24'7% del cens)
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Aquest mes.

Llegim al Segre “El Govern central i la Generalitat han pactat el traspàs de l'edifici de l'Hospital Arnau,
propietat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social,  que, posteriorment,  el Govern podria vendre per
reduir el seu dèficit.”

Aquesta operació es practicarà amb 6 hospitals a banda de en altres edificis públics. Les conseqüències
són que per tal  de poder eixugar el dèficit en l'any actual l'estat ofereix a la Generalitat  més que una
solució real l'ajornament del problema. En lloc de rebre un finançament coherent amb les necessitats i les
aportacions dels catalans l'estat ens dona la possibilitat de passar a ser llogaters d'edificis dels que ja
estaven gaudint els ciutadans. 

Aquest  tipus  d'operacions  conegudes  com  a  lease-back es  practiquen  de  vegades  a  les  empreses
privades,  però  només  pels  avantatges  fiscals  que  proporcionen,  avantatges  fiscal  dels  quals  els
organismes públics no poden gaudir.

La  independència  permetrà  mesures  per  sanejar  les  finances  públiques  més  convenients  per  a  la
ciutadania i que no comprometin el seu benestar futur.

Dissabte  22  d'octubre  el  Correllengua  va
passar per  la Plaça de Sants que durant tot el
dia  va  acollir  diverses  actuacions  de  cultura
popular,  parlaments  d'entitats  cíviques  i
concerts musicals de diversos estils.

Sants-Montjuïc per la Independència va muntar
una parada informativa en la que es va informar
al públic dels objectius de la associació, es va
vendre material amb motius independentistes i
s'invitava a la gent a adherir-se a l'associació. 

Un bon nombre de persones s'han adherit en
un  ambient  de  complicitat  total  per  part  dels
participants en els actes del Correllengua.

Divendres 28 Sants-Montjuïc Decideix va rebre
el Premi Lluis Companys al Teatre Sant Medir.
Ens fem ressò d'aquest reconeixement a la feina
de tots  els  voluntaris  i  voluntàries  que van fer
possible  la  celebració  de  la  consulta  del  10
d'Abril,  molts  dels  quals  ara  col·laboren  amb
Sants-Montjuïc  per  la  Independència  per
contribuir  a  que  el  manament  de  les  urnes
d'aquell dia es faci realitat.  
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LLIBRES:             Entre l'Espanya i la paret Xavier Roig

Interessant llibre escrit l'any 2.002. En el què es detallen els reptes que en aquell moment tenia la societat
catalana, com ara l'enfortiment de l'orgull nacional espanyol i la voluntat de centralitzar l'estat tot el que la
constitució permeti. El llibre publicat en l'època prèvia a les eleccions autonòmiques de l'any 2.004 que van
portar Pasqual Maragall a  la presidència de la Generalitat de Catalunya és plenament vigent, atès que la
majoria dels problemes persisteixen corregits i augmentats.
Amb un to clar i fins i tot impertinent analitza les diferents actituds, la prepotència del govern central, la
ingenuïtat  dels polítics català, la  traïció al  pacte constitucional en tot allò  que no estava escrit  (el  seu
esperit, els acords implícits, etc) per part dels actuals polítics espanyols que, al contrari que els catalans no
van participar en la redacció de la constitució, la pèrdua d'eficiència de l'economia catalana, i molts altres.
La seva tesi era que el nou Estatut d'Autonomia que ja s'albirava que s'havia de tramitar podia redreçar
aquesta situació. 

Fets posteriors a la seva publicació? Edicions La campana.

221 pàgines.
L'estatut va ser aprovat per Parlament de Catalunya, retallat al Congrés
dels  Diputats  de  Madrid  i  aprovat  en  referèndum  pel  poble  de
Catalunya. Finalment ser novament retallat i reinterpretat per un tribunal
constitucional deslegitimat. Les conseqüències s'han començat a veure
en fets com la recent sentència del TSJC contra la immersió lingüística
en català. 
Afortunadament la majoria de la ciutadania és plenament conscient dels
fets  denunciats  en  el  seu llibre  per  Xavier  Roig  i  saben  que  la  via
autonomista està esgotada.
El sentiment independentista ha crescut de manera notable de forma
transversal en persones que l'únic que tenen en comú és la seva estima
pel país i el legítim desig d'un vida millor per ells i per la seva gent.
El  debat  sobre  la  independència  es  produeix  de  manera  natural  i
membres de la majoria de partits polítics contemplen la independència
com una possibilitat real.

Sobre l'autor

Xavier Roig i Castelló . Barcelona 1.957. Enginyer, amb àmplia experiència com a directiu en empreses
multinacionals.  Ha recorregut  el  món començant  per Europa.  Ha viatjat  per  Amèrica,  l'Extrem Orient  i
Austràlia,  coneixedor de la  realitat  empresarial  arreu del  món i  de les claus que fan competitives les
empreses i les nacions.
Ha publicat diversos llibres com “El gastrònom accidental” amb el que va obtenir el premi al llibre més
original Salon Livre Gourmand, França 2.000, “Ni som ni serem” o “La dictadura de la incompetència”.

 


