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Agenda.

Un dels símbols més coneguts del Nadal és l'estel que
va orientar als savis d'Orient fins a Betlem.
Normalment els estels s'han utilitzat com a punts
d'orientació per navegants i viatgers durant segles.
Malgrat que inabastables, sempre han indicat el camí a
la humanitat en els seus viatges i desplaçaments.
Per a aquest nadal hem començat una campanya
proposant-vos de regalar una estelada als vostres
familiars i amics. Una estelada que ens indiqui el camí
cap a un futur millor.
Un regal que transmeti els nostres millors desitjos de
pau, prosperitat, dignitat i cultura, que amb l'esforç de
tothom esdevindran realitat en un futur més proper del
que la majoria dels catalans imaginem.

Parades informatives desembre:
Divendres 2 de 17:30 a 20:30
C. Coberta / Consell de Cent
Dissabte 3 de 11:00 a 14:00
Sants/Badal
Diumenge 4 de 11:00 a 14:00
A.Madrid / Badal
Divendres 9 de 17:30 a 20:30
Pça del Centre
Dissabte 10 de 11:00 a 14:00
Pça Marina.
Diumenge 11 de 11:00 a 14:00
Gran Via / Moianès
Divendres 16 de 17:30 a 20:30
Tarragona/ Pça. Espanya
Dissabte 17 de 11:00 a 14:00
Badal / Bordeta
Diumenge 18 de 11:00 a 14:00
Cotxeres de Sants.
Dimecres 28 de 17:30 a 20:30
Pça Sants.
Dijous 29 de 17:30 a 20:30
C. Coberta / Consell de Cent
Divendres 30 de 17:30 a 20:30
Tarragona/P. Espanya

Les 175 raons

Sabies que?

Raó
34:
Un
Estat
propi
permetrà,
concretament,
una
política
lingüística
sistemàtica amb objectius fixats segons criteris
clars i amb una observació rigorosa de com
evoluciona.

El valor del deute públic grec, què esta posant
en perill la continuïtat de la unió monetària
europea és de 360 mil milions d'euros.

Trobareu les 174 raons restants a:
http://www.assemblea.cat/docs/llibret_MXI.pdf

Aquesta quantitat correspon a només 18 anys
de dèficit de la balança fiscal de Catalunya
amb l'estat.
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Aquest mes.
El dia 7 de novembre a l'església de Sant Agustí es va
commemorar el 40è aniversari de l'Assemblea de
Catalunya, la qual va aglutinar l'oposició al franquisme i
va influir el procés de la transició democràtica a
Catalunya després de la mort del dictador. Els membres
de l'Assemblea de Catalunya en aquest acte van cedir el
testimoni a l'Assemblea Nacional Catalana per a liderar
un projecte més ambiciós, l'assoliment de la plena
independència del nostre país.
També han tingut lloc les eleccions generals espanyoles
que s'han saldat amb una majoria absoluta del Partit
Popular a nivell de l'estat. Majoria absoluta que haurien
aconseguit fins i tot sense obtenir cap vot a Catalunya.
Les possibilitats de poder influir al parlament de Madrid, i encara més les de poder negociar un pacte fiscal
favorable a Catalunya, per part dels nostres representants són més que reduïdes.
La conseqüència més immediata ha estat l'anunci de tota una sèrie de nous ajustos que, a banda de
repercutir negativament en els serveis socials i fer menys atractiu professionalment el sector públic per als
treballadors amb talent, fan intuir una renúncia al pacte fiscal que ha sigut l'argument electoral més potent
dels convergents tant a les autonòmiques de l'any passat com a les generals d'enguany.
L'actuació més important de Sants-Montjuïc per la Independència després de l'aturada a causa de les
eleccions ha tingut lloc a les Cotxeres de Sants, ha sigut la projecció del documental Pròxima estació
independència, un treball de gran qualitat malgrat la
curta edat (17 anys) del seu director, en Francesc Giró.
La projecció del documental va anar seguida de la
xerrada “Què és l'Assemblea Nacional Catalana” a
càrrec del Sr. Pere Pugès en la qual va informar al públic
sobre l'origen i objectius de l'ANC. També va informar
sobre les diverses fases del full de ruta que està
confeccionant l'ANC i que està previst que ens portin
cap a la independència en aproximadament 1.000 dies.
El va seguir el Sr. Ricard Garreta de la Fundació
Catalunya Estat què va centrar la seva intervenció en el
“Dèficit fiscal i limitacions per al desenvolupament
català”. Durant la seva intervenció va explicar les
conseqüències més importants què té per a Catalunya la
pertinença a l'Estat Espanyol, conseqüències que fan
imprescindible i urgent l'assoliment de la independència.
Aquest últim acte del mes de novembre és una porta oberta a l'optimisme, contrapunt de l'actuació dels
nostres governants què ens fa sentir orfes. La societat civil té un diagnòstic clar de la situació (Fundació
Catalunya Estat), té un projecte (ANC), com també el tenia l'assemblea de Catalunya fa 40 anys, i té
moltes persones amb talent, com en Francesc Giró, per a executar-lo. I mentre tinguem tot això podem
confiar en el nostre futur.
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ESPANYA, CAPITAL PARÍS. Germà Bel.

Espanya, capital París és un llibre imprescindible per a
qualsevol ciutadà, amb independència de les seves idees,
que vulgui entendre amb claredat quina és la intenció
permanent de l’Estat espanyol: convertir Madrid en la
capital total.
Fa 300 anys Felip V fixa a Madrid el «km 0» de les
comunicacions de l’Estat. Un decret de 1761 finança amb
pressupostos generals les sis carreteres preferents, les
radials: els «camins reials». La resta de carreteres anaven
a càrrec de qui hi estigués interessat. Els objectius polítics
s’imposaven a la productivitat de l’economia. I així ha
continuat fins avui.
Germà Bel ha entès que la manera més eloqüent de posar
en evidencia l’obsessió centralista no és amb discursos ni
opinions, sinó repassant amb gran rigor i precisió la
història de les infraestructures. Al costat de l’autor, i amb
una prosa amena i suggestiva, viatjarem pels camins de
posta, les carreteres de Ferran VI i Carles III i l’Espanya
del ferrocarril del segle XIX. Amb uns capítols reveladors
sobre les autopistes, sobre l’AVE –la gran obra faraònica
de l’Espanya contemporània–, i sobre la gestió dels
aeroports.
L’AVE servirà per potenciar les ciutats per on passa o
perquè la gent vagi a comprar i treballar a la capital?
Exercim la solidaritat aèria o Palma de Mallorca paga els
aeroports de Madrid i Barcelona? Té solució el desequilibri dels peatges a Espanya? El desinterès pel
corredor mediterrani porta a una economia de segona divisió?

Sobre l'autor
Germà Bel. Terres de l’Ebre, 1963. Màster en economia per la
Universitat de Chicago i doctor per la Universitat de Barcelona, de la
qual és catedràtic d’economia. Investigador a Harvard. Professor
visitant a la Universitat de Cornell. Director de la càtedra Pasqual
Maragall d’Economia i Territori de la UB.

Edicions La campana.

320 pàgines.
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FRANCESC MACIÀ I AMBERT (BAC DE RODA)

( Roda de Ter 1658 - Vic 1713)
Polític i guerriller català. Pertanyia a la petita
noblesa propietària rural vigatana. Va prendre
partit per l’arxiduc Carles a la guerra de
Successió. Va ser un dels vint personatges que
amb la seva signatura van donar a Domènec
Perera i a Antoni de Peguera el caràcter de
delegats oficials de Catalunya per a signar el
pacte de Gènova (1705) amb les potències
aliades.
Durant la guerra fustigà les guarnicions i l’exèrcit
borbònic a la plana de Vic i al Lluçanès, participà
en la defensa de Montjuïc (1705) i en la de
Barcelona d’uns quants anys després com a
coronel de fusellers.
El 1710 fou destinat a la Plana de Vic per
mobilitzar noves milícies voluntàries.
Abandonada Catalunya pels seus aliats,
continuà a la resistència. En arribar el general
borbònic Bracamonte a Vic (agost de 1713),
malgrat la promesa d’amnistia, continuà lluitant a
la muntanya durant uns quants dies i després
llicencià les tropes. Es refugià aleshores al seu
predi de mas Colom (Roda de Ter), però fou
denunciat, detingut i penjat sense procés,
malgrat la seva popularitat.
La seva personalitat adquirí ben aviat un gran ressò popular que va quedar recollit a l’obra de teatre Bac
de Roda que va escriure Francesc Pelagi Briz (1868) i al cançoner català amb la Cançó de Bac de Roda,
del folklore popular, que acaba amb aquests versos:
“No em maten per ser traïdor,
ni tampoc per ser cap lladre.
Sinó perquè he volgut dir:
que visqui sempre la pàtria”
No us perdeu l’auca que podreu trobar en aquest enllaç
http://www.auques.cat/tot.php?auca=ba

