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Presència de l'ANC al partit de la selecció.

Sants-Montjuïc per la Independència va coordinar el desplegament d'una cinquantena de
voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana per repartir 25.000 butlletes d’adhesió, i va
recollir les de les persones que es van inscriure per col·laborar amb l'ANC, o senzillament
per tenir informació sobre l'evolució del procés d'autodeterminació.
Les butlletes van arribar a tothom que va
assistir al partit i la recepció va ser molt
bona, ja que hi va haver des de persones que
es volien informar dels passos previstos en el
full de ruta fins a persones plenament
informades que felicitaven el voluntariat per
la tasca feta i per la iniciativa de
l'Assemblea.
En l'aspecte esportiu, es va posar de manifest
el bon nivell del futbol català, que, malgrat
les limitacions que suposa disputar només un
partit l’any, va parlar de tu a tu a la selecció campiona de la Copa d'Àfrica de l'any 2004.
En aquestes ocasions es posa de manifest el potencial del nostre país, un potencial que
queda amagat i limitat en molts aspectes per les actuacions del Govern espanyol. Imaginem
amb optimisme tot el que podrem arribar a fer el dia que res no ens impedeixi llevar-nos
ben d'hora.

Les 175 raons

Sabies que?

Raó 66. Amb un Estat propi gaudirem de la
flexibilitat pròpia dels països petits, que incentiva
el govern i els agents econòmics a competir i
millorar, ja que l’alternativa proteccionista no és
factible.

Els pressupostos de la Generalitat
per a l'exercici 2012 preveuen un
dèficit de 2.740 milions d'euros.

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

Aquesta
xifra
correspon
aproximadament a una sisena part
del dèficit de la balança fiscal entre
Catalunya i Espanya.
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Resum de l'any

L'any 2011 ha estat un any important per als independentistes del nostre districte i del
país en general. Farem un petit resum dels fets més importants en els quals ha participat
Sants-Montjuïc per la Independència.
Canvi d'etapa
El primer fet al qual ens hem de referir és la celebració de la consulta sobre la
independència de Catalunya que va culminar el 10 d'abril en una diada inoblidable per a
tots els participants, especialment per als voluntaris. La consulta va ser important perquè
va permetre que es formés una xarxa de persones disposades a treballar pel dret a
l'autodeterminació del país i perquè es va fer palès el suport que tenia la independència
de Catalunya, amb prop d'un milió de vots afirmatius.
L'altre fet important del mes d'abril va ser la celebració de la Conferència Nacional per
l'Estat Propi que es va posar en marxa el 30 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona
amb el propòsit de constituir l'Assemblea Nacional Catalana. L'Assemblea es constituirà
el 10 de març del 2012.
Arran de la dita conferència, al districte es constitueix Sants-Montuïc per la
Independència, a partir del nucli de persones que van organitzar la consulta del 10
d'abril, com a assemblea territorial de la xarxa d'assemblees que integra l'Assemblea
Nacional Catalana.
La unitat d'acció
Una de les fites que es va marcar SantsMontjuïc per la Independència va ser
contribuir a la unitat d'acció de totes les
forces independentistes a nivell de districte
i la cerca de complicitats entre totes les
persones que compartim l'objectiu de la
llibertat nacional de la nació catalana. A
continuació repassarem alguns dels actes
en què s'ha materialitzat aquesta idea.
La primera acció en què es va aconseguir
la unitat dels partits va ser la manifestació
que, amb el lema “Pel nostre futur,
independència”, va aplegar milers de
persones al centre de Barcelona el 9 de juliol d'enguany. En la convocatòria figuraven
conjuntament tots els partits independentistes del districte i diverses entitats, entre les
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quals hi havia Poble-sec per la Independència i Sants-Montjuïc per la Independència.
Aquest ambient d'entesa i cordialitat entre
els partits el vam poder viure d'una manera
molt intensa en el sopar que va tenir lloc al
Casal Independentista Jaume Compte del
carrer Muntades, el 15 de desembre.
Durant aquest acte, es van fer uns
parlaments per part de totes les formacions
que hi van participar, i va quedar ben clar
que la diversitat en el moviment
independentista no s'ha de confondre amb
divisió i que en el futur de ben segur que
aquesta unitat es materialitzarà en accions
conjuntes.
La mobilització
Durant l'any, Sants-Montjuïc per la Independència i Poble-sec per la Independència hem
participat en moltes de les accions conjuntes que s'han engegat. Vam participar en la
manifestació convocada per la plataforma Som Escola quan es va dictar sentència contra
la immersió lingüística a l'escola catalana, sentència que va fer cas omís de tots els èxits
aconseguits per aquesta política, valorada molt positivament per la Unió Europea.
També vam participar en la manifestació de la Diada Nacional de Catalunya, l'Onze de
Setembre, a la qual vam acudir conjuntament amb les altres assemblees territorials de
l'ANC.
La nostra presència s'ha vist en molts dels actes que s'han celebrat al barri, com el
Correllengua i moltes parades que regularment han difós els avantatges que ens
aportaria la independència als catalans.
El reconeixement
El 28 d’octubre, Sants-Montjuïc Decideix, origen en molts aspectes de la nostra entitat,
va rebre el premi Lluís Companys per la tasca feta en defensa del país, al teatre de la
parròquia de Sant Medir.
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Josep Moragues

Militar català. Va néixer a Sant Hilari Sacalm el 1669. Inicià
la seva carrera a l'exèrcit de Carles II. Es casà amb
Magdalena de Giralt i residí a Sort (Pallars Sobirà).
El 1705 formà part de l'alçament austriacista de Vic. Lluità
al servei del rei-arxiduc Carles III i el 1709 ja era general.
Més tard fou governador de la Seu d'Urgell. Pel juny del
1713 rebé l'ordre de retre Castellciutat als filipistes, però
tot i trobar-se malalt, s'hi negà i resistí encara tres mesos.
En capitular passà a Sort, on, animat per la resistència de
Barcelona, alçà un cos de voluntaris, amb els quals assetjà
Castellciutat, sense èxit. Alliberà la seva muller, presonera
dels filipistes a Balaguer, i s'incorporà a l'exèrcit del
marquès de Poal. Els darrers dies de la guerra assolí èxits
aïllats. Es retirà a Sort.
Forçat a presentar-se a Barcelona, li fou negat el passaport per emigrar, fet que el decidí
a intentar la fugida en barca (març del 1715), però delatat, fou pres.
Moragues i els capitans Jaume Roca i Pau Macip foren jutjats, torturats i morts de
manera infamant el dia 27 de març de 1715. Se’ls van retirar públicament tots els honors
militars, se’ls descalçà i foren vestits amb una camisa de penitent, i arrossegats
posteriorment pels carrers de Barcelona per un cavall fins a arribar al patíbul, on foren
morts a la forca i esquarterats.
Els trossos del cos del general Moragues van ser exposats a la Trinitat i el cap, com a
escarni, va ser posat en una gàbia de ferro que es va penjar al Portal del Mar de
Barcelona. Malgrat les súpliques de la seva vídua, el cap no es va retirar fins dotze anys
més tard (març del 1727).
AUCA DEL GENERAL MORAGUES
http://www.youtube.com/watch?v=ZmtOANAMXb0
Per saber-ne més
http://colectiumoragues.wordpress.com/about/
Llibre: El general Josep Moragues, d’Antoni Pladevall i Font, Edicions de l’Abadia de
Montserrat

