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L’AGENDA DE SMxI

SMx
Sants-Montjuïc
per la Independencia

PEL NOSTRE FUTUR: INDEPENDÈNCIA!

Butlletí informatiu
Març 2012 núm.9

Assemblea territorial de l’ ANC

Vols participar 
activament a SMxI?

Contacta amb nosaltres
www.smxi.cat

smxind@gmail.com

Dissabte 10 de març
Assemblea Constituent ANC. 
A les 10h al Palau San Jordi.

Diumenge 18 de març:
Flashmob per la Independència. 
A les 12h a la Pl. Catalunya.

Dimarts 21 de març
Assemblea general de SMxI.  
A les 19.30h a la sala  
de projeccions de Cotxeres.  
C/ de Sants, 79.

Dijous 29 de març:
Presentació de la campanya 
www.diemprou.cat. A les 20h  
a la Sala d’Actes de Cotxeres.  
Pl. Bonet i Muixí, 7.

Properes parades informatives
Divendres 16 de març

De 17.30 a 20.30h a 
Creu Coberta / Consell de Cent.

Dissabte 24 de març
D’11 a 14h a Sants / Badal 
De 17.30 a 20.30h a Pl. Sants.

Diumenge 1 d’abril
D’11 a 14h a Pg. Sant Antoni / 
Vallespir

Divendres 13 abril
De 17.30 a 20.30h a Pl. Espanya 
/ Tarragona.

Dissabte 21 d’abril
D’11 a 14h a Badal / Constitució.

Dissabte 28 d’abril
De 17.30 a 20.30h a Pl. Sants.

Diumenge 29 d’abril
D’11 a 14h a Rambla Brasil / 
Av. Madrid.

Dissabte prendrà forma aquest gran projecte transversal sorgit de la soci-
etat civil que és l’Assemblea Nacional Catalana. La jornada començarà 

a les deu del matí i servirà per aprovar els estatuts i el full de ruta de l’ANC. 
Les companyes i companys de Sants-Montjuïc per la Independència hem 

treballat tot aquest temps per estendre el missatge de l’ANC i per fer créixer 
l’independentisme. Creiem que ens podem sentir orgullosos de la feina feta 
fins ara. Finalment, el dia 10 anirem plegats a participar a l’assemblea constitu-
ent. Som conscients del moment històric que estem vivint. A partir de dissabte, 
tindrem encara més força i il.lusió per treballar, tots junts, i ser cada cop més 
fins a aconseguir la independència. 

Avui ja no és un somni: hi som més a prop que mai.

El 3 de març han tingut lloc per 
tot el territori les sessions pre-

paratòries de l’assemblea constitu-
ent de l’ANC del proper dia 10. Els 
membres de Sants-Montjuïc per la 
Independència, conjuntament amb 
els del Poble Sec x la Independèn-
cia, vam portar a terme aquesta ses-
sió prèvia el dissabte 3 a les 10 del 
matí. Hi vam participar unes cinquan-
ta persones, que vam debatre i votar 
les esmenes dels estatuts, el regla-
ment de règim intern i el full de ruta 
de l’Assemblea Nacional Catalana. 
Aquests textos se sotmetran a debat 

i aprovació en l’acte de constitució 
que tindrà lloc al Palau Sant Jordi  
aquest dissabte.

Sessions preparatòries 
per la constitució de l’ANC

Un moment de la sessió preparatòria 
celebrada el 3 de març a les Cotxeres  
de Sants.

L’ANC es constitueix el dissabte dia 10
Som a les portes d’un dels actes polítics de més envergadura dels 
darrers anys, i tothom hi està convidat a participar. Dissabte s’espera 
que 7.000 independentistes omplirem el Palau Sant Jordi.
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La bandera estelada va néixer al 
començament del segle passat, 

prenent com a model la bandera de 
Cuba, quan l’illa s’acabava d’indepen-
ditzar del domini espanyol. Al Centre 
Catalanista de Santiago hi va haver la 
primera senyera amb un estel blanc 
de cinc puntes. 

La creació de la bandera indepen-
dentista catalana del triangle blau i 
l’estel blanc s’atribueix a Vicenç-Al-
bert Ballester i Camps, que el 1918, 
signat l’armistici després de la Pri-
mera Guerra Mundial, impulsà el 
Comitè Pro Catalunya per demanar 
l’entrada de Catalunya a la Societat 
de Nacions. Al llarg d’aquell any 1918 
moltes nacions sense estat van veu-
re clara la seva oportunitat històrica 
d’alliberar-se, i ho van aconseguir la 
República Txeca, Finlàndia, Estònia, 
Letònia, Lituània i Armènia. D’altres 
països com Ucraïna, Bielorússia i Ge-
òrgia van proclamar-se independents 

fins que van ser envaïts per la Unió 
Soviètica. Durant els anys 1920, la 
bandera del triangle blau amb estel 

blanc va anar apareixent en ambients 
i publicacions independentistes. El 
1922 Francesc Macià l’adoptà com a 
emblema d’Estat Català. El 1931 Es-
querra Republicana adoptà la senyera 
com a ensenya oficial, però l’estelada 
fou mantinguda per les Joventuts del 
partit. Durant el franquisme, el Front 
Nacional de Catalunya la utilitzà es-
poràdicament.

L’estelada tornà a popularitzar-se 
amb la fundació del PSAN el 1968. 
Per tal d’assenyalar la seva adscrip-
ció marxista, tanmateix, canvià el 
blanc de l’estel pel color vermell, i 
el triangle blau pel blanc  (que pocs 
anys més tard es convertiria en 
groc). Des d’aleshores, i sobretot ar-
ran de la creació del Bloc d’Esquerra 
d’Alliberament Nacional (BEAN) el 
1980, aquesta modalitat ha esdeving-
ut la bandera predominant dels partits 
i organitzacions independentistes de 
l’esquerra radical.

Quina estelada posem al balcó?
Un dels fenòmens més visibles de l’extensió de la sensibilitat independentista a casa nostra és el nombre 
creixent de banderes estelades que veiem. I sovint se sent la pregunta: quina diferència hi ha, entre la blava 
i l’altra? Doncs bé, per saber una mica d’on vénen els diferents dissenys cal endinsar-nos una mica en la 
història de l’independentisme català del segle XX.
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Raó 101Les 175 raons per la independència

Un Estat propi tindrà la seva constitució i s’hauran acabat els constants 
conflictes competencials que avui entrebanquen l’Administració catalana. 
Catalunya podrà establir la seva pròpia  legislació civil, penal, administra-
tiva, laboral, etc.

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

La paraula flashmob significa multi-
tud instantània (flash: ràpid, reflex; 

mob: multitud). És una acció o happe-
ning organitzada, on una multitud de 
persones es reuneixen, de forma es-
pontània, en un lloc determinat i s’hi 
comença a realitzar alguna cosa inu-
sual. Sol començar amb un grup re-
duït de persones que es va ampliant 

progressivament. En pocs minuts es 
finalitza l’acció i tothom es dispersa 
ràpidament, com si no hagués passat 
res. Tot això es grava amb diferents 
càmeres i es penja a Internet per a la 
seva difusió.

L’objectiu de la Flashmob per la In-
dependència és crear un vídeo per 
donar a conèixer i promocionar la in-

dependència de Catalunya arreu del 
món. Per aconseguir aquest objectiu, 
es produirà una flashmob (o multitud 
instantània) amb unes característi-
ques concretes que la diferenciaran 
del que estem acostumats a veure.

Per a més informació: 
www.flashmobindependencia.wordpress.
com

Flashmob per la independència
Diumenge 18 de març a les 12h a la Plaça Catalunya
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Josep-Narcís Roca i Ferreras, farmacèutic i metge, va ser membre de l’Aca-
dèmia Medico-Farmacèutica i soci honorari del Col·legi de Farmacèutics 

de Barcelona i es va dedicar també amb gran encert a estudis històrics, lite-
raris i polítics. Va fundar i dirigir diverses revistes, però va destacar especial-
ment pels seus aprofundits estudis sobre la qüestió nacional catalana, de la 
qual va ressaltar una constant històrica: l’esperit d’independència col·lectiva 
entrelligat a un tarannà progressista i democràtic.

Es va declarar socialista alhora 
que catalanista; creia que la tradi-
ció democràtica de Catalunya, en 
projectar-se en l’època contempo-
rània, feia inevitable que catalanis-
me i socialisme fossin, a Catalu-
nya, conceptes indestriables.

Va ser el primer que, en tractar 
del problema català, va usar cla-
rament el concepte nacionalisme 
i el primer que va llançar la idea 
de la Mancomunitat de diputaci-
ons catalanes (1877), com a pas 
inicial cap a la independència po-
lítica del Principat.  Va ser també 
el primer que, al Principat, va usar 
l’expressió Països Catalans.

Els darrers temps de la seva vida estava convençut que dins l’Estat espa-
nyol, el poble català mai no assoliria cap mena de millora per via d’evolució; 
creia, per tant, que, a Catalunya, només li quedava oberta la via de la inde-
pendència.

En la perspectiva amb què ara podem contemplar-lo, Josep-Narcís Roca i 
Ferreras se’ns apareix com el teoritzador bàsic del nacionalisme català.

Més informació a: 
http://www.rocaferreras.org 
http://irla.cat/documents/BEN2-web.pdf

Parts de l’article “Catalunya estat” escrit per J.N. Roca i Ferreras i 
publicat a La Renaixença (any III nº 17), el 10/08/1873, tota una lliçó 
que haurien d’escoltar la majoria dels actuals polítics catalans:

(...) La situació d’Estat no és res de nou per Catalunya, sinó cosa 
antiquíssima, secular, tradicional, que li fou arrabassada amb violència, 
que li sigué robada per la força de les armes, que gent estrangera, un rei 
i un exèrcit francesos, amb intervenció d’espanyols il·lusos i esclavitzats, 
li varen prendre a foc i a sang (...)

(...) Com més aviat comencem a viure com Estat, més aviat arribarem 
al nivell de viure-hi naturalment i sens esforç (...) Com més tardi 
Catalunya a ser Estat, a viure com Estat, a recobrar les atribucions, les 
potestats i la independència pròpies dels Estats, més dificultats trobarà a 
viure com a tal, menys aptitud hi tindrà, menys preparada hi estarà, més 
qualitats de les necessàries per a viure independent haurà perdut (...)

BIOGRAFIA 
Josep-Narcís Roca i Ferreras (1834-1891)

Quan Catalunya 
sigui independent...
• Acabarem amb l’espoli fiscal 
 de 60 milions d’euros al dia. 

• Tindrem una sanitat de primer   
 nivell. 

• Tindrem unes pensions dignes   
 i unes polítiques d’ocupació   
 efectives. 

• Fomentarem la implantació   
 d’empreses capdavanteres. 

• Tindrem unes infraestructures   
 adequades, uns ports i   
 aeroports ben connectats   
 amb el món i uns trens   
 moderns, segurs i eficaços. 

• Tindrem seleccions esportives
 catalanes competint    
 internacionalment. 

• El català serà la llengua d’ús   
 habitual a l’etiquetatge,
 a la justícia, als prospectes... 

• Estarà assegurada la immersió  
 en català a l’escola, com a   
 forma d’integració de tothom. 

• El català serà llengua d’ús   
 oficial a Europa i als    
 organismes internacionals. 

• Tindrem representacions   
 diplomàtiques pròpies que   
 defensin  els nostres legítims   
 interessos a tot el món. 

• Serem un dels estats més   
 avançats d’Europa, simplement  
 aprofitant l’esforç de tots. 

• Serem una nació respectada 
 a tot arreu.
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L’historiador Josep Termes (Bar-
celona, 1936-2011) sempre va 

defensar el lligam entre catalanisme 
i moviment obrer. Mentre la historio-
grafia marxista ortodoxa dels anys 
1970 insistia en la identificació entre 
catalanisme i burgesia, Termes va fer 
una aposta per la defensa de les ar-
rels populars del catalanisme, per una 
interpretació de la història de Catalu-
nya en clau popular i nacional. Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes el 
2006, la historiografia de Josep Ter-
mes ha restablert el protagonisme de 
les classes populars en la defensa i la 
construcció de la Catalunya contem-
porània. 

El llibre Les arrels populars del 
catalanisme exposa la funció verte-
bradora del catalanisme a la socie-
tat catalana i repassa els corrents 
de pensament i d’acció del movi-
ment catalanista, tant de dretes com 
d’esquerres, des del carlisme fins a 
l’obrerisme, des de la Mancomunitat 
fins a la República, passant per l’im-
pacte de la immigració i el catalanis-

me de les classes populars. L’autor 
explora figures de tot l’espectre ide-
ològic, com Lluís Companys, Puig i 
Cadafalch o un futbolista tan singular 
com Josep Samitier. En definitiva: 
és una anàlisi de l’entramat civil de 
la catalanitat. Una catalanitat, una 
cultura i una llengua que durant tres-
cents anys s’han preservat gràcies 
al paper de les classes populars del 
nostre país. Com va dir l’historiador 
a la conferència pronunciada a l’Ate-
neu Barcelonès el 1985, i que es re-
cull en aquest llibre: “L’idioma català 
és una realitat gairebé mil·lenària i 
existeix una creació en llengua prò-
pia en la qual han participat totes les 
classes socials i, en tot cas, si algu-
nes han deixat de participar-hi, no 
són pas les baixes, sinó les altes. Si 
s’ha produït una pèrdua històrica del 
català, ha estat entre la noblesa, no 
pas entre el poble menut. Si hi ha ha-
gut una pèrdua històrica del català, 
ha estat entre determinats sectors de 
la burgesia industrial del segle XIX, 
de la burgesia esporuguida després 

del 1939. [La classe que ha deixat 
perdre el català] ha estat aquella, no 
pas els ferrers, no pas els escombri-
aires, no pas els pagesos. Per tant, 
doncs, si hi ha hagut una pèrdua 
històrica de la llengua, de la cultura 
catalana, ha estat en les classes al-
tes i dirigents, i no pas en les classes 
baixes”.

Josep Termes  |  Barcelona: Editorial Empúries, 1999

LLIBRES 
Les arrels populars del catalanisme
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L’Andreu i la Maria, propietaris 
d’un restaurant de Siurana, van 

ser els primers que van prendre la 
iniciativa de pagar els seus impos-
tos a la Generalitat en lloc de fer-ho 
a l’Estat espanyol. El moviment ha 
anat creixent i s’hi han anat afegint 
d’altres persones, entitats i empre-
ses. Consistoris com el de Manlleu, 
Berga, Arenys de Munt i Manresa 
han aprovat mocions per estudiar 
com deixar de pagar els impostos a 
l’Estat espanyol. 

Diem PROU! 
El moviment civil “Diem Prou!” informa i convida els catalans a pagar 
tots els impostos a la Generalitat en comptes de fer-ho a l’Estat 
espanyol. La campanya es presentarà el dijous 29 de març a les 20h a 
les Cotxeres de Sants. L’acte comptarà amb la presència, entre altres 
convidats, d’Andreu Bartolomé i Carme Teixidor.

Dijous 29 de març
Cotxeres de Sants 20

hores

Presentació de la 
campanya d’insubmissió 

fiscal a Espanya
Diem PROU!

A càrrec d’Andreu Bartolomé
i Carme Teixidor

Sala d’actes
Pl. Bonet i Muixí

4a planta

Més informació: 
http://www.diemprou.cat


