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L’AGENDA DE SMxI

SMx
Sants-Montjuïc
per la Independencia

PEL NOSTRE FUTUR: INDEPENDÈNCIA!

Butlletí informatiu
Abril 2012 núm.10

Assemblea territorial de l’ ANC

Vols participar
activament a SMxI?

Tothom és necessari
en aquest procés cap  

a la independència
 

Contacta amb nosaltres:
www.smxi.cat

smxind@gmail.com

Dijous 19 d’abril
Presentació de la campanya 
www.diemprou.cat 
A càrrec d’Andreu Bartolomé i 
Carme Teixidor. 
Amb la participació de
Josep Manel Ximenis,
alcalde d’Arenys de Munt. 
A les 20h a les Cotxeres
de Sants. Pl. Bonet i Muixí, 7.  
(Acte previst inicialment per
al 29 de març).

Properes parades informatives

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

Divendres 13 d’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.

Estàvem convençuts que aquesta, l’ANC, era la nova eina que ens havia de 
servir per arribar al nostre objectiu polític, la independència de Catalunya.

Hem fet moltes reunions, hem fet paradetes informatives i de captació de 
simpatitzants, hem organitzat actes públics (com l’acte “Parlem d’independèn-
cia” amb la Isabel-Clara Simó i la Patrícia Gabancho). Hem fet accions més 
lúdiques com la participació amb una comparsa pròpia en la rua del carnaval. 
Formem part del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta 
i participem activament en les activitats que s’organitzen en aquests barris, 
per exemple la Firentitats. Hem contribuït activament a fer el Primer Sopar 
Independentista de Sants-Montjuïc, en el qual ens vam aplegar persones 
de totes les formacions polítiques que tenen la independència com a denomi-
nador comú. 

També ens hem manifestat quan ha calgut, per exemple el 9 de juliol de l’any 
passat, també en la concentració en defensa de l’escola en català que es va 
fer a la plaça Sant Jaume i, és clar, l’Onze de Setembre.

Per no cansar, després de quasi un any de vida podem dir que hem fet 
moltes activitats, però allò més important que hem fet és consolidar el canvi 
de mentalitat en pensar que el tren que s’està acostant l’hem d’agafar, que és 
possible si ens hi posem de veritat i que aquesta vegada no el podem perdre.

Per això l’acte del dia 10 de març, la sessió constituent de l’Assemblea Na-
cional Catalana, va ser un acte per a nosaltres molt important, perquè ens va 
portar totes aquestes reflexions i ens va encoratjar a treballar amb més força 
pel nostre futur.

10 de març:
engega l’Assemblea Nacional Catalana
Alguns vam participar en la consulta del 10A, d’altres es van incorporar 
més tard, però tots hem treballat aquest últim any amb molta il·lusió i 
moltes ganes. Ens vam fixar un objectiu, difondre i consolidar l’ANC al 
nostre districte i fer difusió de la necessitat de tenir un estat propi. 
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Actualment ja hi ha vint-i-un es-
ports on els atletes catalans po-

den competir amb la seva bandera, 
la senyera, així com pujar el podi 
escoltant l’himne dels Segadors. Les 
seleccions reconegudes són les de 
Pitch&Putt, Curses de Muntanya, Fut-
bol sala, Patinatge, Korfbal, Raquetes 
de neu, Beach Tennis, Dards, Futvò-
lei, Tamborí, Touch Rugbi, Biketrial, 
Ball esportiu, Rugby Lliga, Futbol Aus-
tralià, Fistball, Físic-culturisme, Twir-
ling, FutTennis, Ràquetbol i Bowling. 

Catalunya, campiona d’europa 
de raquetes de neu en categories 
masculina i femenina
Algunes d’aquestes especialitats te-
nen títols a nivell europeu i mundial, 
així com atletes prou coneguts: co-
mençant pel citat equip de raquetes 
de neu, campions d’Europa tant en ca-
tegoria femenina com masculina, que 
compta amb noms com els de Laia 
Andreu i Gabriel Crosas i amb altres 
atletes destacats com Mònica Ardid 
i Silvia Leal. En curses de muntanya 
som campions del món per equips, 
i tenim atletes de tanta anomenada 
mediàtica com Killian Jornet, Teresa 
Forn i Mireia Miró, en patinatge hem 

estat campions de la copa Amèrica i 
triomfadors en altres torneigs, en l’es-
port del Korfbal hem quedat en quart 
lloc en el darrer campionat celebrat a 
la Xina, amb atletes com Berta Alo-
mà o Marc Castillo. En Pitch&Putt 
vàrem esdevenir campions d’Europa 
del 2010 amb Jordi Saborit i Marc 
Llovet com esportistes punters, i en 
Físic-culturisme obtinguérem la sego-
na posició en el campionat del món. 
I així podríem continuar anomenant 
èxits i més èxits aconseguits pels at-
letes amb la samarreta catalana

Malauradament, però, els estats 
espanyol i francès difícilment tole-
raran aquesta situació de normalitat 
en d’altres esports més majoritaris, 
ja que cal no oblidar l’ús que històri-
cament han fet els estats de l’esport 
d’elit i, especialment, dels èxits de 
les seleccions estatals com a ins-
truments d’alienació nacional contra 
pobles sotmesos com el nostre. Que 
esportistes catalans arribin dalt dels 
podis sense cap altra bandera que la 
pròpia espanta les altes esferes i els 
ministeris, com ja il·lustrà recentment 
el documental Fora de joc, promo-
gut per la Plataforma pro Selecci-

ons Esportives Catalanes, en el 
qual s’exposaven clarament els tor-
pedes llançats des de Madrid contra 
l’oficialitat de les nostres seleccions: 
els nostres oponents ho consideren 
ja una qüestió d’Estat.

Així doncs, cal ser conscients que 
la plena normalitat en la participació 
internacional dels nostres esportistes 
només arribarà quan, ja lliures, es-
devinguem una nació sobirana. Però 
encara és més important que els ca-
talans ens adonem que, per cada se-
lecció esportiva que sumem a aques-
tes vint-i-una pioneres, estarem un 
pas més a prop d’aconseguir-la.  

Sectorial Esportistes per la Independència 
de l’Assemblea Nacional Catalana

Els avenços de l’esport català
Cada dia es duen a terme petits passos per part de les seleccions catalanes, concretament en esports on 
ja estan reconegudes internacionalment.  Per exemple, en l’especialitat de la fotografia que il·lustra aquest 
article, èxit aconseguit el dia 11 de març.
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Les tres representants de la selecció catalana 
celebren el podi obtingut per Laia Andreu.

L’ANC promou la formació d’assemblees sectorials en tots els àmbits 
professionals i socials possibles. La sectorial d’Esportistes per la 
Independència vol aglutinar persones involucrades d’alguna 
manera en el món de l’esport per fer el camí cap a la inde-
pendència. 

Persones que treballen amb les federacions, que 
estan en unions i plataformes o impulsen les seleccions 
nacionals, que corren curses populars o maratons, 
esportistes professionals o amateurs, que practiquen 
qualsevol activitat de lleure esportiu... El col·lectiu de l’esport 
és un dels  més visibles, el més seguit pels mitjans informatius 
i audiovisuals i, per tant, pot tenir un paper important en la 
cursa cap a la independència. 

Tothom que tingui alguna relació amb el món de l’esport i 
vulgui participar en aquesta sectorial, s’hi pot posar en contacte 
a través d’aquesta adreça electrònica: esportistes@assemblea.cat

La Sectorial Esportistes per la Independència
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Eminent polític i escriptor, llicenciat en Dret. Amb Narcís Monturiol i Víctor 
Balaguer, va intervenir en la conspiració antiborbònica del 1868 i en la Re-

volució de Setembre. Va ser un dels fundadors del partit Republicà Federal i el 
principal promotor del Pacte Federal de Tortosa. Va fundar i dirigir el diari El Es-

tado Catalán. Va prendre part activa 
en l’aixecament federal del 1868 i, com 
a conseqüència, va ser empresonat; 
però més tard va aconseguir evadir-se 
i es va exiliar fins que va ser decretada 
una amnistia.

L’any 1879 va fundar El Diari Cata-
là. El 1880 va impulsar la celebració 
del Primer Congrés Catalanista, un 
esdeveniment de gran importància en 
el procés de politització del catalanis-
me. Aquell congrés, dirigit i ideat per 
Valentí Almirall amb l’objectiu de dis-
posar d’un instrument polític autònom 
sense lligams de dependència amb 
Madrid, tenia com a principals punts a 
tractar la llengua, la política i el dret. El 

1883 va organitzar el Segon Congrés Catalanista. El 1886 va presidir el Con-
sistori dels Jocs Florals i el 1896 va ser elegit president de l’Ateneu Barcelonès. 
També va fundar la Biblioteca Arús. 

Valentí Almirall és considerat com el més important teoritzador del catalanis-
me durant el primer període de la Restauració. 

Entre les seves obres de contingut polític cal destacar, sobretot, Lo Catalanis-
me (1886). També va ser ell qui va redactar el Memorial de greuges (Memoria 
en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña) que es va pre-
sentar al rei Alfons XII l’any 1885.

El Diari Català va ser el primer diari escrit íntegrament 
en català. Durant els seus tres anys de vida, el diari 
va prestar especial atenció a la informació de les co-
marques i es va pro-
posar d’actuar com 
a portaveu de les 
classes populars. 
La publicació del 
Diari Català va ser 
un punt d’inflexió en 
la història del perio-
disme català, en el 
procés de norma-
lització lingüística, 
en la politització del 
catalanisme i en la construcció nacional catalana. A 
més, el periòdic d’Almirall, traslladant els seus matei-

xos idearis, també mostrava un pensament republicà 
federal. Tot i així, sempre prevalien el catalanisme i 
el projecte de transformar Espanya en una federació 

asimètrica que 
tornés l’autogo-
vern a Catalunya 
i que tenia com 
a referents els 
moviments auto-
nomistes d’Hon-
gria, Irlanda i els 
sistemes políti-
coconstitucionals 
dels Estats Units 
i Suïssa. Seguint 

la seva ideologia catalanista, el diari era un clar de-
fensor del dret civil català i del proteccionisme.

BIOGRAFIA 
Valentí Almirall i Llozer (1841-1904)

Sabies que...
Catalunya és el segon país del 
món que paga més impostos. 

El primer és Suècia.
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El mes d’octubre del 2011, tren-
ta-tres anys després de pro-

clamada la Constitució, Gregorio 
Peces-Barba va fer unes declaraci-
ons a Cadis. Explicant la història del 
segle XVII, va deixar anar aquesta 
frase suposadadament humorística: 
“Nos quedamos con los catalanes”. 
Una versió possessiva, per no dir 
colonial, de la relació de Catalunya 
amb Espanya. Però Freud ja deia 
que en l’humor es transparenta la 
veritat del pensament de cadascú.

A partir d’aquesta anècdota, Patrí-
cia Gabancho demostra que Peces-
Barba expressava la mentalitat espa-
nyola de sempre, la que la Constitució 

reflecteix i que també es pot rastrejar 
en la manera com Espanya ha enca-
rat el seu projecte de modernitat. Un 
projecte fet sense tenir en compte Ca-
talunya, que ens perjudica, que s’ali-
menta del nostre dèficit fiscal i que 
mira de diluir la identitat catalana.

Avui, va dir Peces-Barba, ja no 
cal bombardejar Barcelona cada 
cinquanta anys, com volia Esparte-
ro. Espanya juga amb altres armes, 
però al mateix joc. Amb un estil clar 
i contundent, civilitzat i ple d’ironia, 
Gabancho planteja una autèntica 
“lletra de batalla” contra l’Espanya  
de Peces-Barba, que és l’Espanya de  
sempre.

Patricia Gabancho  |  Barcelona: Editorial La Mansarda, 2012

LLIBRES 
L’autonomia que ens cal és la de Portugal
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Raó 112Les 175 raons per la independència

Un Estat propi permetrà fer polítiques culturals, lingüístiques i de comuni-
cació amb un marge d’actuació més gran i lliure, pròpies de qualsevol estat 
del món.

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

La reactivació de Patrimoni se su-
ma a l’augment de l’IRPF, ja que 

ambdós impostos creen un efecte 
conjunt que, en el cas de Catalu-
nya, i també d’Astúries, pot supe-
rar el 60%. Els experts alerten que 
aquestes regions són susceptibles 
de patir deslocalitzacions i fugides 
de capitals. La pujada de l’IRPF ha 
col·locat Espanya entre els països 
que més graven les rendes del tre-
ball del món. El tipus marginal mà-
xim d’Espanya (52%) és el tercer 
més elevat de la Unió Europea-des-
prés dels de Suècia i Bèlgica-, i el 
tercer del món, després de Aruba. 
A més, qualsevol espanyol pagarà 
més IRPF que un ciutadà de qual-
sevol dels grans països.

Només Suècia s’eleva per sobre 
d’Espanya en aquesta classificació. Si 
es consideren les tarifes autonòmiques 
que algunes comunitats han afegit als 
trams superiors de l’IRPF, es constata 
que el tipus marginal màxim de Cata-
lunya s’ha elevat al 56%, el d’Astúries 
al 55,5% i el d’Andalusia, Extremadura 
i Cantàbria al 55%. Això “les converteix 
en les regions amb un tipus marginal 
màxim més elevat d’Europa, amb l’úni-
ca excepció de Suècia (56,6%)”, asse-
nyala un informe de l’Institut Juan de 
Mariana que va avançar Expansión.

No obstant això, totes aquestes re-
gions han reactivat l’Impost sobre el 
Patrimoni. Les úniques regions que 
no ho han fet són Madrid, Catalu-
nya i Balears. D’aquesta manera, la 

reactivació de Patrimoni se suma a 
l’augment de l’IRPF, ja que ambdós 
impostos creen un efecte conjunt que, 
en el cas de Catalunya i Astúries, pot 
superar el 60%.

És a dir, els contribuents amb més 
ingressos i amb patrimoni poden pa-
gar en aquestes comunitats l’equiva-
lent al 60% dels seus rendiments to-
tals, o dit d’una altra manera, de cada 
100 euros generats, aquests ciuta-
dans pagarien en impostos 60. Els 
experts alerten que aquestes regions 
són susceptibles de patir deslocalitza-
cions i fugides de capitals.
http://www.radiocatalunya.ca/index.php/
inici/35-noticies/2636-catalunya-es-el-paeis-del-
mon-on-es-paguen-mes-impostos-personals 
(7-2-2012) 

Ho hem trobat a la xarxa...
Catalunya és el país del món on es paguen més impostos personals.


