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SMx
Sants-Montjuïc
per la Independencia

PEL NOSTRE FUTUR: INDEPENDÈNCIA!

Butlletí informatiu
Maig 2012 núm.11

Assemblea territorial de l’ ANC

L’AGENDA DE SMxI

Properes parades informatives

Divendres 4 de maig 
De 17.30 a 20,30h a Creu 
Coberta/Consell de Cent.

Dissabte 12 de maig 
D’11 a 14h a Pl. Marina.

Diumenge 20 de maig 
D’11 a 14h a Pl. Can Mantega.

Divendres 25 de maig 
De 17.30 a 20,30h
a Pg. Sant Antoni/Vallespir.

Dissabte 26 de maig 
De 17.30 a 20,30h
a Pl. de Sants.

Podeu consultar totes les 
activitats en aquest enllaç:
www.smxi.cat/?page_id=50La sala d’actes de les Cotxeres de Sants es va omplir de gom a gom el 19 

d’abril per escoltar l’Andreu Bartolomé que, amb altres membres de Di-
emprou fent-li costat, va parlar d’una manera planera i clara: “Ja hem viscut 
d’esperances molts anys, i ara hem d’estar preparats per agafar la batuta 
del país. Perquè les reaccions dels nostres dirigents han estat sempre 
iguals. Després de les manifestacions, no passa mai res.” 

La decisió de la Maria i l’Andreu ha remogut consciències. Com diuen ells, 
som els catalans els propietaris d’aquests país, els qui ens hem de moure. Te-
nim un deure respecte als nostres pensionistes, els nostres infants, els nostres 
malalts, els que vindran després de nosaltres. Els ho devem també als nostres 
pares i als nostres avis, que es van jugar la vida per defensar els nostres drets. 
Nosaltres no ens podem resignar a veure com l’espoli es perpetua. Catalu-
nya s’ha d’aixecar. I també hem d’assumir que no aconseguirem avançar en 
aquest país si no correm cap risc.

De la iniciativa que va néixer a Siurana ha sorgit DiemProu, el moviment 
d’insubmissió fiscal que va creixent. El 13 d’abril s’ha acomplert la primera 
fase del pla, amb els primers empresaris que han fet el gest de pagar l’IVA 
a l’Agència Tributària de Catalunya. Amb el segon trimestre ha començat la 
segona fase. Ara ja no serà només l’IVA, i durant les properes setmanes es 
llançarà la campanya de l’IRPF. El servei jurídic de DiemProu ha elaborat un 
procés perquè autònoms i empresaris puguin fer el pagament a l’ATC sense 
caure en la il·legalitat. Ha arribat el moment de passar de les paraules als fets.

Més informació a www.diemprou.cat

DiemProu! o pagar impostos a qui cal
Un dia, la Maria i l’Andreu de Siurana es van plantar. Cansats d’esperar 
que els nostres governants moguin fitxa, van decidir fer insubmissió fis-
cal a Espanya i, tal i com preveu l’Estatut aprovat pel poble català, pagar 
els seus impostos directament a l’Agència Tributària de Catalunya.

Dimecres 9 de maig 
Assemblea general de SMxI. 
A les 19.30h a la sala de 
projeccions de Cotxeres.  
C/ de Sants, 79.
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Aquest esdeveniment hauria fet 
visible al món sencer el gran 

mo viment de l’esport popular català, 
que tenia la base associativa en una 
estructura variada de clubs i ateneus 
en els quals es barrejava la promo-
ció de la formació cultural i de l’es-
port com a vehicles de la millora de 
les condicions de vida de les classes 
populars. La pràctica esportiva havia 
esdevingut una reivindicació de les 
classes populars enfront de la burge-
sia, única practicant fins al moment, 
i es gestà des d’associacions forma-
des per joves treballadors que prac-
ticaven gimnàstica, lluita grecoroma-
na, atletisme, etc.

Temps abans, sota 
el patrocini de la Man-
comunitat, l’agost del 
1920 s’acordà dema-
nar al Comitè Olím-
pic Internacional, en 
nom de Catalunya, 
la celebració de una 
olimpíada. Tot i no 
aconseguir-ho, es va 
començar a construir 
l’actual estadi olímpic 
Lluís Companys a la 
pedrera de la Foixar-
da. Les obres  s’ini-
ciaren el setembre 
d’aquell mateix any, 
seguint el projecte de 
l’arquitecte Pere Do-
mènech i Roura.

En l’organització de 
l’Olimpíada Popular, 
des del districte hi van 
prendre part entitats 
d’arrel popular com 
la Unió Esportiva de 
Sants, el Club Femení d’Esport de 
la plaça Espanya, l’Agrupació Ciclis-
ta Montjuïc, el Foment Republicà de 
Sants, Acció Catalana Republicana, 
l’Ateneu Marxista, el Centre Excursi-
onista Atlant, el Centre d’Esquerres 

d’Hostafrancs, el Centre Ciclista Sant-
senc i, sobretot, l’Ateneu Enciclopèdic 
Sempre Avant de cultura i esport.

La consulta de la premsa catalana 
de l’època permet confirmar la parti-
cipació de l’Ateneu en l’organització 
d’aquell esdeveniment, com aquesta 
crònica del diari La Publicitat del 7 de 
juliol del 1935: “Ahir se celebrà en els 
locals del Ateneu Sempre Avant, l’as-
semblea constitutiva de la comissió 
organitzadora que ha de encarregar-
se de treballar per l’olimpíada obrera 
que organitza a Barcelona la Fede-
ració Cultural Esportiva Obrera en la 
que han de participar equips obrers 

de França, Dinamarca, Suïssa, Txe-
coslovàquia, Bèlgica, URSS, etc.” 
Montjuïc havia d’esdevenir la ciutat 
olímpica, i l’hotel de la plaça Espa-
nya, l’allotjament de molts dels atletes 
participants.

L’Ateneu Enciclopèdic Sempre 
Avant va ser fundat el 1933 com a 
organisme d’esplai i cultura per a 
les classes populars. Estava situat 
al carrer de Riego i el seu edifici va 
ser clausurat el 1939 i ocupat per la 
Falange. L’Ateneu era entitat membre 
del CCEP (Comitè Català pro Esport 
Popular). Entre les vuit seccions de 
l’Ateneu destacaven la d’excursio-
nisme i la de cultura física. Al segon 
pis del local hi havia un gimnàs que 
reunia les millors condicions per po-
der realitzar un entrenament perfecte 
amb tot allò que un bon atleta neces-
sitava: barres paral·leles, cordes, tra-
pezis, etc. El personal hi anava per la 
tirada del gimnàs i l’esport, però aviat 
es convertien en habituals de la bibli-
oteca i de les conferències.

El 18 de juliol, els atletes que havien 
de representar l’Ateneu a l’Olimpíada 
Popular estaven reunits als locals de 
l’Associació, però els fets ocorreguts 
durant els dies 18 i 19 van fer suspen-
dre aquelles olimpíades i va privar el 
grup de l’Ateneu del barri de Sants de 
competir en un esdeveniment al qual 
havien dedicat mols mesos de prepa-
ració.

Sectorial Esportistes per la Independència 
de l’Assemblea Nacional Catalana

esportistes@assemblea.cat

L’Olimpíada Popular i el barri de Sants
El districte de Sants-Montjuïc va tenir un paper cabdal en les olimpíades celebrades a la capital catalana l’any 
1992, un primer contacte directe amb l’esperit olímpic que el feixisme havia impedit cinquanta-sis anys abans. 
L’aixecament militar del 18 de juliol de 1936 va privar la celebració de l’Olimpíada Popular que, com a resposta a 
la designació del Berlín nazi com a seu olímpica, s’havia de dur a terme a 
Barcelona entre els dies 19 i 26 de juliol. 
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Lluís Maria Xirinacs va 
néixer a Barcelona el 

1932, i després de fer-se 
sacerdot als vint-i-dos anys, 
va rebutjar els diners que 
l’Estat donava a l’Església i 
va portar a terme una vaga 
de fam contra la vinculació 
entre Església i Estat. Pos-
teriorment va ser un dels im-
pulsors de l’Assemblea de 
Catalunya. Seguidor de les 
tesis de Ghandi i de la lluita 
des de la no-violència, es va estar a peu dret davant la porta de la presó 
Model de Barcelona, dotze hores cada dia durant un any i nou mesos, 
fins que no es va aprovar la llei de l’amnistia. Seguidor convençut de la 
no-violència, va intentar posar de relleu amb els seus actes tot al llarg de 
la seva vida les contradiccions de l’Estat. Va ser empresonat diverses ve-
gades, tant durant el franquisme com ja en l’etapa constitucional.

El 1977 es va presentar com independent a les eleccions generals i va 
ser escollit senador per Barcelona pel Bloc d’Alliberament Nacional. 
Sempre va advocar per la independència dels Països Catalans, i l’any 
2000 va fer una vaga de fam a la plaça de Sant Jaume per defensar-la. 

Xirinacs va ser condemnat el 2004 per l’Audiencia Nacional espanyola 
per un delicte d’enaltiment del terrorisme després que l’Onze de Setembre 
de 2002, en un discurs al Fossar de les Moreres, es declarés “amic d’ETA” 
per posar de relleu que, d’acord amb els principis no violents que havia 
defensat tota la seva vida, no totes les violències són iguals. El 2005, 
quan va anar a renovar el seu carnet d’identitat, fou detingut i ingressat a 
presó, de primer a la Model, unida per a sempre a la seva figura de cap-
taire de la pau en l’època de la lluita per l’amnistia dels presos franquistes, 
i després a Can Brians. Una ràpida i intensa mobilització ciutadana, amb 
la intervenció també de diversos partits polítics, va fer que tot just passés 
unes hores a presó. 

L’11 d’agost de 2007 van trobar el seu cadàver en un bosc d’Ogassa 
(Ripollès). Va deixar un poema/escrit que és el seu testament. Encara que 
alguns mitjans van donar per fet la hipòtesi del suïcidi, l’autòpsia revelà 
que morí per causes naturals.
Acte d’homenatge a Lluís Maria Xirinacs: 
http://www.tv3.cat/videos/982259

BIOGRAFIA 
Lluís Maria Xirinacs (1932-2007)

“És l’hora de tenir la independència, i l’única   
  manera d’aconseguir-la és la força del poble” 

  Lluís Maria Xirinacs

Davant de la Model

Vols participar activament a SMxI?
Tothom és necessari en aquest procés

cap a la independència
Contacta amb nosaltres:

www.smxi.cat      smxind@gmail.com

Acte de sobirania
He viscut esclau setanta-cinc anys

en uns Països Catalans

ocupats per Espanya, per França (i per Itàlia)  

des de fa segles.

He viscut lluitant contra aquesta esclavitud 

tots els anys de la meva vida adulta.

Una nació esclava, com un individu esclau, 

és una vergonya de la humanitat i de l’univers.

Però una nació mai no serà lliure

si els seus fills no volen arriscar

llur vida en el seu alliberament i defensa.

Amics, accepteu-me

aquest final absolut victoriós

de la meva contesa,

per contrapuntar la covardia

dels nostres líders, massificadors del poble.

Avui la meva nació

esdevé sobirana absoluta en mi.

Ells han perdut un esclau.

Ella és una mica més lliure,

perquè jo sóc en vosaltres, amics!

Lluís M. Xirinacs i Damians
Barcelona, 6 d’agost de 2007
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Una seixantena de personatges 
de la vida intel·lectual i cívica 

expliquen per quina raó creuen que 
Catalunya hauria de tenir Estat propi. 
Els arguments són múltiples i variats, 
i responen al perfil personal i profes-
sional de cadascú. 

Hi han participat: Ferran Aisa, 
Agustí Alcoberro, Ramon Alcober-
ro, Margarida Aritzeta, Jaume Aulet, 
Josep M. Baiget, Dolors Bassa, Jo-
an-Daniel Bezsonoff, Laura Borràs, 
Jordi Bosser, Moisès Broggi, Lluís 
Cabrera, Salvador Cardús, Muri-
el Casals, Jordi Castells, Joaquim 
M. Cervera, Joaquim Colominas, 
Xavier Diez, Josep Espasa, Henri 

Ettinghausen, Oriol Farrés, Mari-
ano Ferrer, Xavier Ferrer, Josefa 
Figueras, Francesc Foguet, Carme 
Forcadell, Josep M. Forné, Rosa 
Victòria Gras, Joan Guasp, Mont-
serrat Junqué, Pere Lluís i Font, Al-
fons López Tena, Miquel Manubens, 
Isidor Marí, Jordi Martí, Fèlix Martí, 
Josep Murgades, Arcadi Oliveres, 
Pepi Oller, Joan Peytaví, Jordi Por-
ta, Jordi Presas, Miquel Pueyo, En-
ric Pujol, Hilari Raguer, Ferran Re-
quejo, Elisenda Romeu, Camil Ros, 
Antoni Rovira, Xavier Rubert de 
Ventós, Eva Serra, Jaume Sobre-
qués, Miquel A. Soriano-Montagut, 
Toni Strubell, Magí Sunter, Josep M. 

Terricabras, Ricard Torrents, Jaume 
Vallcorba i Tura, Joan Vergés, Ra-
mon Vila-Abadal i Josep Vallverdú.

2012, Pagès Editors, Lleida

LLIBRES 
Per què volem un Estat propi?
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El govern espanyol va anunciar fa 
unes setmanes que tenia la inten-

ció de vendre la marca “Espanya” a 
l’exterior per millorar-ne la seva credi-
bilitat, molt malmesa per les polítiques 
de l’executiu socialista. Sembla, però, 
que amb el canvi de color a Moncloa 
la situació no ha millorat. Tot el con-
trari: mercats, premsa i ciutadans 
d’arreu del món veuen dia a dia com 
la seva confiança en Espanya passa 
al no-res.

Diversos fets ho avalen: el rei ha 
vist com s’emparellava la seva imat-
ge amb la de Franco per la publi-
cació dels informes presentats per 
l’ambaixador alemany, Lothar Lahn, 
on relatava la comprensió i simpatia 
del monarca cap als colpistes del 
23-F dies després dels fets. Tam-

bé diaris de prestigi com The New 
York Times o el Financial Times 
han dedicat pàgines a parlar sobre 
el cas Garzón i el desprestigi judici-
al que se n’ha generat. En aquesta 
llarga enumeració també hi trobem 
declaracions i decisions polítiques 
qüestionables, com l’afirmació del 
ministre de Cultura i Esports, José 
Ignacio Wert, en defensa dels toros 
com a bé cultural, la queixa diplo-
màtica del govern pels guinyols so-
bre el dopatge espanyol, o l’aturada 
en la inversió en energies verdes. 

Malgrat que alguns consideren 
que és una causa perduda, Rajoy 
i el seu equip ha decidit destinar 1 
milió euros al Real Institut Elcano 
perquè intenti fer una neteja d’imat-
ge que, de moment, no ve acompa-

nyada de fets. L’entitat disposarà, a 
més, de 3 milions d’euros de finan-
çament privat per aconseguir-ho.

Catalunya i el seu teixit empresa-
rial, com a part legal de l’Estat es-
panyol, es veu afectada per aquesta 
falta de credibilitat, de manera que 
el manteniment de la relació actual 
amb Espanya no només perjudica 
en l’àmbit del dèficit fiscal sinó tam-
bé en el de la imatge dels nostres 
comerciants. De fet, des de la ma-
teixa agrupació d’empreses AMEC, 
s’indicava fa uns dies que la mala 
imatge de l’Estat feia perdre clients 
als exportadors catalans. 

http://www.directe.cat/noticia/193826/el-govern-
espanyol-posa-impetu-i-diners-a-vendre-al-
mon-una-imatge-d-espanya-que-no-es-cre 
(22-4-2012)

Ho hem trobat a la xarxa...
La marca “Espanya” fa perdre clients a les exportacions catalanes.

Raó 42Les 175 raons per la independència

  Endegar un sistema d’estudi i de recerca en funció de les necessitats 
tècniques, culturals, socials i econòmiques de la societat i la nació catalanes.

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


