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SMx
Sants-Montjuïc
per la Independencia

PEL NOSTRE FUTUR: INDEPENDÈNCIA!

Butlletí informatiu
Juny 2012 núm.12

Assemblea territorial de l’ ANC

Fa molt de temps, però darrerament 
amb una freqüència diària, els ca-

talans i les catalanes no parem de re-
bre disgustos. La llista de greuges és 
inacabable: la trinxada de l’Estatut, la 
presa de pèl del finançament, les re-
tallades d’ací o d’allà, l’eliminació de 
les caixes d’estalvi catalanes, la ridi-
culització del Parlament, el descrèdit 
de la nostra policia, l’incompliment 
dels compromisos sobre els deutes 
del govern central, l’escanyament de 
l’economia i la indústria catalanes, 
l’abandó de les nostres infraestruc-
tures, l’atac al model educatiu català, 
l’insult barroer a les nostres autoritats 
i representants... Però el més greu 
és la sensació que aquests represen-
tants no tenen eines, ni valor, ni in-
tenció de fer front a aquest tsunami 
que ens arrasa, que no fan res per 
redreçar el país. Davant d’aquesta si-
tuació, no és estrany que estiguem de 
mal humor, que pensem que no hi ha 
res a fer, que són ells, els polítics, els 
qui ho haurien de resoldre. Hi ha el perill de la desmoralització. Això sí, indignats, molestos, però continuem al 
sofà, veient la tele o llegint el diari, i anant acumulant mala baba…

Potser ja és hora que prenguem consciència que queixar-nos i no fer res vol dir fer-nos corresponsables de 
l’ensulsiada del país. Cal que, d’una vegada, ens posem en marxa i actuem d’una manera decidida per fer front 
a totes les agressions de què som objecte. Potser de tant en tant participem en alguna manifestació, per la indepen-
dència, pel català, contra les retallades... però això només és actuar a la defensiva. Un cop acabada la manifestació, 
què en queda, més enllà de les ridícules discrepàncies del nombre d’assistents, segons qui el calculi?    

Per això, en aquest moment, o millor, a partir d’ara, i fins que no aconseguim els nostres objectius com a nació, hem 
d’actuar, hem d’arriscar, i potser en algun moment traspassar el llindar de la legalitat, perquè per damunt d’aquesta 
hi ha la legitimitat. Si no hi hagués hagut algú abans que nosaltres que hagués plantat cara a la injustícia, potser avui 
seríem esclaus, els infants farien jornades laborals esgotadores, els nois farien el servei militar, no hi hauria eleccions, 
la dona estaria tancada a casa... I tantes coses que no s’haurien aconseguit mai.  I compte, que en el tema dels drets 
civils, anem enrere! 

    (Continua a la pàg. 2)

No et queixis: actua!
La llista de greuges és inacabable. Però el pitjor de 
tot és la sensació que els nostres representants 
polítics no tenen cap intenció de fer front a 
aquest tsunami que ens arrasa. Hem de prendre 
consciència que queixar-nos i no actuar equival a 
fer-nos corresponsables de l’ensulsiada del país. 
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Raó 42

El proper 30 de juny, totes les assemblees territorials 
de l’Assemblea Nacional Catalana ens posarem en 

marxa i escenificarem un gran acte d’inici, obert a tota la 
ciutadania de Catalunya. L’objectiu de la Marxa cap a la 
Independència és portar el missatge independista a tots 
els racons del país, durant la primera fase del Full de Ruta 
de l’ANC aprovat a l’acte de constitució del 10 de març. 

La Marxa s’estructurarà en 10 columnes que confluiran 
a Barcelona l’11 de setembre amb una manifestació multi-
tudinària sota el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”. El 
dia 12 de setembre començarà la segona fase del Full de 
Ruta, la preparació d’una consulta popular sobre la inde-
pendència, organitzada pels ajuntaments a mitjan 2013, 
en tants municipis com sigui possible.  

Més informació:
http://www.smxi.cat/  http://www.assemblea.cat/ 
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(Ve de la pàg. 1) 
És important la nostra implicació en iniciatives i actes cívics. La força que tenim si actuem massivament és imparable. 

A més, comptem, com mai a la història, amb poderoses eines d’informació a través de la xarxa per fer convocatòries, 
per estendre consignes, per proposar accions. 

I si una gran quantitat de persones retiressin els diners o les domiciliacions d’un determinat banc o caixa? I si deixés-
sim de pagar peatges definitivament? I si no compréssim en comerços on no tracten bé la nostra llengua? I si pagués-
sim els nostres impostos a la hisenda de Catalunya? Prenguem consciència del nostre poder. Si tenim por, perdrem la 
partida. No caldran tancs, ni empresonaments, ni multes...

Hem de persistir tossudament. Aconseguir la independència i construir una societat més justa no és fàcil, però és 
possible, i ho tenim cada dia més a prop. Això sí, la llibertat i la justícia no ens cauran al cistell com fruita madura mentre 
rondinem. Hem d’actuar. Adoptem i escampem el nostre lema: NO ET QUEIXIS: ACTUA!

SMxI - Territorial de l’ANC

En marxa
cap a la independència
Som a les portes de la primera gran acció de l’ANC, la 
Marxa cap a la Independència, que ens ha de permetre
la consolidació del moviment arreu del país i l’assoli-
ment d’una majoria social favorable a l’Estat propi.

Objectius generals de la Marxa 
cap a la Independència

1. Fer conèixer l’Assemblea Nacional Catala-
na en tots els municipis del país, i  implicar el 
conjunt de la societat civil en la consecució del 
Full de Ruta. 

2. Doblar, al final de la Marxa, el nombre d’as-
semblees territorials de l’ANC constituïdes.

3. Demanar als alcaldes dels municipis que en-
cara no formin part de l’Associació Municipis 
per la Independència, que s’hi incorporin. 

4. Mobilitzar les entitats i la societat civil organit-
zada per participar en la Marxa com a primer 
pas per a la mobilització pel referèndum del 
2013. 

5. Incorporar els joves al procés de construcció 
de l’Assemblea, a partir de la seva participació 
activa en la Marxa. 

6. Convocar tot el poble de Catalunya a participar 
massivament l’11 de setembre a Barcelona. 

Les 175 raons per la independència

72. Amb un Estat propi moltes empreses vindran a Catalunya per l’efecte 
capitalitat i l’aeroport del Prat millorarà en vols intercontinentals. 

Trobareu les altres 174 raons a: www.assemblea.cat/docs/llibret_MXI.pdf
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El projecte “Dóna la cara” consisteix a omplir una pà-
gina web amb fotografies de persones que estan a 

favor de la independència, que “donen la cara per la inde-
pendència”. És una nova manera de realitzar una recollida 
de signatures a favor de la independència del nostre país, 
però en aquest cas es demana una fotografia i en qualse-
vol moment tothom pot veure quanta gent hi ha, quins són 
els pobles o les ciutats amb més sentiment independentis-
ta, quines persones conegudes també hi han participat...

L’objectiu és fer força per avançar en l’assoliment d’un 
estat propi, perquè és important que hi hagi una gran mas-
sa de gent adherida que permeti crear un estat d’opinió.

Aquesta idea la va posar en marxa Berga per la Inde-
pendència (BxI), entitat que treballa per donar a conèixer 
l’Assemblea Nacional Catalana. Es va obrir una pàgina 

web que, amb poques setmanes de funcionament, va re-
bre prop d’un miler d’adhesions. 

A més de l’opció de la web, la idea també s’ha portat al 
carrer. A Berga es va fer un acte el 21 de gener on més de 
300 persones que hi van donar la cara allà mateix. Oliana, 
Palamós, Camprodon, Puig-reig i Manresa són algunes 
de les localitats que s’hi han afegit les darreres setmanes. 

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

Dóna la cara per la independència!
Va començar a Berga i no para de créixer... Al nostre país van sorgint ini-
ciatives diferents i imaginatives, i benvingudes siguin. Aquesta n’és una, 
i des de Sants-Montjuïc per la Independència ens hi hem adherit muntant 
l’activitat de “donar la cara” a la nostra paradeta a la mostra de FirEntitats 
del 2 de juny. Hi han participat 222 persones.

Sabies que...
Pràcticament la meitat dels municipis del 
Principat aposten per la independència. 

L’Associació de Municipis per la 
Independència compta amb 439 adhesions 

de les 947 poblacions catalanes.

Més informació: http://www.municipisindependencia.cat/
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5 raons per participar 
a “Dóna la cara”
1. És transversal: 

no depèn de cap partit polític
ni entitat.

2. És independent:
donar la cara no implica donar 
suport a cap organització, entitat 
o causa més enllà de declarar-se 
partidari de la independència.

3. És personal:
tothom dóna la cara a títol per-
sonal, independentment del seu 
posicionament polític o social.

4. És innovador:
és una nova forma original i 
atractiva de declarar-se inde-
pendentista utilitzant les noves 
tecnologies.

5. Objectiu simple:
l’únic objectiu d’aquest projecte 
és aconseguir el màxim de cares 
possibles a favor de la indepen-
dència.

Dóna la cara per 
la Independència!
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Estem patint una crisi de grans proporcions. L’economia ens preocupa i ha 
passat a ser el primer maldecap dels catalans. Com a persona relaciona-

da amb l’empresa industrial, sense pretendre donar una visió gaire optimista 
de la sortida de la crisi, sí que voldria oferir una visió no catastrofista de la 
situació actual. 

A Catalunya hi ha sectors que funcionen, tot que ho fan sota un mantell que, 
en comptes de protegir-los, els ignora i els ofega. La visió empresarial de l’Es-
tat espanyol sempre ha beneficiat els negocis en els quals la metròpoli s’ha 
trobat a gust, o té el control total del sector. Parlo de construcció, finances, 
etc., negocis molt importants, però sovint basats en una mirada a molt curta 
distància, quasi miop. Quan es parla del sector industrial, a Madrid li surt urti-
cària. Sí, això de negocis de diverses generacions i de poc benefici immediat, 
no està fet per a ells. En canvi, aquí, a Catalunya, hi ha empreses, algunes 
fins i tot familiars, que s’estan convertint en multinacionals i que, en plena crisi, 
creixen pertot el món. Tinguem en compte que, al principi, l’empresa industrial 
és arriscada, i si té èxit encara més: créixer es car i, tot i que possiblement 
s’obtindran grans beneficis a la llarga, moltes vegades el cost personal i les 
inversions fetes poden posar en risc les empreses industrials amb èxit. Què 
ens aporten? Molts llocs de treball, força valor afegit i poc risc de generar una 
gran crisi. Històricament, a Catalunya hem apostat per aquest tipus d’empre-
ses. A dia d’avui, moltes de elles estan en condicions de lluitar a nivell mundial 
amb les seves competidores, sense cap problema. Algunes han hagut d’obrir 
fàbriques fora, ja que aquí no han obtingut ajuda de ningú, ni de l’Estat cen-
tral, ni de la Generalitat. En tot cas, es demostra que l’empenta emprenedora 
encara no l’hem perduda.

A la taula de la pàgina següent, treta de de l’IDESCAT (unitats: milers d’eu-
ros), podeu veure dades significatives. En primer lloc, és només del sector 
industrial, que va caure un 18,6% del 2008 al 2009, però que, amb una molt 
bona agilitat, ja creix al 2010 un 7,1%. Amb color groc, hi ha marcats els sec-
tors que, per valor o per creixement, és interessant de tenir en compte. Alguns 
són motors de la nostra indústria, com la fabricació de vehicles, el sector de 
la indústria química i el de l’alimentació, que ja és el mes important a nivell de 
volum de negoci. Però la nostra indústria principal són les petites i mitjanes 
empreses que proporcionen a totes les altres el diversos components que ne-
cessiten (envasos, embalatges...), i que a més s’han espavilat i s’han convertit 
moltes de elles en líders tecnològics a nivell mundial en aquests sectors de 
suport a les grans empreses. Sectors com el de l’envasament i el de l’embalat-
ge, tenen aquí fabricants que són primeres marques mundials. Perquè tot això 
funcioni es necessita aquesta segona, i tercera línea d’empreses mes petites 
per suportar les necessitats de les grans. És a dir, un gran teixit de petites 
empreses, que nosaltres encara tenim.

Quan, als anys 50, la FIAT es va interessar per muntar juntament amb l’estat 
espanyol una fabrica de automòbils (la SEAT), l’estat espanyol els va convi-
dar a instal·lar la fàbrica a Madrid, oferint-los tota mena d’avantatges econò-
mics. Però la FIAT va rebutjar posar la fàbrica a Madrid perquè himancava 
infraestructura industrial. Necessitaven petits fabricants de cargols, femelles, 
molles...  Això, nosaltres ho tenim. Podem imaginar un Estat català que pugui 
decidir com i en què s’ha d’invertir, i com podríem aleshores, atraure una gran 
quantitat d’inversions estrangeres que ara ens estem perdent?

Si en plena època de crisi el nostre sector industrial es capaç de sortir-se’n, 
com estaríem en fase expansiva i essent un estat propi? No m’ho puc imagi-
nar, ni vull imaginar-ho, perquè segur que ho podré veure.

Ricard Garreta i Colon. Fundació Catalunya Estat.
Responsable de l’àrea Economia /Empresa

No tot va tan malament

El Centre Social de 
Sants, 40 anys després

Ara fa 40 anys va néixer el Centre 
Social de Sants, una entitat que 

des dels orígens, als darrers anys 
de la dictadura franquista, ha servit 
d’eina i aixopluc de lluites veïnals per 
aconseguir un barri millor. Gràcies a 
la lluita avui tenim la plaça de Sants, 
el Parc de l’Espanya Industrial i el 
centre cívic de les Cotxeres. La lluita 
continua, i fa poc que s’han guanyat 
espais de Can Batlló per al veïnat. 

L’11 de maig es va celebrar l’aniver-
sari amb un sopar a l’auditori de les 
Cotxeres. El menú, boníssim, servit 
pel mestre cuiner Roger, del Terra 
d’Escudella: sopa de tomata amb her-
bes dels Països Catalans, amanida 
de primavera amb vinagreta de fruita 
vermella, mandonguilles de la Plana 
amb sípia del Garraf i coca de maig 
amb cava brut de l’Anoia. Hi van as-
sistir unes 250 persones, que van po-
der gaudir dels deliciosos plats i del 
concert de fi de festa, que comptava 
amb la participació de gent de la fa-
ràndula convidats per la santsenca 
Núria Feliu.     
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Total indústria
2008 2009 2010 2008 2009 2010

143.284.672 116.662.011 124.983.994 .. -18,6 7,1
Ind. extractives i refinació del petroli 5.960.310 4.081.982 5.582.011 .. -31,5 36,7
Ind. de productes alimentaris 19.978.289 18.328.746 18.838.980 .. -8,3 2,8
Fabric. de begudes i indústria del tabac 3.720.323 3.600.956 3.388.589 .. -3,2 -5,9
Ind. tèxtils, cuir i calçat. Confec. peces de vestir 5.628.084 4.628.573 4.559.366 .. -17,8 -1,5
Ind. de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 1.378.929 1.038.092 1.008.722 .. -24,7 -2,8
Ind. del paper i de les arts gràfiques 6.521.210 5.361.309 5.764.914 .. -17,8 7,5
Ind. químiques 16.202.893 13.216.376 15.833.197 .. -18,4 19,8
Fabric. de productes farmacèutics 7.023.680 7.043.622 7.351.680 .. 0,3 4,4
Fabric. de productes de cautxú i mat. plàstiques 5.356.947 4.095.441 4.364.053 .. -23,5 6,6
Ind. d’altres productes minerals no metàl·lics 4.827.449 3.387.967 2.836.878 .. -29,8 -16,3
Metal·lúrgia 4.008.727 2.896.269 3.882.814 .. -27,8 34,1
Fabric. prod. metàl·lics, excepte maquinària i equips 10.980.590 7.596.563 7.772.616 .. -30,8 2,3
Fabric. material i equip elèctric, electrònic i òptic 9.961.359 6.473.178 6.537.120 .. -35,0 1,0
Fabric. maquinària i equips ncaa 5.681.394 3.989.889 3.952.271 .. -29,8 -0,9
Fabric. vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 14.043.659 10.763.831 11.875.134 .. -23,4 10,3
Fabric. altres material transport, excepte vehicles motor 1.638.768 1.309.607 901.741 .. -20,1 -31,1
Fabric. mobles i Ind. manufactureres diverses 2.759.650 2.328.645 2.332.259 .. -15,6 0,2
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.574.583 1.465.036 1.399.507 .. -7,0 -4,5
Producció i distribució d’energia elèctrica i gas 13.539.351 12.753.957 14.187.066 .. -5,8 11,2
Submin. d’aigua; sanejament i gestió de residus 2.498.478 2.301.970 2.615.075 .. -7,9 13,6

Enguany es commemoren els 50 
anys de l’aparició de l’assaig de 

Joan Fuster, Nosaltres, els Valenci-
ans. El llibre va ser el primer que va 
editar Edicions 62, i va sortir al carrer 
el dia de Sant Jordi. El 1963 va ser 
guardonat amb el Premi Lletra d’Or. 
Des del 1962 se n’han fet més de vint 
reedicions, inclosa una traducció al 
castellà. 

L’assaig, en aquell gris context dels 
anys seixanta, va representar una au-
tèntica revolució en els ambients intel-
lectuals de l’època, i va marcar una 
fita en la historiografia i en el conei-
xement i la percepció de la història, la 
cultura i els problemes d’identitat del 
poble valencià. Es pot dir que hi ha un 
abans i un després de Nosaltres, els 
Valencians.

Joan Fuster (Sueca, 1922 - 1992) 
ha estat un dels intel·lectuals més 
influents del segle XX en l’àmbit dels 

dels Països Catalans. Compromès 
amb la seva societat i la seva cultura, 
va ser el primer que va elaborar una 
reflexió seriosa sobre la identitat del 

poble valencià. Explicar la veritat, se-
gons Fuster, és un fet transformador: 
“La veritat —els fets constatables 
i explícits—, una vegada delatada, 
esdevé consciència, i una consci-
ència desperta sempre revertirà 
en acció, o, en última instància, en 
remordiment. Per a expressar-ho 
abusant de la terminologia d’un il-
lustre barbat: ‘explicar’ serà una in-
vitació a ‘transformar’”. Nosaltres, 
els Valencians va contribuir a la presa 
de consciència de la identitat nacional 
del País Valencià, que l’escriptor em-
marcava en el mateix context de tots 
els territoris de parla catalana: l’únic 
“futur normal” per al País Valencià se-
ria la incorporació a una entitat “su-
praregional”, els Països Catalans.

Descarregar llibre en pdf:  
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/
userpics/10002/NosaltreselsValencians.
pdf

Jaume Fuster. Primera edició: 1962, Edicions 62, Barcelona

LLIBRES 
Nosaltres, els valencians

Font: http://www.idescat.cat/

Evolució dels sectors industrials a Catalunya
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A Catalunya, els elements reaccionaris del catalanis-
me, sovint aixequen la bandera de les reivindicacions 
catalanes, en un sentit nacionalista. I quan més soroll 
fan és en els moments es quan es produeix un fet so-
cial de ressonància, talment com si cerquessin la inter-
venció de les autoritats de l’Estat 
espanyol per a batre els treballa-
dors catalans. Nosaltres, ho dic 
ací a Madrid, i si convé també a 
Barcelona, som i serem contraris 
a aquests senyors que pretenen 
monopolitzar la política catalana, 
no per assolir la llibertat de Cata-
lunya, sinó per poder defensar mi-
llor els seus interessos de classe 
i sempre amatents a malmetre les reivindicacions del 
proletariat català. I jo us puc assegurar que aquests 
reaccionaris que s’autoanomenen catalanistes el que 
més temen és el redreçament nacional de Catalunya, 
en el cas que Catalunya no els restés sotmesa. I com 
que saben que Catalunya no és un poble mesell, ni tan 
sols intenten deslligar la política catalana de l’espa-
nyola.En canvi, nosaltres, els treballadors, com sigui 
que amb una Catalunya independent no hi perdríem 

res, ans el contrari, hi guanyaríem molt, la indepen-
dència de la nostra terra no ens fa por. Estigueu se-
gurs, amics madrilenys que m’escolteu, que si algun 
dia es parlés seriosament d’independitzar Catalunya 
de l’Estat espanyol, els primers i potser els únics que 

s’oposarien a la llibertat nacional 
de Catalunya, foren els capitalis-
tes de la lliga regionalista i del Fo-
mento del Trabajo Nacional.

Tanmateix hi ha moltes proves 
que confirmen el meu raonament. 
Tan se val que proclamin el seu 
catalanisme en discursos i arti-
cles periodístics quan són a Bar-
celona. Si pensen que es troben 

en perill els interessos particulars de la seva classe 
benestant, enfollits i a corre-cuita fan cap a Madrid, 
per tal d’oferir els seus serveis a la Monarquia cen-
tralista, i més d’una vegada els haureu pogut veure 
vestint la casaca de ministre. ¿És, per ventura, amb la 
col·laboració ministerial com és poden afermar les as-
piracions de llibertat nacional de Catalunya, sotmesa a 
una monarquia centralista i enemiga de l’emancipació 
del pobles hispànics?

BIOGRAFIA 
Salvador Seguí, “El Noi del Sucre” (Tornabous 1887-Barcelona 1923)

Pintor de professió, ja des de molt jove va mostrar in-
quietud per les idees llibertàries. Va treballar per do-

nar un fort impuls a la formació i educació de les classes 
obreres des dels sindicats, i va postular 
com a armes revolucionàries la preparació 
cultural, intel·lectual i tècnica dels treballa-
dors. Va impulsar la creació de Solidaridad 
Obrera, formant part del consell directiu 
com a vocal. El 1916 va iniciar negociaci-
ons per a un pacte d’unitat conjunta d’acció 
entre la CNT i la UGT com a front únic del 
moviment obrer, que van convocar plegats 
inicialment una vaga general de 24 hores 
com a protesta per l’augment de preu dels 
comestibles, que va continuar amb una 
vaga general indefinida, el 1917, com a pe-
tició al govern espanyol per tal que garan-
tís a la població obrera una mínima qualitat 
de vida i activitats emancipadores. Es va 
aconseguir la jornada laboral de 8 hores.

Va ser escollit secretari general de la CNT a Catalunya 
al Congrés de Sants del 1918. A congressos posteriors, 

juntament amb Joan Peiró i Ángel Pestaña, va oposar-se 
a accions més exaltades i radicals portades a terme per 
altres membres de la CNT

Detingut moltes vegades per la seva ac-
tivitat anarcosindicalista, durant la vaga de 
La Canadenca es trobava pres, però va 
ser alliberat el dia que es va desconvocar 
i va poder parlar a l’assemblea organitzada 
pel comitè de vaga a la plaça de braus de 
les Arenas. El novembre del 1920, va ser 
deportat juntament amb Lluís Companys, 
el sindicalista Martí Barrera i 36 persones 
més al Castell de la Mola de Maó.

El 10 de març de 1923, en plena madu-
ració per promoure entre els treballadors la 
idea de l’emancipació com a motor social, 
va ser assassinat d’un tret, al carrer de la 
Cadena del barri del Raval de Barcelona, 
a mans de pistolers del Sindicat Lliure de 
la patronal catalana que actuava sota pro-

tecció del Governador Civil de Barcelona, Martínez Anido.

Salvador Seguí a l’assembla de les 
Arenas del 19 de març de 1919.

Una mostra de la posició de S. Seguí davant del fet nacional és el seu discurs com a secretari regional 
de la CNT a l’Ateneo de Madrid l’octubre de 1919. Planteja la relació dels treballadors catalans amb la 
llibertat nacional de Catalunya:

   (Continua a la pàg. 7)
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Ho hem trobat a la xarxa...
El frau fiscal costa a cada català 876 euros l’any

El 71% de l’evasió tributària, que 
es calcula en uns 16.000 milions 

d’euros, es produeix entre les grans 
fortunes i corporacions empresarials.

El Sindicat de Tècnics del Ministe-
ri d’Hisenda (GESTHA) calcula que 
l’economia submergida a Catalunya 
s’eleva cada any a 16.000 milions 
d’euros. L’incompliment en el pa-
gament d’impostos el farien, en un 
71%, les grans corporacions em-
presarials que trampegen la jurispru-
dència i eviten declarar tots els seus 
beneficis. Per fer-hi front, el sistema 
tributari col·lectivitza el problema: 
això suposa que a cada ciutadà 
dels Països Catalans se li cobra 
una mitjana de 876 euros anuals de 
més en quotes socials. Segons els 
tècnics d’Hisenda, la situació deriva 
de la feble legislació i el poc control 
de l’Agència Tributària espanyola. Tot 
i això, el 2011 la Fiscalia de Delictes 
Econòmics de Barcelona va obrir di-
ligències contra grans presumptes 
defraudadors. Destaquen els noms 

de l’advocat Emili Cuatrecases, els 
germans Carulla, propietaris d’Agroli-
men, i Ricardo Rodrigo, editor d’RBA. 

[...]
Per tal de mantenir el nivell de ser-

veis públics, l’intent de reequilibrar 
les irregularitats fiscals es tradueix 
en un sobreesforç econòmic per part 
dels ciutadans, que han de pagar un 
plus en concepte d’impostos. Segons 
GESTHA, l’import difereix segons el 
territori: Al Principat de Catalunya és 
on es paga més, 983 euros anuals, 
seguit de les Illes Balears, que són 
896 euros i finalment al País Valen-
cià, amb 748 euros. La mitjana d’un 
ciutadà dels Països Catalans és de 
876 euros. A l’Estat espanyol és de 
839 euros l’any.

Ara bé, tant la recaptació d’im-
postos com el control de l’economia 
submergida són competència, a dia 
d’avui, del govern espanyol. També 
ho és —tot i que no ho hagi fet— la 
responsabilitat d’impulsar estudis ofi-
cials de la situació i permetre que les 

agències tributàries autonòmiques 
tinguin accés a la base de dades de 
l’AEAT per tal de facilitar la detecció 
del frau fiscal i laboral.

Font: Anuari Mèdia.cat 2012
Descarregar pdf: http://www.media.cat/
anuari/descarregues/
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Tanmateix hi ha moltes proves que confirmen el meu 
raonament. Tan se val que proclamin el seu catalanis-
me en discursos i articles periodístics quan són a Bar-
celona. Si pensen que es troben en perill els interes-
sos particulars de la seva classe benestant, enfollits i 
a corre-cuita fan cap a Madrid, per tal d’oferir els seus 
serveis a la Monarquia centralista, i més d’una vegada 
els haureu pogut veure vestint la casaca de ministre. 
¿És, per ventura, amb la col·laboració ministerial com 
és poden afermar les aspiracions de llibertat nacional 
de Catalunya, sotmesa a una monarquia centralista i 
enemiga de l’emancipació del pobles hispànics?

Sortosament la Catalunya vexada i injuriada, privada 
de la seva llibertat nacional, coneix bé els seus de-
tractors i sap de quin cantó estan els seus veritables 
amics i defensors. Una Catalunya, alliberada de l’Estat 

espanyol us asseguro, amics madrilenys, que fóra una 
Catalunya amiga de tots els pobles de la Península 
Hispànica i sospito que els qui ara pretenen presentar-
se com els capdavanters del catalanisme, temen una 
entesa fraternal i duradora amb les altres nacionalitats 
peninsulars. Per tant és falsa la catalanitat dels qui di-
rigeixen la Lliga Regionalista. I és que aquesta gent 
avantposa els seus interessos de classe, és a dir els 
interessos del capitalisme, a tot interès o ideologia.

Estic tan cert del que dic, que sense pecar d’exage-
rat, puc assegurar-vos que si algun dia Catalunya con-
questa la seva llibertat nacional, els primers, si no els 
únics, que li posaran entrebancs, seran els homes de 
la Lliga Regionalista, perquè a Catalunya com arreu, el 
capitalisme està mancat d’ideologia.

Salvador Seguí

(Ve de la pàg. 6) 

Segons el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA), el 2011 les grans fortunes espa-
nyoles van evadir més de 42.000 milions d’euros en impostos, que sumats als fraus de les pimes, els 
autònoms i el frau laboral representen el 23,3% del PIB.
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L’AGENDA DE SMxI

Properes parades informatives

Divendres 8 de juny 
De 17.30 a 20.30h a 
C/ de Sants/Arizala.

Divendres 15 de juny 
D’11 a 14h a Pl. de Sants.

Divendres 22 de juny 
De 17.30 a 20.30h
a C/ Sants/Badal.

Divendres 29 de juny 
De 17.30 a 20,30h
a Pça. Espanya/Tarragona.

Diumenge 1 de juliol 
De 17.30 a 20.30h
a Brasil /Avda. de Madrid.

Podeu consultar totes les 
activitats en aquest enllaç:
www.smxi.cat/

Dimecres 13 de juny 
Assemblea general de SMxI
Hora: 19.30h 
Lloc: sala de projeccions de 
Cotxeres. C/ de Sants, 79

UN POBLE EN MOVIMENT

FlashMob per la Independència
Enregistrat el 18 de març de 2012 a la Plaça Catalunya de Barcelona.
Podeu veure’l a: http://flashmobindependencia.wordpress.com/

UN POBLE EN MOVIMENT

Campanya #novullpagar
L’ANC dóna el seu suport i se so-
lidaritza amb les mobilitzacions 
ciutadanes que s’han portat a terme 
darrerament contra el pagament dels 
peatges. Les diferents territorials van 
participar al 2n #novullpagar massiu 
del 20 de maig 
en els diferents 
punts de concen-
tració als peatges 
de les autopistes. 
La campanya 
continua...

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

Caravana del Bages per la Independència 
Organitzada  el diumenge 27 de maig de 2012 per les 14 assemblees ter-
ritorials al Bages de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Entre cotxes, 
motos i bicicletes, hi van participar més de 600 vehicles que van recórrer 
30 poblacions fins a confluir al Parc de l’Agulla, on es van aplegar més de 
1.500 persones.


