INDEPENSANTS

Butlletí informatiu extraordinari de Sants-Montjuïc per la Independència - maig 2019

Què puc fer jo per la República?
Aquesta pregunta se l’hauria
de fer tothom, pensar-hi una
estona i donar una resposta
ferma i decidida.
En aquest butlletí fem una
sèrie de propostes, però
se’n poden afegir d’altres,
sens dubte. Examina’t i pren

nota: què he fet ja? què em
falta per fer? Què puc decidir de forma immediata? En
tot cas, el més important és
l’actitud personal,
assumir la reflexió
que no hi ha pas
enrere, i que ja

hem desconnectat de la metròpoli que ens engavanya.
No cal que ens atabalem,
però tampoc no ho podem
anar allargant. Oi que tenim
pressa? Doncs som-hi!
I el 26 de maig, pensa amb
el cor.

Algunes propostes
Apunta’t al Consell per la
República.
Practica el consum
estratègic i dóna vida als
establiments amics.
Manifesta’t els dilluns
pels presos i exiliats.
Fes aportacions a les
Caixes de Solidaritat.
Mostra la teva resistència:
llaç groc i estelada al
balcó, o xapa a la roba...
Fes-te soci/sòcia de
l’Assemblea.
Defensa la llengua
catalana.
Defensa l’escola
catalana i els mitjans de
comunicació públics.
Subscriu-te a diaris
impresos o digitals
sobiranistes.
Forma’t en la Lluita
Noviolenta.
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El full de Ruta de l’ANC
La repressió posterior al 1 d’Octubre ha demostrat que la transició del 78 va ser
un maquillatge de la dictadura. La maquinària repressiva viola els drets humans
amb el silenci de la UE. L’1 d’Octubre va mostrar que tenim una ciutadania
autoorganitzada capaç de vèncer l’estat però, per contra, el Govern d’aquell
moment no va complir el mandat de la declaració d’independència del 27 d’octubre.
Ara, amb una part del Govern a l’exili i una altra a la presó, la societat civil
esdevé clau en la resistència i la Lluita Noviolenta. Davant de tot això,
el Full de Ruta de l’ANC, aprovat en l’Assemblea General
del 4 de maig, pren un paper primordial.
L’escenari més probable perquè Catalunya esdevingui
República és la via unilateral.

Les línies d’acció
Lluita Noviolenta. És una lluita d’intel·ligència que debilita el
poder de l’adversari i enforteix el propi.
Per si tornen a aplicar de nou el 155. Estudi detallat del que
ha representat fins ara l’aplicació del 155 i disseny d’estratègies defensives per fer front a una possible nova repressió.
República de baix a dalt. Es basa en iniciatives com:
• Consell per la República
• Consells Locals de la República
• Consum estratègic i responsable
• Sobirania fiscal
• Procés Constituent
• Institucions de País
• Moviment sindical
• Moviments de sostenibilitat ambiental
• Lluita feminista
• Lluita contra l’especulació i la corrupció
Internacionalització. Seguir posant en evidència davant la
UE la vulneració dels nostres drets, inclòs el d’autodeterminació.

n Saps quant suma el
conjunt de multes i
fiances imposades a les
persones encausades
com a conseqüència del
procés d’independència?
14.200.000 M€.
n A part de les penes
de presó i exili, la
pressió econòmica
que estem rebent
és una altra manera
d’intentar sotmetre’ns
a la voluntat del Regne
d’Espanya.
n En aquests moments,
encara calen 2,1 M€
per acabar de pagar
la fiança de 5,8 M€
imposada pel jutjat
d’instrucció núm. 13
de Barcelona
a 30 persones
encausades
per l’1 d’Octubre.
No les deixem soles!
Per a més informació:
info@caixadesolidaritat.cat
694 465 281

Caminades del dilluns
Cada dilluns, des del mes de novembre de 2017, i sense
fallar cap dia, ens manifestem per exigir la llibertat dels
presos i les preses polítiques i exiliades. Ens concentrem a
la plaça de Sants i després fem un recorregut pels carrers
del barri, que anem variant cada quatre dilluns. Al final,
un altre cop a la plaça, ens acompanya alguna persona o
alguna entitat del barri. Et convidem a participar-hi!

El Consell per la
República impulsa
un sistema de
democràcia
activa basada en
una participació
continuada en totes
les decisions, a
través de mitjans
digitals.
No te’n quedis al
marge!
Si vols més informació,
vine al nostre local o
a les nostres parades.
T’ajudarem a inscriure-ti!

La Lluita Noviolenta
La característica principal de la
Lluita Noviolenta és no emprar
mai la violència física i optar per
la solució pacífica dels conflictes.
Resumint, podríem dir que la Lluita Noviolenta es basa a no fer allò
que se’ns imposa i fer allò que
se’ns prohibeix.

Apunta’t a un dels
nostres tallers de
Lluita Noviolenta.
Demana’ns informació.

Establiments amics
Des de Sants-Montjuïc per la Independència
apostem per fomentar la xarxa associativa dels
barris, i per això defensem el nostre teixit de botigues i establiments comercials. Volem afavorir
que el veïnat els tingui presents i en valori la proximitat, el tracte personal i de confiança i l’oferta de
productes de qualitat.
La nostra xarxa d’establiments amics ajuda a fer
difusió dels nostres actes. Us proposem que els
tingueu en compte.

Consum estratègic
La República Catalana comença a casa
teva: digues adéu a les empreses de l’IBEX.
Hi ha moltes alternatives: informa-te’n i tria
l’opció que més us convingui a tu i a la teva
família. Si vols que t’ajudem a fer-ho, posa’t
en contacte amb nosaltres.

Si teniu un establiment i us voleu
adherir a aquest projecte, poseu-vos
en contacte amb nosaltres a
establimentsamics.smxi@gmail.com
Establiments amics al nostre web:
http://smxi.cat/establiments-amics/

Descarrega’t el full d’empreses
alternatives a http://ves.cat/epia

Si encara no ho ets, fes-te’n soci/sòcia
de l’ANC. Pots venir a inscriure’t
en una de les nostres parades o
al nostre local, o bé a través de
https://assemblea.cat/index.php/fes-te-soci/

