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15 de juliol de 2020
Presentació
Des de Sants-Montjuïc per la Independència volem donar la benvinguda a totes les persones que
heu decidit assistir a aquest acte així com els que el veieu des del nostre canal de YouTube, en
directe o posteriorment.
Al llarg de nou anys hem organitzat tota mena de debats i xerrades que han donat cabuda a totes
les veus del món independentista, intentant mantenir sempre l’esperit de transversalitat propi de
l’Assemblea, una de les missions de la qual és fer de pont entre les diferents i legítimes tendències
que componen l’espectre de partits i mirar de potenciar la màxima unitat d’acció entre ells,
constatant que com més ho hem assolit, més hem avançat. Aquest d’avui n’és un més.
El nostre partit és la independència de Catalunya i tots els partits i entitats que defensin aquest fi
tenen sempre les nostres portes obertes.
Aquest acte ha estat condicionat per la COVID que ens l’ha retardat en el temps i ens obliga a ferlo sota estrictes mesures sanitàries i de seguretat. Aquests condicionants han fet que es
converteixi en el primer esdeveniment a Barcelona de presentació del llibre d’en Gonzalo Boye i
ha atret molts mitjans i un notable gruix de personatges de la política en sentit ample. Cal destacar
la presencia del MHP de la Generalitat Quim Torra.
Per motius de seguretat hem hagut d’habilitar una zona especial per aquests i, evidentment, això
es contraposa amb la idea que sempre hem defensat de construir una República que no hi hagi
ningú per sobre de qualsevol altre. Però creiem que l’acte s’ho val. S’ho val molt.
Segur que avui marxarem cap a casa amb menys foscor de la que sovint plana damunt del camí
cap a la llibertat i cap a la independència.
Dit això, comencem el debat amb la presentació dels ponents a càrrec de la Liliana Gomicia.
Endavant. Sempre endavant!

