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“Si l’ANC no existís, algú l’hau-
ria d’inventar”, aquesta con-
tundent afirmació la feia el 
passat 11S un manifestant anò-
nim, que mostrava satisfacció 
per l’èxit rotund de participació 
i entusiasme de la manifesta-
ció organitzada per la nostra 
entitat.

Això va ser possible perquè 
«L’Assemblea Nacional Cata-
lana és una organització de la 
societat civil estrictament in-
dependent dels partits i l’ad-
ministració.» i també perquè: 
«L’Assemblea no rep ni un 
euro de diner públic».

El 10 de març del 2011 va te-
nir lloc l’assemblea constituent 
de l’ANC que va aprovar el pri-
mer full de ruta cap a la inde-
pendència política de Catalu-
nya. Aquest objectiu central i 
fundacional no s’ha modificat, 
ni es modificarà, perquè és la 
raó de l’existència de l’ANC.

És una paradoxa que sigui 
una de les poquíssimes organit-
zacions que esperen amb delit 
poder-se dissoldre, ja que això 
voldrà dir que hem arribat a la 
independència del nostre país i 
l’ANC ja no té motiu d’existir.

Arran de la manifestació 
d’enguany, que ha estat trans-
versal i oberta com sempre, 
hem vist amb estupor i tristesa 
com un sector polític indepen-
dentista i molts mitjans de co-
municació (incloent-hi TV3 i 

Catalunya Ràdio) van iniciar 
una campanya intentant des-
prestigiar l’ANC i boicotejar la 
manifestació. Fins i tot l’actual 
president de la Generalitat i 
una part important del Govern, 
en una actitud insòlita i con-
tradictòria, van decidir que no 
hi participarien, trencant el 
consens i la tradició indepen-
dentista.

Afortunadament els càlculs 
polítics contra l’ANC van fra-
cassar, la manifestació va ser 
un èxit d’assitència i combativi-
tat i és possible que per a molts 
indecisos el boicot anunciat fos 
un estímul per anar-hi. Els que 
van renunciar a donar suport al 
lema de la manifestació: TOR-
NEM-HI PER VÈNCER, INDE-
PENDÈNCIA, han de donar ex-

plicacions i ser clars per poder 
saber si continuen dalt del car-
ro cap a la independència o si ja 
s’han baixat.

Els canvis en la composició del 
Govern de la Generalitat han 
significat la ruptura del 52%. 
Ja no podem comptar amb les 
estructures autonomistes per 
avençar cap a la República. La 
composició del nou govern 

amb personatges tronats, con-
traris a la independència i l’1-O, 
i la manca de suport parla-
mentari, no són un bon ave-
rany. La història, algun dia, de-
manarà comptes als responsa-
bles de la desunió i 
l’enfrontament fratricida entre 
independentistes.

Es diu que l’ANC va contra els 
partits, i no és cert, el que és 
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ben cert és que va contra l’es-
tratègia de renúncia, d’entrega i 
desmobilització, que fa el joc 
als espanyolistes del 155, ene-
mics de la nostra llibertat.

La veu de l’ANC molesta als 
que han oblidat o reneguen de 
l’1 d’octubre i aposten només 
per un diàleg (que no arriba ni 
a negociació) amb el Gobierno 
de España, que mai compleix 
els seus acords. Cada cop és 
més evident que és tracta d’una 
taula estèril amb l’objectiu de 
distreure i confondre els ciuta-
dans, perquè després de més 
d’un any no ha aconseguit cap 

resultat i encara molt menys 
que ens acosti a la indepen-
dència.

L’ANC vol, i sempre ha vol-
gut, la unitat política dels inde-
pendentistes, amb tota la seva 
diversitat i matisos ideològics, 
perquè sabem que la unitat fa 
la força i sense força no podem 
guanyar la independència. Per 
això rebutgem el sectarisme i 
l’enfrontament estèril entre els 
companys de camí.

Quan ens trobem al carrer 
per clamar per la llibertat i el 
dret a decidir, no ens interessa 
si tenim o no un carnet de par-

tit, com no ens importa el color 
de la pell, ni quina religió o ide-
ologia practiquem, a tots ens 
uneix el desig d’una Catalunya 
lliure i independent.

Sabem molt bé que l’enemic 
de la República és l’estat espa-
nyol i tot el seu aparell, però 
també sabem que aquest pot 
tenir complicitats internes, 
volgudes o no, i mai renuncia-
rem a denunciar-les i a reafir-
mar que per sobre de l’interès 
partidista hi ha la voluntat del 
poble que es va expressar, su-
perant tots els esculls, l’1 d’oc-
tubre de 2017.

El passat 1 d´octubre es van commemorar els cinc 
anys del referèndum d’autodeterminació de Cata-
lunya. L’acte l’organitzava el Consell de la Repúbli-
ca, ens amb seu fora de l’estat espanyol per evitar 
les seves represàlies. L’objectiu del Consell de la 
República és portar a terme el resultat d’aquell re-
ferèndum i el presideix el president exiliat Carles 
Puigdemont.

L’acte es va convocar al Passeig de Lluís Com-
panys i va reunir força millers de persones que van 
omplir l’indret. El públic es va manifestar amb es-
perit crític i reivindicatiu amb els partits que fa cinc 
anys no van saber defensar la voluntat expressada 
a les urnes. 

Amb la intenció de reunir tot el ventall indepen-
dentista es va convidar:

–  Carme Forcadell (Presidenta del Parlament 
aquell 1-O)

–  Xavier Antich: President d’Òmnium Cultural.
–  Jordi Gaseni: President de l’AMI (Associació de 

Municipis per la Independència). 
–  Sergi Perelló: Secretari general de la Intersin-

dical-csc.
–  Mònica Roca: Presidenta de la Cambra de Co-

merç.
–  Dolors Feliu: Presidenta de l’Assemblea.
–  Carles Puigdemont: President del Consell per 

la República.

L’acte es va fer feixuc per les moltes intervenci-
ons però es va produir un gran silenci quan el 
president Puigdemont va fer el seu parlament via 
telemàtica.

Les idees bàsiques que es van defensar van ser:
La independència, imprescindible pel desenvo-

lupament de Catalunya, la fi del dol pel fracàs i la 
repressió, el protagonisme de la societat civil mo-
bilitzada i la necessitat d’una estratègia conjunta 
de totes les forces independentistes.

L’1-O: La gent hi som
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Com és ben sabut, els mitjans de 
comunicació estan creats per in-
formar, investigar, educar, poten-
ciar el sentit crític, actualitzar els 
coneixements dels lectors...i els 
diversos poders de la societat de 
caire polític, econòmic, social...
sovint els volen fer servir per in-
fluenciar la població al seu favor.

Observeu aquestes dues foto-
grafies i traieu les pròpies conclu-

sions. No estem afirmant que tots 
els mitjans estiguin condicionats 
pels poders, només que els llegiu 
amb sentit crític perquè els diners 
sovint compren voluntats.

Aquesta humil publicació no-
més rep els diners dels nostres 

socis per poder informar el veï-
nat des d’un punt de vista inde-
pendentista amb el desig de lli-
bertat i justícia. Tots els exem-
plars els donem a veïns i botigues 
del Comerç Amic amb la única 
intenció d’informar.

Alerta amb els mitjans de comunicació

L’any passat, l’Estat va invertir 740 milions a Cata-
lunya. En canvi, aquest any diu que el primer tri-
mestre ja hi havia invertit 1.070 milions. Formaran 
part del que, a final d’aquest any, l’Estat dirà que 
haurà invertit a Catalunya.

On són els 1.070 milions que tan matinerament 
ens ha invertit l’Estat? Són a una empresa de Flo-
rentino Pérez. Com és possible això?

Vet aquí que l’empresa d’autopistes Abertis va 
construir, pagant ella, l’autopista AP7. Fins ara, 
Abertis, a través dels peatges, ha anat recuperant 
la inversió i fent el manteniment. Aixecades les 
barreres, l’Estat i Abertis han fet números a la 
llum del contracte en vigor. El resultat és que 
toca que l’Estat pagui 1.070 milions a Abertis. 
Aquests són els que ens comptaran com a inver-
sió del 2022.

Podríem admetre que això és una inversió feta, 
en part, a Catalunya, tot i que la data en què es 
reconeix sigui poc oportuna. Però cal saber que, en 
els comptes macroeconòmics, hi ha inversions que 
es consideren regionalitzables i altres que no. 
Aquesta, junt amb les altres similars, estaven eti-
quetades com a no regionalitzables pel fet que 
l’autopista travessa més d’una comunitat autòno-
ma. Però tan bon punt se n’ha sabut l’import, se li 
ha canviat l’etiqueta —a aquesta, no a les altres— 
i s’ha atribuït a Catalunya. Així amagaran un altre 
any d’inversions insuficients a casa nostra.

A banda d’aquesta «inversió» tan dubtosa, el 
primer trimestre d’aquest any l’Estat havia invertit 
a Catalunya el 18% del pressupost anual, mentre 
que a Madrid ja hi havia invertit el 55%. Portem, 
doncs, el mateix camí de sempre.

L’Estat declararà aquest any una 
inversió del 2010

 PINZELLADES D'ECONOMIA
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Però, tremolem! Abertis no està d’acord amb 
aquest pagament de 1.070 milions. Diu que se li han 
de pagar 4.150 milions. El contracte obligava Abertis 
a desmuntar barreres de peatge en plena ruta i, a 
canvi, posar-ne a les sortides, cosa que Abertis va fer 
cap allà al 2010. El cost d’aquests canvis es compen-
saria amb un augment de trànsit causat per la major 
fluïdesa aconseguida. Vet aquí que aquest augment 

no s’ha produït, en part a causa de la pandèmia. Per 
això, ara és en mans del Tribunal Suprem interpretar 
qui ha de carregar amb aquells costos no recuperats.

En el cas que el Tribunal Suprem sentenciés a 
favor de Florentino Pérez i en contra dels diners de 
tothom, endevineu si aquest pagament es compta-
bilitzaria o no com a inversió i si s’atribuiria o no a 
Catalunya? 

El dilluns, 4 d’octubre, la territorial de l’Assem-
blea de l’Esquerra de L’Eixample va organitzar 
un debat per als veïns del barri, que va estar un 
èxit de públic i va resultar molt interessant pels 
canvis que s’albiren en el moviment indepen-

dentista.
Si us el vau perdre el podeu visualitzar a Youtube: 

https://t.co/79zBJ52PNQ

Debat a l’Esquerra de l’Eixample
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Les Festes de l’Esquerra de l’Eixample
La territorial de l’Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample vam organitzar l’acte infantil del 
dia 2 d’octubre que va ser un èxit de participació

 EL BATEC DEL BARRI

Vall del gegantó del barri 
acompanyat del públic als 
jardins de Rosa Deulofeu

Els Trencamandres animen amb les seves cançons a participar

Acte de la CLLC a la Festa Major de les Corts
Dia 9 d’octubre a les 11 del matí

L’acte del dia 9 a la Plaça de la Con-
còrdia era una part de l’espai reser-
vat a Òmnium i ANC que ens van 
cedir per tal de donar força a l’or-
ganització d’activitats de Llengua. 
Les vam preparar dels de la CLLC. 

Es va fer la presentació del 
personatge del Correllengua 

d’enguany. I vam llegir amb ar-
gumentacions pròpies un tast 
d’Aforismes. Vam fer servir la 
llengua per a entretenir-nos i 
ens vam divertir amb la repre-
sentació d’algunes escenes de 
canvi de llengua. Formàvem part 
dels actes de la Festa Major! 
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Les Fusterianes de Les Corts
Aquest any, a les Corts, vuit dones 
ens vam constituir de manera 
puntual en LES FUSTERIANES DE 
LES CORTS i vam actuar com a 
Fusterianes el dia 7 a la Plaça de la 
Concòrdia per iniciativa de l’ANC i 
Òmnium. 

Ens vam inspirar en el llibre 
“Nosaltres les Fusterianes” que 
van publicar la Núria Cadenes i 
la Gemma Pasqual a Edicions 3 i 
4 de València, en el qual més de 
100 dones parlen, amb mirades 
diverses, d’en Joan Fuster. L’his-
toriador, poeta, filòsof, assagista, 
polític va deixar-nos els seus 
textos i en vam fer una colla de 

propostes i rèpliques de les Fus-
terianes. Vam voler ser trans-
missores de l’un i de les altres. 
Vam classificar els textos per te-
mes: Feminisme, Llengua, Iden-
titat i Territori, Pensament Polí-
tic, Escepticisme i descripció del 
personatge: l’Homenot de Sueca. 

Una gran oportunitat d’apro-
fundir en l’obra d’aquest autor de 
Sueca que va parlar clar i català 
per dir-nos que Països Catalans 
és el nom que ens aixopluga a 
tots i que la llengua és el nostre 
pal de paller. Les seves idees polí-
tiques són tan clares que avui en 
dia, 50 anys després, són tan vi-

gents com el dia que ell les va 
pronunciar. En deixava ben clar el 
tema de la llengua en una futura 
Constitució catalana, deia ell “...la 
Llengua catalana, per defecte, és 
la llengua del país sense cap de-
claració referida al castellà o a 
altres llengües” Diem nosaltres: 
cal 50 anys de debat? Perquè, 
també en paraules de l’autor, “la 
política que no fem nosaltres, 
serà feta contra nosaltres”. 

 LA NOSTRA CULTURA, LA NOSTRA LLENGUA

Correllengua 2022
El passat dia 8 de setembre es va celebrar, dins 
dels actes de la Festa Major d’Esquerra de l’Eixam-
ple i Sant Antoni el Correllengua d’enguany amb 
homenatge a l’escriptor valencià Joan Fuster, es-
criptor, gran defensor de la llengua catalana.

Es va celebrar al carrer Viladomat com un acte 
més del Mercat de Pagès de Germanetes amb un 
gran èxit de participació del barri, aproximada-
ment unes dues-centes persones varen gaudir de 
les actuacions de l’Escola Memorí, que va fer una 
actuació que unia diverses arts interpretatives, 
música, dansa i teatre. També participà l’Esco-
la  ArtMúsic  amb dos grups corals, les cokes les 
més joves i les Dorys totes dues d’una gran qualitat 
musical i l’actuació dels glosadors de carrer, Cor de 
Carxofa, que amb els seus versos simpàtics i pu-
nyents improvisats van animar l’auditori. 

Finalment i de forma improvisada es va  gau-
dir del Màgic Andreu, veí del barri que ens va de-
lectar amb la seva màgia i gràcia.

Paral·lelament als actes es va fer un concurs d’afo-
rismes en el qual s’havia d’encertar d’entre una llista 
d’aforismes els quatre que eren del Joan Foster.

Afortunadament, el temps ens va acompanyar i 
ja, el grup d’entitats veïnals que hi participen, co-
mencen a preparar el Correllengua del 2023. Cartellsdel Correllengua de Les Corts i de Sant Antoni-Eixample
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I si parlem  
de llengua?

   Sabies que 8 de cada 10 
catalanoparlants canviem de llengua 
quan ens parlen castellà?

    Sabies que els pocs catalanoparlants 
que no canviem de llengua sovint ens 
sentim incòmodes?

    Sabies que això passa perquè durant 
segles ens han fet creure que els drets 
dels altres són més importants que els 
nostres.

    Sabies que hem adoptat la submissió 
lingüística com a conducta normal i 
això és la mort de les llengües?

Sisplau: no canvieu de llengua
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CONSELLS LLUITA  
NO VIOLENTA

El meu nom és Sergio *Popovich i això és Everi-
day Rebellion. El vídeo d’avui és sobre “Les elec-
cions com a detonador”. 

Hi ha hagut diversos casos , des del refe-
rèndum de Xile, fins a les eleccions a Sèr-
bia, Geòrgia i Ucraïna, totes elles fraudu-
lentes, on les eleccions ( i la seva manipu-
lació) han servit de detonador per derrocar 
el sistema anterior i aconseguir el progrés 
democràtic. Què fa que la gent s’engresqui 
quan es proposen eleccions? Us ho torno a 
dir: la lluita no violenta només funciona si 
és personal. 

A nivell polític voteu per un partit o un altre, 
però quan us trobeu en casos com el de Milose-
vic o el d’ Ucraïna, on el govern et roba el vot, de 
sobte es torna quelcom molt personal. Es tracta 
d’una assumpte entre tu i el govern. És per això 
que milions de persones surten al carrer, i sabeu 
què? La gent que normalment no s’uneix a pro-
testes i ni tant sols s’implica en política, acaben 
emprenyant-se molt, la qual cosa juga a favor 
dels moviments de protesta arreu del món. Hi 
ha hagut diversos canvis socials molt positius 
després d’unes eleccions fraudulentes, perquè 
poden ser utilitzades com a detonador amb faci-
litat. El més important sobre les eleccions frau-
dulentes, i el seu ús com a detonador, és que un 
cop que el poble ha aconseguit la victòria , com 
a Sèrbia, fent fora el govern que ha robat les 
eleccions, s’assoleix la gran victòria. Eleccions 
lliures i justes per sempre més. Els polítics no 
canviaran, però almenys saben que el preu per 
manipular el vot de la gent és molt alt. Aquesta 
és la victòria que el poble ha aconseguit i que 
mantindrà per sempre.

Així doncs, penseu en com utilitzar diferents 
detonadors per aconseguir el canvi social.

Que tingueu un bon dia. Prou de desitjar. Feu 
que passi.

https://www.youtube.com/watch?v=KxRTtfE-
V8Yo&t=27s

Consell 22.  LES URNES COM A 
DETONADORES DEL CANVI

Cinc anys 
reivindicant  
la llibertat
El 5 de novembre es va commemorar els cincs anys 
que el Col·lectiu Enriqueta Gallinat és manifesta 
en contra de la repressió de l’estat a les persones 
que han defensat la llibertat de Catalunya des del 
país o des de l’exili. Al vespre, a la cruïlla del carrer 
Urgell amb Av. de Roma, el col·lectiu es va reafir-
mar amb el seu desig de persistir fins la fi de la 
repressió. Va haver-hi parlaments, cinc pastissos, 
cava i cançons.


