
EDITORIAL

Això sí que ara no 
toca! 
tL'ANC es prepara per enfilar el 
tram final que ha de portar 
Catalunya a esdevenir un estat 
independent. La revisió participa-
tiva del Full de Ruta de 
l'organització deixa ben clar 
perquè la secessió catalana és 
l'autèntica rebel·lió ciutadana 
contra el poder establert. Si 
Madrid no ens permet votar, 
desacatarem i ens donarem per 
independitzats d'un govern tirà. Si 
els partit polítics d'aquí no estan a 
l'alçada, promourem que la 
societat civil agafi el poder al 
Parlament per arribar a la 
independència. Perquè s'acosta el 
moment de la veritat i ja no valen 
mitges tintes. Un cop feta evident, 
una i altra vegada, la voluntat de 
l'estat espanyol de no trobar un 
encaix per Catalunya que no sigui 
la submissió i rendició incondicio-
nal, està clar que la partida es juga 
a sí o no. Per això sobta que a 
aquestes alçades una històrica 
coalició ecosocialista es posicioni 
finalment en la fantasia d'un 
hipotètic acord amistós pel qual 
l'estat espanyol ens atorga 
l'estatus d'estat lliure associat. Ens 
proposen continuar en el dia de la 
marmota, estratègia seguida els 
darrers anys per el PSC amb un 
èxit aclaparador. I així veuen com 
actius com Raül Romeva, esten-
dard de la política honesta i dels 
valors de l'ecosocialisme, abando-
na el partit perquè han posat 
rumb al no-res. Potser haurien de 
parlar amb Santiago Vidal, que els 
explicarà com són a Madrid de 
tolerants i comprensius amb els 
que propugnen canvis de debò. 
Esperem que els dirigents 
d'aquesta coalició recapacitin, 
perquè els volem al costat de la 
llibertat i la dignitat. Com esperem 
que recapaciti també una altra 
coalició, majoritària, que està a 
punt d'afrontar unes eleccions 
municipals permetent que un dels 
socis encara no s'hagi pronunciat 
pel sí o pel no. Ja no són temps 

d'ambigüitats!
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La inversió de l’Estat a Catalunya (9,5%) és la meitat de la que correspondria per 
l’activitat econòmica (18,8%)

“ C a t a l u ñ a  p r e t e n d e  r o m p e r  l a  i g u a l d a d  
e n t r e  t o d o s  l o s  e s p a ñ o l e s “

Perquè tot comença el 27 de 
setembre, quan els catalans 
estem cridats a les urnes per 
decidir si volem ser indepen-
dents. No són unes eleccions 
autonòmiques, seran unes 
eleccions plebiscitàries,  per 
guanyar un nou país, més just i 
democràtic.
I, a 7 mesos justos d’aquesta fita 
històrica, el 27 de febrer, 
l’Assemblea Nacional Catalana va 
marcar, amb un acte a Cornellà, el 
full de ruta per ampliar la majoria 
social a favor de la independèn-
cia. Un full de ruta en el que 
buscarem el suport de tots 
aquells catalans que volen que 
Catalunya esdevingui un estat. A 
la cloenda, la presidenta de l’ANC, 
Carme Forcadell, va qualificar les 
eleccions del 27S de “definitives”. 
L’objectiu, va remarcar, no és 
només un país lliure, també ho és 
un país just, amb capacitat i 
sensibilitat per fer front als 
problemes, com l’atur, els desno-
naments o la pobresa energètica. 
”Un estat català és l’únic que pot 
solucionar els problemes dels 
catalans”, va afirmar Forcadell. 
Hi ha veus que asseguren que el 
procés sobiranista s’està desin-
flant, que la majoria independen-
tista està minvant… I nosaltres els
hi diem que no és veritat. A l’ANC, 

les ganes i les forces continuen 
sent les mateixes. No estem 
aturats, hem agafat forces per 
encarar els propers mesos, defini-
tius per al nostre país. Canviem 
l’estratègia, ja no es tracta de fer 
grans manifestacions, es tracta de 
sortir al carrer, explicar, convèncer, 
perquè tenim el somni a tocar. En 
paraules de Forcadell: “No estem 
cansats”, “no ens cansarem ni 
ens aturarem fins aconseguir la 
independència”. I la primera fita 
són les eleccions municipals del 
24 de maig. L’ANC donarà suport 
a aquelles candidatures que 
estiguin compromeses amb la 
independència de Catalunya. 
I, per això, fem una crida a aconse-
guir alcaldes i regidors compro-
mesos amb el país i disposats a 
convertir les eleccions del setem-
bre en el referèndum que no ens 
deixen celebrar.L’acte del 27 de 
febrer a Cornellà també va servir 
per donar suport al jutge Santia-
go Vidal, suspès durant 3 anys per 
redactar un esborrany de Consti-
tució per a Catalunya. De fet, 
l’ANC va participar activament a 
la concentració de protesta que, 
dissabte 28, va aplegar més de 
dues-mil persones davant la 
delegació del govern espanyol a 
Barcelona. 
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“A Espanya un jutge
pot ser masclista, 

homòfob, racista,  i fins
i tot franquista, però el 

que no pot ser és 
nacionalista català.

#SantiVidal”
 

L’ANC col·labora amb la PAH per impulsar
la Iniciativa Legislativa Popular contra els

desnonaments i la pobresa energètica

 

27º09’2015” On tot  comença

Cataluña es un motor económico 
importante gracias al esfuerzo de 
todas las personas que viven en 
Cataluña sea cual sea su proce-
dencia.
Todos queremos un futuro mejor 
para nuestros hijos que vemos 
hipotecado porque 4 de cada 10 
euros que pagamos al gobierno 
central no nos son devueltos.
Se dice que el gobierno central 
nos da dinero para cubrir nuestras 
necesidades. Hay que saber que 
no es un regalo sino que se trata 
de un préstamo con altos intere-
ses, que no necesitaríamos si nos 

devolvieran el dinero que nos 
corresponde.
Queremos un nuevo estado con 
leyes socialmente más justas y 
que no permitan la corrupción 
política que hoy se vive en todas 
partes.
En el marco de un nuevo estado 
podríamos gestionar nuestros 
propios recursos para generar 
trabajo, pagar pensiones y 
mejorar el estado del bienestar.
Por eso desde el respeto a todas 
las opiniones queremos votar 
democráticamente sobre la 
independencia de Cataluña.............

¿Cuál es el malestar del pueblo 
catalán?

Pedro Sánchez (PSOE):
“El independentismo es,
sobretodo, insolidaridad y
egoismo”

Mariano Rajoy (PP):
“Nunca aceptaré que se 
ponga en tela de juicio la 
igualdad de los españoles”

Albert Rivera (C’s):
“Que salga el 19% de 
Cataluña  y vuelva el 14% 
no es expolio, es pagar 
impuestos”

La fira Mobile World Congress
2015 de Barcelona és la més important 
del món del mòbil Algun temps enrere...

VENGA 
MORALES.

ESTOS CATALANES
SON UNOS
SOÑADORES

ALGÚN DíA 
SON CAPACES DE 

QUERES SER 
INDEPENDIENTES. ME 

PARTO DE 
RISA !!!

TE 
DIGO QUE

CATALUNYA...

PIENSA
APOSTAR

FUERTE POR LA
TECNOLOGíA DEL

MUNDO DEL
mÓVIL
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