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Tota la nació ha estat deliberant, i
dissabte 3 de març mes de duescentes assemblees s'han reunit per
debatre i votar els tres grans
documents i un conjunt de 900
esmenes.

I atenció, avui és data senyalada:
Sense les dones no hi haurà
independència.
Varem començar l’aventura a Arenys,
i no pararem, no hi ha retorn. Aquest
procés no te amos concrets. Aquest
camí el fem entre totes i tots.
!
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Sant Pol de Mar i l’ANC

Fem sopa de pedres

Fem costat a Sant Pol, fem pinya
amb Sant Pol.

La recepta que no falla, oberta a tot
tipus d’ingredients, això si,
ingredients de qualitat, en condicions,
no caducats, frescos, ecològics, sans,
saborosos i agosarats.

Les Assemblees Territorials, més de
270, i les 27 Sectorials amb la de
darrera hora, la dels Mossos
d’Esquadra per la Independència.

Treballem pel tot i en positiu.
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ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA - MOVIMENT PER LA INDEPENDÈNCIA

D’Arenys al cel, o l’art subtil de
transformar la realitat.

Pàg.2!
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De Girona ai Palau Sant Jordi

Cadascú de nosaltres hi aportem allò
que tenim, allò que sabem, donem
cos i força a la sopa de pedres.

Per altra part, els actes organitzats
per les assemblees de l’ANC deixen
els locals i els espais, com el
d’aquest butlletí, petits.

Cada dia la renovem. No deixem que
s’ens espatlli. Cada dia en prenem,
per que notem els seus efectes
reconstituents.

La web de l’assemblea rep
15000-17000 visualitzacions diàries,
3500 IPs, des del dilluns 6 de febrer.

La llengua, l’economia, la dignitat
nacional catalana salvem amb la sopa
de pedres que fem.
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8 de març de 2012
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Ens hi trobem tots per a
fundar l’Assemblea Nacional
Catalana.
La fem ben grossa!

Pàg.4

Clar i català
independent, sobirana, ara que de veritat la
tenim a tocar, hi ha moltes coses que podem
canviar i fer millor. Una és una qüestió que
crea molta insatisfacció en general, però de
totes totes molta més a les mares amb fills
petits; una qüestió que ben gestionada
portaria molta felicitat. Parlo dels horaris, de
la conciliació del temps i de la feina, la família
i els anhels personals. Quan el nostre país
serà independent això s'ha de girar com un
mitjó. Res de jornades maratonianes als
despatxos; res de parades als migdies de dues
o tres hores per dinar -per dinar!-; res de
pel·lícules a la TV que comencen a quarts
d'onze de la nit. La feina -hem de creure i
tenir fe que d'aquí a uns anys els nivells
d'atur tornaran a ser els habituals, i que la
Catalunya independent serà una nació
pròspera-, la feina, dic, s'ha de fer, i ben feta,
però no cal treballar tot el dia! No hem nascut
per treballar tot el dia! Hem nascut per ser
feliços, per estimar, per cuidar-nos els uns als
altres, per aprendre... L'empresariat de la
Catalunya lliure entendrà que els treballadors
feliços rendeixen més, i una persona feliç és la
que arriba a casa prou aviat i té temps d'estar
amb els fills, de sortir a passeig amb la parella
o sortir a córrer amb els amics, d'anar al cine
o a una conferència, de llegir i d'estudiar...

Mares per la
Independència
Maria Mercè Roca.
Escriptora.
Com que ser mare és una condició
transversal, potser no cal que l'Assemblea
Nacional Catalana tingui una sectorial amb
aquest epígraf específic: trobarem mares
independentistes a l’assemblea sectorial de
dones, de joves, d’autònomes, juristes,
pageses... per la Independència. Mares a tot
arreu, mares que diuen: “jo vull que els
meus fills visquin en un país lliure, vull que
siguin ciutadans d'un país on l'esforç doni
els seus fruits, on no hagin de patir sempre
les imposicions d'una llengua forana, on no
hagin sempre d'entomar pacientment i
indefensa decrets i lleis que vénen
8 de Març. Dia internacional de les Dones.
d'Espanya i que ens escanyen.....”. “Vull que
Cartell commemoratiu de l’Assemblea constiuent
Catalunya sigui lliure -diuen- per a ells”
Això és el que fem les mares: procurar pels
Joan Rebull, 2012
fills, pensar en els fills, treballar pel fills... i
ensenyar-los a estimar la llibertat, i la
aprofitar l'experiència per no caure en els errors
llengua, i les tradicions més nostres, l’imaginari
antics. Si et fas una casa, per exemple, i ja has
col·lectiu de casa, el gegant del pi i la rateta que
viscut en unes quantes, saps molt bé com vols la
escombrava l’escaleta.
cuina i que el sofà ha d'estar posat a prop de la
La sort és que quan comencen una cosa de cap i
claror. Doncs amb el país igual. Ara que estem
de nou ets a temps de fer-la com vulguis, i pots treballant per fer una Catalunya nova,

Cal, doncs, començar a parlar de tot això dels
horaris i els temps. Perquè d’aquí a poc ja no
tindrà cap sentit fer el mateix horari que fan a
Espanya, oi?

Als orígens cel·lulars de la vida, la col·laboració i la simbiosi foren més importants que no la competició.
Teoria de la simbiogènesi.
Lynn Margulis (Chicago, 1938 - Amherst, 2011)

SOMISEREMFEMPINYAVIAFORATOTÉSPOSSIBLECATALÀAL’ATACVINGA
PERSISTIREMENDAVANTAMUNTICRITSSIVOLEMPODEMARAÉSL’HORA!!
Deliberant tota la nació
Un fet inèdit: a tota Catalunya, dissabte 3 de març, mes de dues centes assemblees s'han reunit per
debatre i votar tres grans documents i un conjunt de 900 esmenes.
Els Estatuts de l'ANC que s'hauran de tractar en l'Assemblea Fundacional del proper 10 de Març, el Full
de Ruta cap a la Independència i el reglament de regim intern.
Es tracta d'una activitat política de gran calat intel·lectual per elaborar el corpus teòric del programa de
lluita per arribar a l'Estat Català. Fins ara, tan sols els Partits i els sindicats feien aquesta mena de procés
de debats, però sempre pensat en un sector de la nació.
L'abast de les assemblees de l'ANC inclouen a la immensa majoria de sectors socials ideològics de Catalunya, des dels sectors trotskistes del moviment
obrer fins a sectors liberals burgesos, des de pro palestins aferrissats fins a sionistes declarats i admiradors del Mossad, des d'ateus militants fins
mossens i cristians de missa diària.
Sabem que ha estat difícil i feixuc per la Comissió d'Esmenes, però ara, que hem posat la llavor, el camí cap a la Independència esta davant nostre. I
això ha estat possible, perquè tenim una sola fita: la llibertat del nostre país.
Salut companys i Companyes de l'ANC. Redacció

Treballar pel tot. Treballar en positiu
Jaume Marfany, Consell Permanent
Tot va començar poc després d’aquell històric 13
de setembre de 2009. Quaranta persones, que
després van ser-ne dues-centes, van crear el grup
fundacional del Moviment per la Independència
(MxI) que convocaria la Conferència Nacional
per l’Estat propi del 30 d’abril de 2011.

Des d’aquell mes de setembre de 2009 fins al 10
de març de 2012, data en què tindrà lloc
l’assemblea constituent de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC), han passat dos anys i mig.
D’aquell Grup Fundacional format per 200
persones hem passat a més de 4.000 inscrits a
l’ANC... i la xifra continua pujant dia a dia. Les
assemblees territorials, punt clau en

l’organització de l’ANC, ja en sumen més de 200.
Les assemblees sectorials, organitzades
verticalment, per professions, àmbits
professionals, sectors, etc., i que són les que han
de començar a establir les bases per al debat de
la construcció d’un nou Estat, ja en sumen més
de 20, i n’hi ha unes quantes més en procés de
constitució.
continuar

Sense les dones no hi haurà independència
Maria Dantas, advocada
M'agradaria començar recordant el proverbi molt arrelat al segle XVI sobre les dones: "una bèstia imperfecta, sense fe, llei, temor i constància".
Les idees que van sorgir després, tampoc no ens van fer cap concessió de reconeixement, la veritat és que la sensibilitat de les dones va dictar el seu lloc
en la societat, atès que aquesta característica va obstaculitzar el desenvolupament de la seva intel·ligència, o sigui, l'home va actuar en base a la raó,
mentre que la dona sempre acostumada a sotmetre's, a la llarga, tindria dificultats per distingir la realitat de l'abstracte (deien). Com víctimes de la crisi,
les dones vam participar activament en les protestes, moltes vegades sense drets polítics, sense poder aixecar massa qüestions, però fèiem el que
podíem i aquest
era panorama dels costums a la societat de l'Antic Règim i les idees dels filòsofs de la Il·lustració, però oi que sembla massa proper als
continuar
dies d'avui? continuar

D’Arenys al cel o l’art subtil de transformar la realitat.
Jordi Bilbeny, escriptor
La utopia no existeix. Existeix l’illa utòpica d’En
Thomas More, encara que ell mateix reconegui
que no sap en quina part del Nou Món es troba
situada. Existeix una illa on hi ha “la ciutat
filosòfica anhelada”: sense diners, sense reis,
sense classes socials, sense propietat privada,
sense esclaus. Aquesta és una illa literària, ben
cert. És una illa fruit de la reflexió filosòfica i
moral. Però és una forma de vida real. És una
civilització concreta, precisa, tangible. Aquelles
aspiracions d’una colla de lliurepensadors

medievals impossibles d’atènyer, perquè el món
occidental en què vivien era impossible de
transformar a través del pensament, són ara, a
l’altre extrem de l’orbe, un univers real. En
Colom el va donar a conèixer amb el simple gest
de travessar l’Atlàntic. També li deien que era
impossible trobar noves terres desconegudes
enllà del mar Oceà. La seva tenacitat, la seva
convicció, els seus coneixements profunds de la
geografia terrestre i de l’art de navegar, més
enllà de tota incredulitat, de tota ignorància i de
tota por, ho van fer possible i un nou món i una
nova humanitat van il·luminar el planeta.

Llavors, aquelles noves terres –aquelles noves
illes– van ser observades i escrutades pels ulls
d’un company de l’Aimeric Despuig, que alhora
les va descriure a En More. I la utopia, de cop i
volta, és va fer realitat.
És en aquest sentit que dic que la utopia no
existeix. Que el concepte mateix d’utopia és un
parany que ens han incrustat al cervell perquè
tanquem la porta als grans somnis i als grans
ideals, al coneixement profund de la realitat i de
les aspiracions transcendents de l’ésser.

continuar

Catalunya no pot viure mes agenollada i humiliada amb Espanya. Ha de viure dempeus i amb Europa.
Carme Forcadell, membre del Secretariat de l’ANC

270 assemblees, amb Sant Pol de Mar

El 18 de febrer Sant Pol de Mar mostra el seu rebuig a que la bandera espanyola sigui imposada al balcó del seu Ajuntament.

MANIFEST DE SANT POL
CARTA DIRIGIDA A LA DELEGADA DEL GOVERN ESPANYOL
NOTA DE PREMSA

La Cerdanya i
la Noguera
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Sant Pol de Mar a Youtu.be: Part 1 i Part 2

Caravana per l'Estat Propi
Les Corts
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Cantarem a la vida

FEM PINYA AMB SANT POL DE MAR!!

27 Assemblees Sectorials
Enginiers, salut, metereòlegs, cultura, administració
pública, i la darrera i ben sonada de Mossos d’esquadra
fan arribar a 27 Assemblees sectorials.
Veieu també el que va protagonitzar un 8 de març en
Baldomer Lostau, obrer sindicalista de Sants.

Sectorials

Baldomer Lostau

Moviment obrer i ANC

Fem sopa de pedres

Victor Alexandre:
L'assassinat de TV3 i
Catalunya Ràdio
http://2012.diemprou.cat/
El 13 d’abril, tenim una cita amb els Els catalans que vivim a l'estranger diem NO al tancament de les
patriotes catalans, a Siuranaemissions per satèl·lit de TV3
Cornudella de Montsant.
http://tv3sat.catalansalmon.com/
www.catalansabroad.cat
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European Partnership for Independence a Barcelona.
Fundat per les nacions d’Escòcia, Catalunya i
Flandes. I actualment Euskal Herria per avançar
cap a la independència. Resum de l’EPI

Girona 12 de febrer l’ANC
Totes les Assemblees constituides a terres gironines, en marxa

Notícia ElPunt-Avui
http://www.gxi.cat/

10 de març de 2012
Ens trobem
al Palau de Sant Jordi de Barcelona
per a construir la independència!

ACTE DE CONSTITUCIÓ
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
com anar al Palau Sant Jordi
si ets simpatitzant i vols assistir-hi,
clica aquí

Vols fer una donació
econòmica?
info@assemblea.cat
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