QUE DIU LA NOSTRA GENT? QUE LLUITEN TANT AL MIGDIA COM DE MATINADA

vents huracanats, venen bufant amb força, transformant estructures, canviant ciutats,
doblegant poders, movent governs, aixecant pobles, ressorgint cultures i renovant nacions.
( profecia Azteca )

Tot just fa 25 anys s’enderrocava el mur de Berlin, el 1992 es va abolir definitivament l’
apartheid a Sud-àfrica i els anys 50 als Estats Units, el 1931 va ser reconegut a Espanya el
dret al vot de les dones i a partir de 1984, es produeix una incorporació massiva de la dona
al món laboral, el 1959 es va aprovar la Declaració dels Drets de l'Infant a tenir una
educació. Cap d’ aquestes fites no es van aconseguir per la decisió dels propis governs,
sinó per la lluita d’ homes i dones per un futur millor. Com a poble, com a individus ara
ens toca al poble de Catalunya. Aquests diumenge i els anys vinents ens toca lluitar per un
país amb una millor qualitat de vida, de més possibilitats, més il·lusions, de més progrés i
més recursos i, sobretot, més drets i llibertats .
( Ferran Riosalido i Nuñez, el Bergadà )

vull la independència:
-per poder estimar espanya perquè vull !!! i no per obligació.
-per poder viure , si vull, parlant i escrivint la llengua que aquesta
terra sempre ha tingut com a seva , sense limitacions imposades de
jutges que ni tan sols la coneixen i ni es molesten a aprendre-la.
-perquè la voluntat majoritària d'un poble , d'un parlament
democràtic no pugui ser tombada per sis persones del tc, que passi
això no és normal!!!
-tot catalunya , encara que tingués una sola veu, només té un 16% de força a les corts
generals d'espanya, això ens diu que mai es
legislarà des de madrid a favor dels interessos catalans per davant del espanyols.
-per no formar part d'un estat en el qual ,en una part d'aquest,
anar contra catalunya dóna vots, aquest motiu és suficient per
marxar-ne corrents!!!
( Manel Pernal, el Ripollès )
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Enmig de la misèria moral que ens envolta tenim sort de veure davant
nostre l’oportunitat de fer créixer un país nou, podem somiar-hi i qui
sap si aconseguir-ho. Un país nou per a mi és aquell que la fusta no
la certifica el mateix grup d’empresaris i les subvencions de diner
públic no les atorga i certifica un grup de treballadors pagats amb
diners públics però manats pels mateixos propietaris, és només un
per exemple, a tall de ja m’entens.
( Lluis Sala, Anoia )
Les persones somiem. Quan aquell somni es comparteix i comença a
ser comú, aquell somni esdevé una possibilitat. I arriba l’hora de
posar-se a treballar i ,als catalans, en això, no ens guanya ningú!
Creativitat, constància, rauxa, seny, i aquest somni es comença a
visualitzar. D’aquí a convertir-lo en realitat hi ha un pas.
Adonem-nos del que som capaços com a poble! I, sobretot, tinguem clara
una cosa: la INDEPENDÈNCIA només és el principi del somni. Jo somio.
I tu?
Visca CATALUNYA LLIURE!!”
( Laia Fusté, Vallès Occidental )

Jo vull una Catalunya independent, vull una Catalunya lliure.Les meves
raons són exactament les mateixes que pot expressar un
ciutadà espanyol: l'amor cap al seu país, la seva parla, les
seves gents, els seus paissatges, els seus símbols, els seus
costums.Exactament les mateixes raons per les quals un espanyol es
vol i es pot sentir espanyol, són les que jo vull tenir per ser
català. Senzillament perquè Catalunya és la meva nació, el
meu país, la meva pàtria. I els catalans tenim el mal costum
democràtic de voler expressar-nos en una urna...... Visca Catalunya!
( Felix Fernandez, el Gironès )

De qui depèn? Només de nosaltres mateixos, no us enganyeu.
Com a país, Catalunya, i amb la voluntat d’un món millor, crec que
el primer pas és aprendre a funcionar des de nosaltres mateixos, tenim
una gran oportunitat de fer un replantejament de model de societat obert
a tothom i respectuós amb el medi on vivim, la mare terra, i així amb
aquests rol, donarem el millor de nosaltres mateixos com a país a tot
el món, sense diferències, respectant el ritme i evolució de cada
persona, grup de persones, països, societats, indistintament. Som allò
que volem ser, com a País, hem madurat, cal doncs, dirigir tota
l’atenció, tota la intenció, tota l’energia cap “allò que
volem” com a catalans i així ho veurem manifestat.
( Kim Dalmau, Osona )
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Jo sóc una persona profundament democràtica i amant de les llibertats individuals i
col.lectives, és per això que penso que el dret a decidir és de pura ètica democrática. És un
dret que hem guanyat entre tots, després d’una llarga lluita i molt patiment, és per això
que no entenc com el tribunal constitucional nega la possibilitat de pronunciar-nos, ja que
aquest tribunal ha de garantir el dret democràtics del ciutadans. Es una prova més de la
necessitat urgent de reformar la constitució, doncs la consulta hauria de ser l’eina habitual
perquè els polítics prenguessin les decisions que els pobles als que representen volen. La
independència hauria de poder servir per crear una nova relació d’igual a igual amb els
pobles germans de la península Ibèrica, que han patit amb nosaltres els moments més
foscos de la nostra història i així construir amb ells un futur més social.
( Anna Rosa González, el Gironès )

La historia dels Pobles o Nacions és antiga i complexa, els Drets
reconeguts d'aquests són recents i senzills.....Ningú té més Drets
que els altres, i menys per nega'ls-hi.
Els Estats-nació plurinacionals al estil d' Espanya, França,
Itàlia, Gran Bretanya i d'altres, estant en plena decadència, ja que
mantenen els seus Status Quo gràcies a la negació dels Drets dels
Pobles, de la No reconeixença de les diferents Nacions que no són
Estat, de la imposició dels seus marcs Juridico-Polítics de la Nació
que domina l'Estat envers les altres.
Moltes d'aquestes Nacions, com Catalunya, Occitània, Escòcia,
Flandes, Còrsega, Euskal Herria.... varen perdre les seves Llibertats
per culpa dels Imperialismes. Ara és el moment de començar a RECUPERAR
allò que se'ns va arrebatar per la força de les armes. És el moment
de RECUPERAR la llibertat de decisió d'una manera democràtica i
pacífica....com a éssers racionals que som.
Desitgo que Catalunya sigui la pionera en demostrar al Món que la
voluntat d'un poble és més poderosa que les cadenes dels
Estats-nació, i que serveixi d'exemple i guía per les altres Nacions
maltractades i oprimides dins de la UE i la resta del Món.
VISCA CATALUNYA I ARAN LLIURES !!!!..ÒSCA ARAN E CATALONHA
LIURES!!! Jabièr Mòga Peremartin ( Vall d’Aran )
I per què volem la independència?. Jo la vull per què hem de donar un pas endavant com
a societat, hem d'avançar políticament, socialment, intel·lectualment, econòmicament. En
tots els àmbits, hem de poder exposar idees i propostes i saber que ens escolten, que es
tenen en compte, que es debaten amb ànim obert. Que no es menyspreen i es deixen a
banda amb un somriure de superioritat, simplement per que les expressa qui les expressa.
Ara ja no és acceptable que hi hagi gent que es pensi que es millor, o que estar per sobre
dels altres intel·lectual, tècnicament, moralment, èticament o políticament per raó de
naixement, de càrrec o de disposició de la força. S'ha acabat el temps de la manipulació,
dels cacics i dels fatxendes. S'ha acabat el temps dels que pensen que tenen tot el dret
sobre les nostres persones i que som un conjunt de números en carnets a la seva disposició
i servei. És temps de que siguem nosaltres, com a grup humà, els que deixem clar que
també som i que se’ns ha de respectar tal com som. Hem de trencar les mordaces i els
lligams que ens impedeixen avançar. Amb honestedat, amb franquesa i fraternitat, amb
les idees clares, amb decisió i el cap ben alt. Hem de recuperar, amb il·lusió i fermesa, un
dret que ens pertany, el dret a ésser nosaltres i a ésser respectats.
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( Xavier Martin, Alt Empordà )

El Xaman em don un got amb el viscos i amarg líquid, el bec amb respecte i temor, al cap
d'una estona agafo el vol, els colors brillen més, el cor se m'obra, parlo amb els ocells i els
arbres, entro dins els cervells dels animals, gracies a la màgica beguda estic amb comunió
amb el cosmos, m'arriben respostes a les meves inquietuds, de cop em ve al cap el conflicte
Catalunya-Espanya, interrogo a les vuit direccions sobre la “inquebrentable” constitució i
la espanya indissoluble, miro al cel i al sol, i veig la resposta al meu voltant, algo em diu "
tot l’univers, tot el creat, material o sense forma, des de el planeta més gran fins la més
insignificant formiga, està perpetu canvi, tot està sotmès a la seva destrucció, tard o d'hora
tot està destinat a la seva desaparició, tal son les lleis físiques que operen en tot cosmos que
res dura per sempre, el diamant més dur en el pas del temps quedarà desintegrat, l’única
veritat constant és la inpermanència de tot el què veiem, com un perpetu moviment les
formes què es desfan per reconvertir-se amb altres formes, i si és així per la matèria més
solida encara ho és més per constitucions i pàtries indivisibles"
ara ho entenc, segons les subtils lleis físiques que tot ho mouen la constitució espanyola
aquella pesada llosa té la mateixa consistència que la rosada del matí, i que la indivisible
pàtria es desfà igual que un terro de sucre quan cau dins el cafè.
(Quim Tell, el Gironès )

