Qui som?
Una sectorial de l’Assemblea Nacional
Catalana, formada per cristians de diverses
procedències, que som i volem continuar
essent part activa del futur de la nostra
nació. Formem part d’una fe i d’una tradició
mil·lenària que ens projecta cap al futur.
Oferim una proposta de convivència, basada en
el respecte, la dignitat i la promoció de l’ésser
humà, la justícia, l’amor i la llibertat.

“

Els drets de les
nacions no són sinó ‘els
drets humans’ conreats a
aquest nivell específic de
la vida comunitària.”
JOAN PAU II
Discurs a l’Assemblea General de l’ONU
5 d’octubre de 1995

“

La pau es fonamenta no
tan sols en el respecte dels
drets de l’home, sinó també
en el respecte dels drets
dels pobles, en particular el
dret a la independència.”
JOAN PAU II
Discurs al Cos diplomàtic
14 de gener de 1984

Per què?
La dignitat de les persones i dels pobles passa
pel respecte a la seva llengua, a la seva cultura,
a les seves arrels històriques i afectives, als
valors que els són propis, al benestar i a la
llibertat personal i col·lectiva, i a un futur de
plenitud per a les noves generacions. Quan tot
això es posa en joc...
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“

Com a bisbes de
l’Església a Catalunya,
encarnada en aquest poble,
donem fe de la realitat
nacional de Catalunya.”
CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE
Arrels cristianes de Catalunya
desembre de 1985
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Què fem?
Difonem el pensament cristià sobre els drets
dels pobles i, sobre la base d’aquests drets,
ens posicionem a favor de la independència
de Catalunya. Creiem que és l’ordenament
politicojurídic més adient per poder
desenvolupar-nos com a poble dins del
conjunt de pobles del món.
Amb aquesta finalitat, fem xerrades i
debats, desenvolupem una web amb tota la
informació, ens donem a conèixer a través de
les xarxes socials...

Com col·laborar-hi?
Ajudant a fer-nos presents a la societat
per donar a conèixer les raons a favor de la
independència, des del punt de vista cristià.
Participant en els diferents actes que
organitzem.
Fent arribar la informació als grups i a les
comunitats en què participis.
Difonent el missatge, ja sigui per les xarxes
socials o bé presencialment, repartint aquest
tríptic en actes públics.
Donant a conèixer la nostra web
www.cristians.cat i la nostra pàgina a
Facebook.
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