A l'Assemblea Nacional Catalana no hi pot mancar una Assemblea
Sectorial que reuneixi i aglutini els que ja no són ni d'aquests professionals,
o sector, ni dels altres, senzillament perquè en són ja JUBILATS, o
ENRETIRATS, després d'anys de treball, fos quina fos la seva activitat
professional o laboral. Ja no hi són actius, però són dones i homes amb
maduresa, no importa l'edat que tinguin, perquè han acumulat anys
d'experiències diverses i poden fer aportacions profitoses pels seus
coneixements, també pràctics. En podríem dir, també, "panteres grises",
gent d'una edat que encara té ganes, esperit, energia i urpes per lluitar,
des de la seva sectorial, per l'ideal de la independència de Catalunya, i ho
volen fer des de l'Assemblea Nacional Catalana.
Aquesta Assemblea Sectorial està cridada a ser de les més nombroses i
riques en experiències, perquè acollirà tothom que ha acumulat durant anys
de treball i esforç, en professions i feines ben diverses, uns coneixements
que voldran aportar a l'objectiu comú, però no tan sols en defensa d'aquells
punts o aspectes que els són més immediats, la seguretat i continuïtat de
les prestacions, socials i econòmiques, guanyades amb el treball i esforç de
molts anys; també com això ha de quedar assegurat per les promocions
futures que aniran arribant. Les experiències que sumen i aglutinen els
permetrà treballar i col·laborar en qualsevol altre aspecte de la vida cívica
i política, que volem millorar i aconseguir, per ells i per un futur millor,
justificant la voluntat d'independència.
Us hi esperem. Hi sereu ben rebuts i ben segur que, sumant les
experiències que cadascú ha anat acumulant, en qualsevol lloc de feina que
hagi ocupat, junts, units i amb feina ben feta, que hem après amb anys
d'esforç, podrem fer una aportació profitosa per guanyar la desitjada
Independència de Catalunya.
Ajudeu-nos a tirar endavant i fer créixer la Sectorial de Jubilats i
Enretirats per la independència de Catalunya i la creació d'un Estat propi.

