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Lluís Llach:
L'única sortida que hi veig és la independència
Es compara amb Xavier Rubert de Ventós, que després d'anys de reflexionar-hi també s’ha declarat
independentista

El cantant es declara, obertament, independentista.
Després d'anys i cançons d'insinuar-ho, preguntat
sobre com veia la situació actual del país en una a
Igualada, va dir: 'L'única sortida que hi veig és la
independència'. Llach va traçar un parallelisme entre
ell mateix i el filòsof Xavier Rubert de Ventós, del qui
va dir que, després d'anys de mirar de fer pedagogia,
va arribar un moment en què es va declarar partidari de la independència. 'Tinc 60
anys, només me'n queden 10 per a veure resultats', va exposar.
Llach opina que, si Catalunya vol continuar existint, ja no té espai dins l'Estat
espanyol, sinó que se n'ha de construir un de propi. Creu que la transició va ser una
magnífica oportunitat, la primera en un grapat d'anys, perquè els diferents pobles de
l'estat compartissin un projecte ibèric comú, però l'oportunitat s'ha malbaratat.
__________________________________________________________

El Tercer Congrés Catalanista proposa sortides per
aconseguir un Estat propi
S'inicia l'estudi de la base social de la independència a Catalunya (abril 2009)
L'àmbit del Tercer Congrés Catalanista ha publicat les
ponències de Ferran Requejo, Jordi Muñoz i Ferran
Sàez, on s'analitza quines són les possibles sortides a la
situació actual per aconseguir un Estat propi per a
Catalunya. La ponència de Requejo, catedràtic de
Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra,
explora la viabilitat del federalisme dins de la
Constitució espanyola. La ponència de Jordi Muñoz, professor de Ciència Política de la
Universitat Pompeu Fabra, està centrada en els conceptes del dret de decidir, el dret
d'autodeterminació i els drets democràtics. I finalment, Ferran Sàez, Doctor en
filosofia i professor de la Universitat Ramon Llull, hi escriu sobre l'objecte i el subjecte
de la independència. D'aquesta manera es pretén aportar línies de treball i reflexió de
cara al futur un cop el Congrés ha fet balanç dels trenta anys d'autonomia.
Els treballs publicats es poden descarregar des del web de l'àmbit polític i es poden comentar al
blog habilitat per al debat.

La presentació de Sobirania i Justícia omple a vessar l'Ateneu
Barcelonès
L'Associació Independentista Sobirania i Justícia s'ha
presentat aquest dimarts públicament en un acte
multitudinari a l'Ateneu Barcelonès amb l'objectiu de
reivindicar la independència de Catalunya com a
'necessària i possible'. Es tracta d'una associació declarada obertament independentista
impulsada per exalts càrrecs de CiU a executius de Jordi Pujol i, de fet, està presidida per
l'exconseller de Justícia i membre històric d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC),
Agustí Bassols (entrevistat per directe!cat) , que ha advertit que 'comença a estar en joc la
pròpia supervivència' dels catalans. Durant l'acte també s'ha defensat la 'viabilitat'
econòmica de la independència per a Catalunya. L'associació ja ha aconseguit, abans de
la seva presentació, més de 800 adherits.
__________________________________________________________

Dones marroquines de Salt creen una revista en català i
àrab perquè els seus veïns les coneguin més
Un grup de dones marroquines de Salt
s'han unit per crear la revista 'Dones',
que recull articles i entrevistes escrites
en àrab i català que reflexionen sobre
temes que interessen i preocupen les
dones. La integració a la societat
catalana, la feina, la salut, bellesa o la cuina són alguns dels temes que es troben en el
primer número. L'objectiu és donar-se a conèixer més entre els seus veïns i aglutinar
dones d'altres nacionalitats per tal de crear un espai de trobada i intercanvi d'opinions.
La coordinadora del projecte, Khadhija Bouadjadja, ha remarcat el canvi de vida que la
revista ha suposat per les dones, que han passat d'estar a casa a sortir, escriure i
relacionar-se entre elles.
'No sé si som nosaltres els tancats o són els catalans que ens tenen apartats però hem
de ser nosaltres, que som els nouvinguts, qui els convidem a conèixer-nos més'.
Aquesta setmana s'han trobat per acabar de comentar com veuen la revista un cop la
tenen acabada i per començar a pensar què milloraran amb vistes al proper número, a
finals d'octubre.
La Naima Jiach Jiach ha escrit un article a la revista sobre com s'han de comportar les
joves marroquines, per no perdre les arrels però, alhora, es puguin adaptar a la
societat catalana. Jiach Jiach reconeix que hi ha dones que continuen sotmeses o als
pares o al marit quan arriben a Catalunya i que són 'mal vistes' pels marroquins si
abracen la cultura catalana. 'El meu consell és estar al punt mig, integrar-se sense
perdre les arrels', La revista 'Dones' és resultat d'un programa impulsat per Càritas,
l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social Girona-Salt que, sota el nom
Comunitats-Salt, pretenia conèixer la realitat social d'una illa de pisos d'una de les
zones amb més immigració de Salt: els carrer Àngel Guimerà, Doctor Ferran, Torres i
Bages i Ramon Sambola.
__________________________________________________________

