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Ara és l'hora:
mobilitzar-nos l'11S per guanyar el 9N

Veïns per la Independència fa una crida al conjunt del moviment veïnal de Catalunya a
participar en la V de l'11S i defensar la Consulta del 9N

El repte polític més important que té plantejat Catalunya en aquests moments és la celebració de la Consulta 
sobre la independència del proper 9N. Per això, davant la propera celebració de l'11 de setembre la Sectorial de 
Veïns de l'ANC vol manifestar:

– Per mantenir el compromís de la Consulta ens cal mantenir una mobilització clara, massiva i permanent tot 
aquest temps. Per això és molt important aquest 11 de Setembre que el poble de Catalunya doni el màxim 
suport a la mobilització convocada per l’ANC i Òmnium Cultural a Barcelona. Perquè així, empenyarem fort a
les institucions catalanes a convocar el Referèndum amb les garanties necessàries, tal i com es varen 
comprometre.

– En defensa d’aquest objectiu, Veïns per la Independència, com no pot ser d'una altra manera, participa de 
les diverses campanyes impulsades per l'ANC, com és per exemple la campanya Ara és l'hora 
(conjuntament amb Òmnium), organitzadora de la mobilitzaci d'aquest 11 de Setembre. Fem una crida a les 
entitats del moviment veïnal de tot Catalunya, als veïns i veïnes dels nostres barris, viles, pobles i ciutats a 
implicar-s'hi (fent-vos voluntaris) i a participar massivament de l'extraordinària mobilització popular que 
suposarà la V a Barcelona, que per tercer any consecutiu mostrarà al món altre cop la nostra voluntat 
majoritària de construir un nou futur poltic en llibertat. Demanem que us inscriviu en un tram de la V gegant, 
contacteu amb l'assemblea territorial on residiu o amb la nostra sectorial si us cal més informació sobre la 
preparació d'aquest 11S.
No podem fallar, hem de ser-hi tothom.

– Aquests mesos vinents ens hi juguem coses molt importants per a tots i cadascun de nosaltres i per al 
conjunt del poble català. Hem de fer possible la Consulta el 9N i guanyar-la. Aquests objectius   es defensen 
en el document “  El 9N votarem!" que el  conjunt d'Assemblees Sectorials de l'ANC hem debatut i aprovat 
aquest estiu. És essencial que es porti a terme la Consulta tal com es va prometre al poble català quan es va
fixar, el desembre passat, la data i la pregunta. Així podrem conèixer de forma democràtica i directa quina és 
la seva voluntat respecte al nostre futur col·lectiu.

– Els barris i el seu teixit associatiu veïnal poden, han de ser, el nucli bàsic, el primer esglaó de l'esforç 
col·lectiu per a esdevenir un país lliure. La lluita per un país lliure forma part de la nostra lluita veïnal, ja que 
suposa el ser o no ser del nostre benestar i el dels nostres fills. Volem i necessitem un nou Estat per fer una 
societat més lliure, més democràtica i amb major compromís social.

Veïns per la Independència

veins@assemblea.cat 

visiteu el nostre web.
seguiu-nos al twitter a @Veins_Indep
seguiu-nos al facebook.

https://www.araeslhora.cat/ca/via-catalana-2014/inscriu-te
http://twitter.com/
http://veinsperlaindependencia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Ve%C3%AFns-per-la-independ%C3%A8ncia/526498164056933?ref=bookmarks
https://veinsperlaindependencia.files.wordpress.com/2013/05/manifest-sectorials-el-9n-votarem.pdf
http://www.araeslhora.cat/ca/fes-te-voluntari/implica-t?utm_source=anc_sec&utm_medium=email&utm_campaign=voluntaris_inicial
https://www.araeslhora.cat/

