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L'Aplec d'Arenys de Munt exigeix la
unitat a crits a Carretero i Laporta
Els dos dirigents de Reagrupament i Solidaritat han estat rebuts amb escasses
mostres de simpatia a la trobada independentista
- Galeria de fotos
(http://www.naciodigital.cat/galeria/581/pagina1/aplec/independencia/arenys/munt)
Aplec d'Arenys de Munt. Foto: Nació Digital.cat

Unes tres mil persones han exigit aquest diumenge a Arenys de Munt -enmig de forts i reiterats
crits d'"Unitat, unitat" i "Sense unitat unitat, no hi ha independència"- una superació de la divisió que
enfronta Solidaritat per la Independència (SI) i el Reagrupament.cat.
Els dos líders més visibles d'aquests grups, Joan Laporta i Joan Carretero, han estat presents a
la trobada, però aquesta vegada no han aixecat l'onada de simpatia que solia envoltar la seva
aparició en actes com l'Aplec per la Independència, que s'ha celebrat en aquesta població del
Maresme per commemorar que ja fa un any que s'hi va celebrar la primera consulta
d'independència de Catalunya.
Carretero i Laporta han caminat entre els assistents enmig de mirades que no podien ser
considerades de clara hostilitat però sí d'un cert allunyament i indiferència, que s'han fet evidents
amb els crits atronadors a favor de la unitat, així com en els discursos de diversos dels oradors
presents. El diputat republicà al Parlament europeu, Oriol Junqueras, ha estat el càrrec electe més
important que ha assistit a l'Aplec.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=SrZgfHNqLkc
"La divisió és una escopinada a la manifestació del 10 de juliol"
Dos dels parlaments més significatius han estat els dels doctors Moisès Broggi, de 102 anys
d'edat, i Oriol Domènech, ambdós signants del manifest de la Crida Nacional pel Sobiranisme, el
passat mes de juny, a favor d'una llista transversal per la independència. Domènech ha estat
duríssim en la seva reclamació d'unitat, i ha afirmat que la divisió "és una afrenta, una escopinada,
una bofetada contra la manifestació del 10 de juliol a Barcelona". Ha atribuït la manca d'entesa a
les pretensions personalistes dels líders, que volen controlar les llistes electorals.
Aquests afirmacions, fetes en to vibrant, han posat dempeus bona part dels assistents amb crits
a favor de la unitat. Domènech ha reblat el seu parlament reclamant una sola candidatura de
l'independentisme i desitjant que "el Sant Jordi proper mati el drac, aquesta bèstia immunda que
no deixa sortir les nostres llibertats, i que així ens poguem treure d'una vegada per totes la marca
de l'escalu!".
Veure vídeo del discurs del doctor Broggi:
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=GOLWAmGMsdU
També hi ha hagut intervencions de l'alcalde d'Arenys, Carles Mora, i del regidor Josep Manel
Ximenis, que han recordat les persones que van empènyer i fer possible la consulta del 2009,
pionera a Catalunya. Un representant del Partit Quebequès ha animat Catalunya a avançar cap a
la independència i ha alertat que cal estar vigilants per les irregularitats que pugui cometre l'Estat
en cas de referèndum. Les corals presents han interpretat, entre d'altres peces, La Santa Espina
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i Els Segadors.
Jaume Rodri, autor del monument commemoratiu que s'alça al camp de Can Jalpí, a l'entrada del
nucli urbà, ha fet una intervenció explicant el sentit i les referències astronòmiques de la seva obra.
Compromís per la independència
Un total de 20 partits i agrupacions polítiques han signat durant l'acte el "Compromís d'Arenys de
Munt", en virtut del qual reclamaran als representants elegits al proper Parlament que convoquin
un referèndum vinculant per tal que el poble català manifesti la seva voluntat de crear un Estat
independent dins la Unió Europea.
Els signants del compromís són ERC, Reagrupament, Solidaritat per la Independència, Suma
Independència, CUP, Entesa pel Progrés Municipal, Plataforma pel Dret a Decidir, Acte de
Sobirania, Bloc Sobiranista Català, CADCI, Centre Sobiranista de les Terres de Ponent, Col·lectiu
1714, Cercle Català de Negocis, Crida per la Terra, Democràcia Catalana, Els Verds-Alternativa
Verda, Gent de la Terra, Institut IPECC, Força Catalunya i Estat Català. El diputat europeu Oriol
Junqueras ha signat per ERC. En nom de Reagrupament ho ha fet el propi Carretero. La
signatura de SI ha estat la d'Anna Arqué. (Veure text i signatures
(http://www.naciodigital.cat/foto.php?foto=8744&gal=581&PHPSESSID=8592h3ce4m1v29utoticup
di66) ).
- Més informació dels actes del dia 12 al matí a Arenys
(http://www.naciodigital.cat/noticia/18000/arenys/torna/ser/capital/independentisme)
- Galeria de fotos (Nació Digital)
(http://www.naciodigital.cat/galeria/581/pagina1/aplec/independencia/arenys/munt)
- Galeria de fotos (Xavier Borràs)
(http://www.flickr.com/photos/xavierborras/sets/72157624942067284/)
Vídeo amb discursos i actuacions
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=COOUOGUlRj0
Sembra per la independència
La sembla ha estat una iniciativa pensada per projectar a la terra el gran moviment iniciat a
Arenys de Munt ara fa un any. Amb un guarà de tres anys, de nom Matiner, dut expressament des
de Vallgorguina, s'ha sembrat les llavors de la independència, la democràcia, el treball, la
regeneració..., de fet civada, que era en uns cistells amb les etiquetes esmentades, amb el darrer
cistell anomenat "Viva España", que era de carbó. Pep Riera, el veterà pagès i sindicalista, ha dut
la rella acompanyat d'un infant, mentre la gent anava fent la sembra.
- Veure imatges de la sembra (Fotos: Xavier Borràs)
(http://www.flickr.com/photos/xavierborras/sets/72157624817752155/)
- Veure vídeo de la sembra (Xavier Borràs).
(http://www.youtube.com/watch?v=7mlFJ9Lzk8s&feature=youtube_gdata_player)
------------------------------------------------------------Vídeo sobre el monument, explicat pel seu autor, l'escultor vigatà Jaume Rodri:
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=7z76NvX5DeE
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