¿PAGA LA PENA PARTICIPAR/VOTAR AQUEST DIUMENGE 9-N?
Perquè el Govern de Madrid també prohibeix el "nou 9-N" si, com deia fa quinze dies, realment es tracta d'una
pantomima, una bufonada, una pallassada, un circ... i moltes altres paraules desqualificatòries que es van fer
servir llavors... però de les què ara se n'estan oblidant?

Té potser aquest 9-N un enorme valor polític, social, concienciador, comunitari...?
I, de veritat "el que passarà el 9-N no té cap valor legal"?
PER ALS QUE SOLEN VOTAR:
Després de registrar-se amb el DNI a la boca, posar al·legalment (i potser fins i tot il·legalment) en una urna de
cartró (potser al carrer) una fulla impresa a casa, és més important que la quarantena de votacions (municipals,
autonòmiques, estatals, europees) plenament legals anteriors?
PELS QUE SOLEN NO VOTAR:
Quins dels arguments per no votar continuen sent vàlids davant el 9-N? Aquesta vegada NO és una votació; és
"una altra cosa" qualitativament diferent... que necessitarem tot el que puguem
EN QUINA DINÀMICA DE FONS ES SITUA EL "NOU 9-N"?
Si no s'està per la independència respecte de Madrid, s'està per perllongar/perpetuar la dependència respecte de
Madrid. O no?
Alguns que es reclamen de la revolució i/o l'anarquisme sostenen que la "independència de Catalunya ha d'estar
supeditada a la prèvia eliminació del capitalisme, que és la contradicció principal, font de totes les altres
contradiccions". ¿Argumenten anàlogament davant els treballadors d'una fàbrica que fan vaga salarial, o dones
maltractades, o nens abandonats, o indígenes expulsats dels seus territoris, o la contaminació electromagnètica,
o l'imperi de les químiques i les farmacèutiques, o animals torturats, o espècies en amenaça d'extinció, o... ".
De debò es vol canviar la societat en què vivim?, s'ambiciona acabar amb el capitalisme (i fins i tot amb la
modernitat), es vol eliminar l'estat, es busca ser auto-dependent o inter-dependent, es vol conviure fraternal i
lliurement, es pretén viure al màxim totes les dimensions (inclosa l'espiritual), s'aspira a experimentar formes
alternatives, etc.?
Doncs considero que LA CATALUNYA INDEPENDENT que està en camí, i en la qual molt està per fer, és el
millor lloc al planeta per a tot això. Reivindicant i practicant la pluralitat, serà -comença a ser- l'oportunitat per
viure canvis no només quantitatius sinó també qualitatius.

I AIXÒ DEPÈN, ARA I AQUÍ, DE TU, DE MI, DE NOSALTRES!!!!

Introdueix a favor que SÍ: LLUÍS BOTINAS, investigador independent, DESMUNTAR LA SIDA
Es convida a aportar arguments a favor que NO. Una magnífica oportunitat per als indecisos.

Dijous, 6 de novembre de 2014, 19,30 h.

Confèrencia-debat.
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