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MANIFEST UNITARI DE L' ESQUERRA INDEPENDENTISTA
DEL BAIX LLOBREGAT - 11 DE SETEMBRE DEL 2011
En la jornada d' avui es commemora la caiguda de Barcelona
l'onze de setembre del 1714, després del setge de l'exèrcit
ocupant. La capital principatina fou una de les últimes zones
resistents dels actuals Països Catalans enfront del poder de
la monarquia borbònica. El projecte polític espanyol,
imposat per la corona de Castella, posteriorment l'Estat
espanyol, avançava a grans passes.
Però no només recordem una derrota militar i la posterior
repressió, sinó també la pèrdua de la sobirania i de les
llibertats nacionals. Ni els Reales Decretos de Nueva Planta
ni cap llei posterior pot anul·lar la sobirania d' un poble, ja
que aquesta no està subjecte a raons jurídiques, és un dret
popular. L'estat francès i l' estat espanyol han manllevat les
institucions polítiques catalanes tot i que no han pogut
eliminar la nostra identitat cultural després de 350 anys
d'intentar-ho per tots els mitjans. Seguim aquí perquè per
existir no cal permís. I per recuperar la sobirania tampoc,
perquè el dret a l'autodeterminació i la seva legítima defensa
és reconegut en qualsevol part de món.
En aquesta diada nacional veiem desfilar la classe política
autonòmica d' un i altre signe, escenificant una festivitat
folklòrica amb discursos patriotes i promeses de llibertat
caduques i captives. Els partits polítics
catalans asseguren defensar els drets
nacionals, sobretot en dates com
aquestes, mentre segueixen jurant
obediència a la constitució, estatuts
d'autonomia i a la monarquia
espanyoles. Degut a la seva condició
mesella i victimista, creuen que l'Estat
és l' únic responsable de la nostra
situació com a país. No han volgut
entendre mai la idea de sobirania, que
significa prendre decisions sense el
vist i plau de qui t' ho nega. I tampoc
entenen que la sobirania nacional d' un
poble no només fa referència a la
territorialitat administrativa sinó a
totes aquelles qüestions que afecten al
conjunt de la classes populars, com ara
l' economia, la sanitat, l' educació, el

model energètic o les garanties socials de les classes
populars. Per tant, aquestes forces polítiques no poden ser
mai un instrument que ens condueixi a l'apoderament
col·lectiu, com a persones, com a treballadores i com a
catalanes.
La principal negació de la sobirania popular catalana no
prové ni de Madrid ni de París, sinó dels que governen i
legislen des de Barcelona, València, Perpinyà i Palma, i des
de la majoria d' alcaldies. Les institucions són un àmbit
d'acció política més, i és per això que l'Esquerra
Independentista aposta per les Candidatures d' Unitat
Popular (CUP) com a eina de canvi social, així com ho fa amb
la lluita sociolaboral i sindical mitjançant la COS
(Coordinadora Obrera Sindical), la lluita juvenil amb Maulets
i CAJEI (Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra
Independentista), la lluita estudiantil amb el SEPC (Sindicat
d' Estudiants dels Països Catalans) i per la de les
organitzacions socialistes Endavant i MDT (Moviment de
Defensa de la Terra). A més, l' Esquerra Independentista
treballa en altres àmbits com el de la defensa del territori, la
llengua i cultura catalanes o el de la solidaritat entre pobles
amb brigades internacionalistes.

Des de l'Esquerra Independentista cal
remarcar el creixement de l'independentisme,
que s'ha traduït en el cas de la CUP en
l'augment de representació arran de les
passades eleccions municipals del 22 de
Maig, i en el treball realitzat des de les
assemblees locals. També cal remarcar la
presència d'Endavant, i el creixement de
Maulets, el SEPC, el jovent organitzat i els
diversos casals.
És aquesta la necessitat d' un moviment
polític i social com el de l' Esquerra
Independentista, que utilitza totes les vies al
seu abast per l' assoliment del nostre
alliberament personal, nacional i de classe. La
transformació de la societat no arribarà per si
sola.
En temps de la globalització neoliberal, i com si les crisis
fossin una excepció enlloc d'una norma, CiU –un partit
català- està accelerant la destrucció de l' estat del benestar i
el seu caràcter públic. El interessos de grups minoritaris
estan passant per sobre dels drets de la classe majoritària, la
classe treballadora. La nostra comarca no n'és una excepció:
l' atur, la pèrdua de drets laborals i les retallades en despesa
pública al Baix Llobregat poden sentir-se, cada dia, com a la
resta de comarques del Països Catalans mentre el
capitalisme assegura posicions.
Exemples d'això en són els nombrosos tancaments i
acomiadaments que patim a la comarca. Des del l'EI i
juntament amb la resta de moviment anticapitalista cal que
seguim denunciant les agressions del capitalisme, les
retallades de drets laborals, les pèrdues de llocs de treball.
Perquè cada acomiadament és una pèrdua de lloc de treball, i
per tant una oportunitat menys de futur per a la població del
Baix.
Així mateix, el capitalisme fa del nostre territori una
mercaderia més amb la que lucrar-se. Una vegada més
veiem com el Delta del Llobregat torna a patir agressions,
com nombrosos ARE's posen al seu punt de mira espais
naturals i sense urbanitzar. Des de l'EI hem treballat i

seguirem treballant amb campanyes pròpies i amb les
diverses plataformes en defensa del nostre territori.
Defensant el Delta, Cal Trabal o el canal de la infanta,
Montserrat, etc..
No hem d'oblidar tampoc la situació de la nostra llengua a la
comarca. El català actualment pateix un retrocès i està en
greu perill en nombrosos pobles i ciutats del Baix Llobregat.
És el nostre deure seguir defensant-lo, fomentant-ne el seu
ús i exigint poder viure el dia a dia en la llengua d'aquest país.
Una llengua que no només és la pròpia, sinó que ha de ser
l'eina per a que molts nouvinguts se sentin plenament
integrats a casa nostra, una eina doncs que trenqui barreres i
sigui el punt d'unió i cohesió social dels catalans i catalanes.
No es tracta tan sols del que hem perdut fa més de tres
segles, sinó del que estem perdent avui. Sovint oblidem que
la història no són només un conjunt d' esdeveniments
passats, sinó allò que ocorre en el present, ara i aquí, i que
determina els horitzons de futur del nostre poble.
Si el present és lluita, el futur és nostre!
Visca la Terra!
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