
Manifest Marxa de Torxes Alella 2013

Com diu la coneguda cita del poeta  Vicent Andrés Estellés: "Baixa al carrer i 
participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu". 

Avui més que mai, totes i tots copsem la transcendència del moment que ens 
trobem, de ser protagonistes de la història col·lectiva que viu el país i la seva 
gent; tota.

La  determinació,  el  convenciment  i  la  mobilització  d'amplis  sectors  de  la 
societat ens permetrà d'assolir  democràticament, pacíficament i  legítimament 
l'Estat català. 

La  crisi  econòmica  i  la  corrupció  generalitzada fan  encara  més necessari  i  
urgent  la  consecució  d'un  Estat  independent  en  què es dugui  a  terme una 
profunda  regeneració  democràtica  i  es  garanteixi  la  igualtat  d’oportunitats  i 
l’equitat  social.  Només el  projecte independentista pot reconvertir  la situació 
actual de crisi i submissió en una oportunitat i un motiu per a l’esperança.

Fem-ho possible com més aviat  millor,  ara que es compleixen 300 anys de 
l'annexió del Principat per dret de conquesta a l'Espanya dels reis Borbons: 
castellana i centralista.

Malgrat  el  temps  transcorregut,  l'estratègia  d'assimilació  segueix  activa.  La 
Constitució,  la  monarquia  parlamentària  i  les  sentències  ideològiques  dels 
tribunals espanyols ens demostren dia sí i dia també que no hi ha voluntat de 
respecte ni marge d’entesa amb Espanya, amb independència del color polític 
del Govern de l'Estat. 

Els atacs continuats a la voluntat sobirana del poble català i la llengua catalana 
han originat accions de resistència que porten a reforçar i  estendre actituds 
d’insubmissió entre la gent i les institucions. És el cas dels ajuntaments que, 
com  el  nostre,  apel·len  a  exercir  la  sobirania  fiscal  i  ingressen  les  seves 
obligacions amb Hisenda a l'Agència Tributària de Catalunya. També és el cas 
d’Alella pel català, una mesa d’entitats que cooperen en defensa de la immersió 
lingüística a les escoles i s’oposen a la reforma educativa d'inspiració franquista 
que vol aplicar el Govern central.

Aquesta nova consciència ens ha esperonat joves, adults i gent gran a buscar 
vies  de  sortida  a  l’ofec  polític,  econòmic  i  cultural  que  patim.  El  debat 
independentista ha passat a ser el centre del debat polític.

El protagonisme cívic ha activat i forçat l’opció pel Dret a Decidir de la  majoria 
de partits al Parlament de Catalunya i el compromís electoral de dur a terme 
una consulta sobre la Independència de Catalunya aquesta legislatura. 



Mentrestant,  els que voluntàriament -per  motius ideològics i  partidistes-  han 
quedat  al  marge  d’aquest  objectiu  es  dediquen  a  distorsionar  el  procés 
democràtic amb amenaces hilarants i profecies que fan pena. Uns ho fan des 
de posicionaments  neo lerrouxistes;  espanyolistes,  demagògics  i  barroers,  i 
d'altres apel·len a la utopia del federalisme i l'entesa fraternal amb Espanya. 
Des del seu immobilisme, uns i altres actuen al servei del status quo. Per això 
neguen i ajornen indefinidament la solució a l’espoli fiscal que posa en risc la 
cohesió i la justícia social als Països Catalans.

La  Marxa  de  Torxes  de  l’any  passat  va  ser  la  primera  manifestació 
independentista  que  s'havia  fet  mai  a  Alella.  Les  entitats  promotores,  amb 
l’àmplia participació ciutadana que s'hi va registrar, van fer dues demandes a 
l’Ajuntament  que  van  ser  ateses:  hissar  la  bandera  estelada  de  forma 
permanent  a  Can  Lleonart,  i  instar  al  Parlament  de  Catalunya  a  iniciar  la 
secessió del Regne d'Espanya. Pocs dies després, el 27 de setembre el Ple 
municipal va declarar Alella ‘territori català lliure’.

Ara com ara estem escrivint el present. Si no defallim, el futur està també en les 
nostres  mans.  Avui  estem  participant  en  aquesta  Marxa  de  Torxes  per  la 
independència que es repeteix a moltes ciutats i viles catalanes i demà hem de 
contribuir a l’èxit de la Via Catalana cap a la Independència.

El preu de la llibertat sempre és car; requereix d’esforç, perquè s’ho val. Ho 
saben bé les persones que, amb la seva fotografia,  ens acompanyen en la 
lectura d'aquest manifest. 

Francesc  Macià,  Ovidi  Montllor,  Lola  Anglada...  Tots  ells  ens  observen 
esperançats que aquest cop serà la bona. 

Visca la Llibertat! Visca Catalunya lliure! Visca els Països Catalans!

Cerquem les Arrels 

 CAL Alella 

 Ateneu Alellenc

 La Garnatxa


