
SALUTACIÓ 

Benvolguts companys: 

Fa pocs dies he estat nomenat Coordinador de la Sectorial de Jubilats en 
substitució d’en Josep Janés, per haver-se complert el temps que la nostra 
reglamentació li permetia. Deixeu-me, doncs, que en aquest primer contacte 
amb vosaltres li doni les gràcies pel seu esforç al llarg d'aquests anys i el feliciti 
per la tasca realitzada, que ha estat molta i ben feta. Tots li hem d'estar agraïts. 

Per part meva, compteu que em teniu a la vostra disposició i que intentaré, el 
més bé que pugui, treballar amb vosaltres per que aquest país nostre pugui 
esdevenir un Estat normal, com els altres estats que ho són. 

Com tots sabeu, estem entrant en uns temps difícils. I seria enganyar-nos si 
penséssim que això passarà aviat. No. Tot té les traces de complicar-se i res fa 
pensar que es suavitzarà. És la seva manera d'actuar, no en saben d'altra. 
Com deia Aznar referint-se al Pais Basc: “No hay que derrotarlos. Hay que 
“someterlos”. I així ho van fer als Països Baixos, a Sud Amèrica, a les Filipines, 
a Cuba, a l'Africa... 

Què vol dir això? Que hem d'estar preparats per a resistir, per aguantar, per a 
no creure'ns els missatges que descaradament o veladament ens enviïn. Que 
no hem de caure en els paranys de la por perquè, estiguem ben segurs que 
intentaran espantar-nos i, especialment a la gent gran, la més vulnerable (és lo 
únic que hauran aprés de la relació Gran Bretanya – Escòcia). Jugaran brut – 
seguiran jugant brut -, perquè no tenen o no saben usar arguments racionals i 
democràtics com fan els països normals. 

Serà necessari que sortim al carrer força vegades. Ja ho hem fet. I hem donat 
un exemple al món sencer. I ara caldrà seguir-ho fent. Però nosaltres, els 
jubilats – la gent gran del país – ja hi estem acostumats. Nosaltres, que vam 
viure la post-guerra, la vaga dels tramvies, que vam córrer davant dels grisos, 
que vam cridar “llibertat, amnistia, estatut d'autonomia”..., ens arronsarem ara? 
Ni s'ho pensin ¡. Una cosa és fer-se gran i una altra perdre els principis . Serem 
al carrer i recolzarem tantes vegades com faci falta. Tinguem present que 
nosaltres – els grans – som molts. I tenim temps. 

Ben cordialment, 

Josep Maria de Fàbregues 
Coordinador de la sectorial de Jubilats de l’ANC 



QUÈ  POT  FER  LA  GENT  GRAN PEL PROCÉS ?  

Fa ben pocs dies en Vicent Partal publicava a VilaWeb una editorial titulada 
“Aquesta gent gran que no falla mai” en la que alabava el paper de la gent gran 
en molts dels actes del Procés. 

PERQUÉ LA GENT GRAN PARTICIPA I TEBALLA TANT ACTIVAMENT?. 

Sembla que el normal és que les revolucions les facin la gent jove i que els 
grans, amb una visió més conservadora, més aviat les frenin. També és lògic 
pensar que els grans tinguin por d’assumir riscs (cas d'Escòcia, per exemple) 
Però a casa nostra no ha estat així, sinó ben el contrari. 

N'EXPOSAREM UNA RAÓ. 

La nostra gent gran ha viscut tot el franquisme. La seva infantesa hi va estar 
dominada: actituds prepotents, escola en castellà, racionament i mala 
alimentació, misèria econòmica i intel·lectual. Una joventut dura: pocs van 
poder estudiar i molts van haver de començar a treballar sent quasi nens. Dura 
i arriscada: vagues estudiantils, moviments sindicals, clandestinitat, pallisses i 
repressió. I en la maduresa, fer-s'ho tot: estudiar de nit, treballar, participar en 
moviments de tota mena, crear escoles per els seus fills, defensar la llengua, 
impulsar la cultura, defensar la gent més desfavorida... La nostra gent gran va 
pensar que el franquisme s'havia acabat amb la mort del dictador i va voler 
creure que de veritat venia la democràcia. Però no. El franquisme, disfressat, 
continuava. I amb ell, la manera de ser i la manera d'exercir el poder propi de 
Castella, també. 

I LA NOSTRA GENT GRAN N’HA ACABAT TIPA 

I com que la seva vida ha estat sempre una lluita, doncs... segueix lluitant. Ara, 
més que mai. 

QUÉ PODEM FER ARA, ELS GRANS? 

En primer lloc, ser-hi. La nostra independència la guanyarem al carrer (aquí no 
ens poden superar ni ho poden frenar). I tot i que la presència dels grans és 
notable en qualsevol convocatòria, encara n'hi ha que s'han quedat a casa. I a 
ells ens adrecem: Cal sortir i afegir-s'hi. Que no puguin dir que el suflé està 
baixant.  Tant si es tracta d'una manifestació, com de penjar domassos al 
balcó, com d'assistir a un debat, nosaltres hi hem de ser. No només l'Onze de 
Setembre. 

En segon, convèncer als indecisos. Sobretot als de parla castellana. Hi han 
raons de sobra per demostrar que en una Catalunya independent es viurà 
millor que continuant a Espanya. I qui escull viure pitjor?. Nosaltres, els grans, 
hem d'obrir els ulls als qui no ho veuen clar. Hem de saber els arguments i hem 
de saber explicar-los.  



En propers correus anirem mostrant els avantatges de ser un Estat diferent. 
Feu-hi atenció perquè serà bo per a tots.  
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PERQUÈ LES PENSIONS ESTAN MÉS GARANTIDES EN UNA 
CATALUNYA INDEPENDENT QUE A ESPANYA ? 

 Les pensions es paguen amb el que cotitzen les empreses i els treballadors. 

Per tant, com més diners dediqui un Estat a la massa salarial, més diner tindrà 
per pagar els pensionistes. 

Quina és la situació actual? 

 A Catalunya els salaris són més alts (24.449 € de mitjana) que a Espanya 
(22.790 €). Això vol dir que cada treballador català cotitza  - aporta - més que 
un d'Espanya. 

A Catalunya hi ha menys atur (15,3 %) que a Espanya (18,8 % comptant 
Catalunya. Espanya sola el percentatge seria més alt ). Això vol dir que hi ha 
més gent treballant (84,7 % contra 81,2 % ). Per tant, més gent cotitzant. 

A Catalunya, per cada pensionista hi ha més treballadors en actiu que a 
Espanya. Això vol dir que a Catalunya hi ha més gent que aporta el seu esforç 
per pagar-los. 

En els darrers 25 anys l'aportació de Catalunya a la Caixa de la Seguretat 
Social ha estat manifestament superior que la d'Espanya . 

Espanya ja ha confessat que necessitarà cada any 15.000 milions d'euros per 
pagar les pensions. Dit d'una altra manera: Espanya avui ja no pot pagar les 
pensions. (I Europa, la deixarà endeutar-se més per pagar-les?) 

Quina serà la situació futura? 

En una Catalunya independent es crearan molts llocs de treball. 

- Funcionaris per les necessitats d'un nou tipus de govern: Ministeris, Hisenda 
Pública, Ambaixades... 

- Establiment d'empreses estrangeres 
- Port i Aeroport funcionant sense que els posin bastons a les rodes 

significaran un pol d'atracció d'empreses 
- La millora de les comunicacions implicarà també la creació d'empreses... 
- Un govern situat a la vora podrà ser més eficient que un situat a 650 km.  i 

sobretot amb interessos diferents. 
- L'estalvi de 16.000 milions d'euros que marxen i no tornen permetrà noves 

inversions 
- Catalunya no haurà de pagar les factures d'una mala gestió de molts anys 

(manteniment i pèrdues dels AVE, Castor, preu de l'electricitat,  estructures 
inadequades.) 

 Només seran millores pels actuals jubilats? 



 Ben al contrari, a Espanya els treballadors actuals ho tindran ben difícil per 
cobrar la pensió. Espanya té un endeutament del 100 % del PIB (això vol dir 
que deu tant com produeix en un any), poca productivitat, salaris baixos i una 
més dubtosa perspectiva de futur. 

 En una Catalunya independent, en canvi, les perspectives són molt més 
positives. Té un deute més que raonable (35.4%) i la creació de treball, i per 
tant, de riquesa sembla garantida. 

 Tot això significa que en una Catalunya independent la jubilació dels que ara 
encara estan treballant també està més assegurada.  
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UNA PREGUNTA DIFERENT ?  

 Sent més ajustats a la realitat, la pregunta del Referèndum podria ser una 
altra: Vostè voldrà viure millor ? “. Perquè, realment, aquí es viurà de manera 
diferent si Catalunya segueix com ara, lligada a Espanya, o si es converteix en 
un Estat independent.  

 No cal ser endeví per imaginar-se què ocorrerà si no hi ha canvis. Ni tan sols 
tot seguirà igual: empitjorarà. Ni el Govern central ni cap partit han fet fins ara 
cap suggeriment de com podria millorar la nostra vida en el cas de que 
renunciéssim a voler independitzar-nos. Perquè ens haurien de donar alguna 
millora?. Si no han ofert res en els moments d’una amenaça de conflicte, 
perquè ho haurien d’oferir quan aquesta desapareix i es sentin guanyadors?. 
Ben al contrari, Espanya, que mai ha aspirat a convèncer si no sols a sotmetre, 
deixarà perdre l’ocasió de posar-nos la bota a sobre i endurir la relació fins a 
límits insospitats?  

 Algú  creu que millorarà el nostre dèficit fiscal? Que es construiran autovies i 
deixarem de pagar peatges? Que es milloraran els accessos als ports i que 
l’aeroport no tindrà problemes per expandir-se? Que el Corredor Mediterrani (el 
de veritat) serà una realitat? Que el nostre Govern, si és que existeix, deixarà 
de tenir problemes econòmics? Que els nostres estudiants tindran més beques 
o que els nostres desvalguts rebran els ajuts promesos? Que als nostres avis 
se’ls mantindrà la pensió? Que la Sanitat disposarà d’un pressupost d’acord 
amb la seva qualitat i amb les seves necessitats? ... Apa, home ¡.  

 Si hi ha una cosa clara si no es guanya el referèndum és que els catalanets i 
catalanetes, encara que siguin simpatitzants del PP o de Podemos, les 
passaran més magres. En primer lloc per l’irresistible impuls espanyol de 
castigar el rebel i sentir-se vencedors (ja en tenim experiència). En segon lloc, 
perquè Espanya, tan des del punt de vista econòmic com de repartiment just de 
la riquesa, no té remei. Que ningú s’enganyi.  

 En canvi, una Catalunya independent creixerà (no solament en qualitat i en 
conceptes subjectius, sinó en els tangibles). Perquè deixarem de tenir un Estat 
a la contra, que en comptes d’ajudar posa pals a les rodes, un Estat que 
destina més esforç a frenar el desenvolupament que a impulsar-lo, un Estat 
que no desitja tant la “unidad” com els nostres diners  

 Si malgrat tenir un Estat a la contra Catalunya avui està creixent, què no 
passarà si te un Estat a favor, que ajudi, que impulsi, que faciliti, que 
acompanyi, que gestioni, que estigui a prop ?. Doncs que es crearà activitat; 
que les empreses estrangeres vindran a instal·lar-se; que el port incrementarà 
la recepció de mercaderies i naixerà una important indústria complementària; 
que s’ajudarà a exportar, que s’impulsarà la investigació... I quan hi ha activitat, 
hi han llocs de treball i es crea benestar. I això és una roda que no para...  

 Per tant, votarem només ser independents o, realment, votarem si volem viure 
millor o pitjor?  26/06/2017 



NO TENIM POR  

Tranquils, tot va segons el previst. Al Parlament es presenten les lleis del 
Referèndum i la de Transitorietat jurídica l'oposició declama el seu paper amb 
èmfasi (“que dolents que són: pretenen que la majoria imposi els seus criteris, 
en comptes dels de la minoria, que som nosaltres”); les Lleis s'aproven, com és 
natural (a tot arreu s'aprova el que obté més vots); el “Gobierno” s'enfada, 
amenaça amb disparar contra tot el que es mogui... En fi, res de nou. El previst. 

I ara recomençarà amb més força encara la CAMPANYA DE LA POR. El 
“Gobierno”, ajudat pels lacais de la Justícia Independent, diu que perseguirà tot 
el que faci pudor de referèndum perquè votar no és democràtic i perquè la 
“indisoluble unidad de la patria”, etc. etc. 

Ull, no caiguem a la trampa¡. Mantinguem-nos units i fidels a la nostra manera 
de pensar. No hem arribat fins aquí perquè ara ens atemoreixi un llop, QUE TÉ 
MÉS POR QUE NOSALTRES. El nostre Procés – i la nostra Força – s'ha 
recolzat en ser molts i en seguir el camí traçat prescindint del que ells 
diguessin. Continuem així. 

Tenim la sort de tenir al capdavant uns líders valents, decidits i amb les idees 
clares. El nostre paper ara és seguir-los, recolzar-los, ajudar-los i fer-los costat. 
Doncs, som-hi ! 

 LA DIADA 

Som un poble excepcional. No solament som capaços de reunir centenars de 
milers de persones, pacíficament, civilitzadament, sinó que som capaços de 
mantenir-ho durant anys. Allò de que “baixa el suflé” se'ls ha convertit en un 
desig o una obsessió, però mai en una realitat. 

I aquest any més.  Aquest any la nostra presència ha de ser més multitudinària 
que mai. Serà la nostra resposta als xiscles del llop espantat. Aquest any, ens 
hem de superar. Oblidem les nostres xacres, oblidem-nos de si ens cansem o 
de si farà calor. Demanem als nostres parents que ens hi acompanyin i 
convencem als nostres amics per a que vinguin. Sumem, sumem gent. 
Recordem que la NOSTRA ÚNICA FORÇA DAVANT EL PODER DE L'ESTAT 
SOM LA GENT. 

No us quedeu a casa !!! 

 SOLIDARITAT CONTRA LES AGRESSIONS DE L’ESTAT 

 Hi ha gent que PER NOSALTRES s'ha jugat i s'està jugant la presó, el seu 
patrimoni i els dels seus fills. Nosaltres no els podem deixar sols. No podem 
perquè també estan defensant la nostra llibertat, el nostre benestar i el dels 
nostres fills. Ara ja són bastants. Possiblement en seran més. Ens toca a tots – 
és una obligació – ajudar-los i demostrar-los que no estan sols. 

Cal fer una Caixa de resistència.  



Per fer donatius aneu a la web de l'ANC a l'apartat de Solidaritat  

https://caixadesolidaritat.cat/ 

I demostrem a les Espanyes que en solidaritat no ens guanya ningú. 

  

BONA DIADA !!!! 

Josep Mª de Fàbregues-Boixar 

Coordinador de la Sectorial de Jubilats – Gent gran 

09/09/2017 

 



NO  ES  POT  PERDRE  NI  UN  VOT 

  

Diuen que anem justets de vots i que el resultat és incert. Ells estan gastant 
molts diners en publicitat i nosaltres – entre pagar fiances i multes – no en 
tenim gaires. Per aquest motiu és important que la propaganda electoral la fem 
nosaltres mateixos per Mail, whats app, boca a boca... Cal fer que el dia 21 
ningú dels nostres es quedi a casa pensant que el seu vot no és imprescindible, 
perquè sí que ho és. 

També cal que convencem a tants indecisos com puguem. No sols perquè 
necessitem el seu vot, sinó també per fer-los un favor. Hem de fer-los veure 
que si renunciem  a l’objectiu, renunciem a una economia més activa i que ells 
també en pagaran les conseqüències. Que si ara som el motor d’Espanya 
malgrat tenir l’Estat en contra, què no faríem si el tinguéssim a favor: podríem 
tenir ambaixades a tot arreu, desenvolupar el port i l’aeroport, millorar la xarxa 
de carreteres, prendre´ns seriosament el Corredor Mediterrani, seguir 
desenvolupant la investigació... 

I com que hi hauria més riquesa i més activitat, hi hauria menys atur i menys 
problemes socials, s’asseguraria el manteniment i la millora de les pensions i 
evitaríem l’enfonsament que aquestes tindran a Espanya, ben segur, l’any que 
ara comença. 

No ens creiem el que ens volen fer creure: que ha caigut l’economia, que les 
empreses han marxat, que el turisme ha deixat de venir, que aquí hi ha 
violència, que s’ha trencat la convivència, que el 155 és quelcom fantàstic... En 
primer lloc, no és veritat que l’economia hagi caigut: el Novembre, el port ha 
batut el seu record d’activitat ; fins el dia d’avui només han materialitzat la seva 
marxa 332 societats, no 3.000 com diuen; el diner gastat per cada turista 
segueix pujant i Catalunya continua al davant del nombre de turistes a 
Espanya.  I la violència l’han portada i exercida ells, no nosaltres. I la 
convivència la trenquen els fatxes i els que empresonen; nosaltres no hi tenim 
res contra els qui pensen diferent. I del 155, els seus efectes i els seus abusos, 
potser més val que no en parlem. 

Ens diuen que la culpa és del procés perquè ens desmoralitzem. No. La culpa 
és d’ells que no saben actuar com a demòcrates. Que bàsicament sols saben 
mentir, jugar brut, fer trampes (no caldrà falsejar el recompte de vots; la trampa 
ja està feta a l’empresonar els candidats i no deixar-los parlar). No ens 
desmoralitzarem i aguantarem el que calgui. 

I ARA FAREM UN DARRER ESFORÇ QUE SERÀ EL DE LA VICTÒRIA. NO 
FALLAREM !!! 

17/12/2017 



QUIN  NADAL  MÉS  ESTRANY  

Hem superat unes eleccions. Unes eleccions gens fàcils en les que hi ha hagut 
de tot. De tot i dolent. En primer lloc, s’han convocant abusant d’un article 155 
que no autoritzava ni a enderrocar un govern ni a convocar-les. S’han tancat a 
la presó a candidats i se’ls ha impedit parlar. D’altres ho han hagut de fer des 
de l’estranger. S’ha amenaçat la gent. S’ha impedit a la televisió que parli el 
que cregui convenient i fins i tot, pràcticament s’ha prohibit l’ús d’un color, en un 
intent de batre el rècord Guinness del ridícul. I tot i això, s’han superat. 

S’ha demostrat que l’independentisme no sols no disminueix, sinó que 
augmenta. I que l’unionisme, malgrat el dineral esmerçat,  té un topall, una 
quantitat de seguidors que ja no  superarà: és el seu màxim. 

No obstant, malgrat haver-los sortit el tret per la culata, a partir d’ara no serà 
gens fàcil. Seguiran actuant com sempre perquè no ho saben fer d’una altra 
manera. La seva concepció de la Democràcia, no dona per més. Caldrà, doncs, 
seguir resistint i seguir treballant. És una carrera de resistència i guanyarà el 
que aguanti més. 

Per tant, aquest Nadal, no solament us volem desitjar unes bones festes i 
un  nou any ben feliç, sinó també la capacitat de resistir, l’encert en l’estratègia i 
el domini dels temps que ens portin a aconseguir allò que tan hem desitjat: un 
País nou on nosaltres, els nostres fills i els nostres nets puguin viure en pau i 
llibertat i ser més feliços. 

I, evidentment, que la bona gent tancada injustament a la presó i la que s’ha 
hagut d’exiliar pugui tornar ben aviat a casa seva. 

 Josep Mª de Fàbregues-Boixar 

23/12/2017 



La Llei,  la Llei,  la Llei... 
 
Ja ens tenen marejats amb tantes reflexions sobre la llei, el seu compliment o el que no hi ha ningú 
per sobre d'ella. Ens parlen de la llei com si fos una imposició divina o tan indiscutible com una 
fórmula matemàtica. I no és així. Tot i que les societats necessiten dotar-se de lleis per regular les 
seves relacions, no podem oblidar que, en realitat, les lleis -  i sobretot la seves interpretacions - les 
fan els que manen per beneficiar-se'n. Per tant, de divines, immutables o transcendents, res de res. 

Sorprèn, però, que els que amb tanta insistència ens demanen el compliment de la llei, no exigeixin 
que ministres, delegats del govern, polítics, càrrecs públics, policies, guàrdies civils... i, el que és 
pitjor, jutges i magistrats, s'esforcin en la seva observança. Ben al contrari, toleren que dediquin 
energies i diners públics en mirar com la poden sortejar i esquivar, com poden fer filigranes per no 
obeir-la i com, si cal, inventant-se delictes i forçades interpretacions, utilitzar-la per satisfer els seus 
interessos i ambicions. 

Les darreres actuacions de la Justícia han deixat petites les “afinades” de la Fiscalia, els falsos 
comptes a l'estranger, la guerra bruta i les clavegueres, les mentides i calumnies interessades. El 
desprestigi del Tribunal Suprem – que hauria de ser la institució que assegurés a tothom la màxima i 
definitiva garantia -,  ha assolit cotes impensables en qualsevol país que s'anomeni “demòcrata”. 

Paral·lelament, no ofereix més confiança l'actuació del Tribunal Constitucional, amb les seves 
arbitràries decisions i les presses i retards interessats per aconseguir altres fins que la defensa del 
ciutadà i de l'esperit de la Constitució, que és la seva única missió. Que unes persones a les que se'ls 
ha privat de la llibertat (que no és una cosa baladí) hagin d'iniciar una vaga de fam per demanar que 
els membres d'aquest Tribunal, simplement, facin la seva feina (per la que han estat “contractats” i 
cobren) dóna idea del baix – o nul – nivell, no ja professional, sinó ètic i moral de cada un d'ells. 

Que les dues institucions (Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional) que han de garantir una 
Justícia “justa” actuïn com actuïn, no fa res més que reforçar la idea de que en un Estat així, no hi 
volem viure. 

 

 

Josep Mª  de Fàbregues-Boixar 

Coordinador de la Sectorial Jubilats – Gent Gran 

04/12/2018 

 



SOM  GRANS,  SI.  PERÒ  ENCARA  HI  TOQUEM 
 
 
“Ja pots xiular, ja, que si l'ase no vol beure...”. Sembla que aquest aforisme popular està més 
present que mai en la nostra vida pública. Quan tot el país està xiulant demanant unitat, alguns 
partits polítics es neguen a beure, malgrat que ens han dit i repetit la seva intenció de “fer la 
voluntat del poble”. 
 
La voluntat comuna és la Independència. Es el desig i el plantejament de la majoria de ciutadans, 
que amb aquest objectiu són capaços de treballar conjuntament: la gent de dretes amb la gent 
d'esquerres, els universitaris amb els obrers, els religiosos amb els agnòstics, la gent de l'interior 
amb la de la costa... Perquè tothom te clar - menys algun partit- que primer cal assolir la 
independència i després ja ens ocuparem del color del govern. 
 
Que no ens enganyin amb això de que ara “cal ampliar la base”, si us plau. Ampliar la base és anar a 
l'Hospitalet, a Santa Coloma, a Salt... i ensenyar a la gent - com fem des de la Sectorial - que en un 
país independent  podran viure millor i els seus fills tindran un futur més clar. No és pactar amb un 
altre partit com governar l'Autonomia o regir un ajuntament, o fer un front d'esquerres, o un altre 
tripartit. Ampliar la base és obrir els ulls a la gent que han manipulat amb la “unidad de la patria”. 
Ampliar la base és donar-li els coneixements necessaris per a que pugui triar amb qui els convé més 
resoldre el seu futur.  I no veiem que estiguin per aquesta feina, precisament. 
 
Demanem que els partits, que els seus dirigents, marxin units cap a la independència perquè és el 
camí per aconseguir-la. Els que no ho vulguin fer o els que avantposin altres interessos sàpiguen 
que ens plantejarem el nostre vot. I la Gent Gran som molts milers. Facin números. 
 
Si. Som Gent Gran. Però, compte. 
 
 
Josep Mª de Fàbregues 
Coordinador de la Sectorial Jubilats – Gent Gran 
29/01/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARRAN DEL JUDICI 
 
Passem el dia enganxats a la televisió o a la radio seguint el judici que es celebra a Madrid. El 
nostre cervell barrina i va traient conclusions: 
 
Hi ha una inimaginable quantitat de gent de ben diferent situació cultural, social, econòmica... que, 
al nostre país, segueix diàriament el judici.  
 
Quina imatge de dignitat i preparació han donat tots els presos polítics. Va començar l’Honorable 
Senyor Oriol Junqueras exposant el seu pensament polític i ideològic i el va seguir l'Honorable 
Senyor Jordi Turull responent amb solidesa i coneixement totes les qüestions. Confesso que, al 
veure el seu nivell tant alt, vaig pensar que no tots els que els seguirien podrien estar a tanta alçada. 
Però no, van mantenir el nivell i hem assistit a declaracions que ens enorgulleixen com a poble. (Els 
vull mantenir el tractament perquè massa sovint s'han referit a ells d'una manera vulgar i 
irrespectuosa). 
 
Cal destacar la qualitat de les defenses i la seva coordinació evidenciant una gran diferència amb els 
seus opositors de l'acusació que, potser massa segurs de que ho tenen guanyat, posen de manifest 
errors i una falta de preparació que els hauria d'avergonyir. 
 
L'objectiu del Ministeri Fiscal (pagat per tots els ciutadans) ha de ser que, utilitzant un camí 
diferent, es faci justícia. No el d'aconseguir empresonar a l'acusat. I menys emprant mentides i 
falsedats com a arguments. 
 
Contràriament al que l'Estat volia, aquest judici està aconseguint: a/ Cohesionar l'independentisme. 
B/ Augmentar-nos l'autoestima. c/ Sumar-hi gent de bé  contrària a conductes dictatorials. 
 
Quan finalment dictin la sentència condemnatòria, es veurà que no sols no han aconseguit espantar-
nos i atemorir-nos com pretenien, sinó  que hauran refermat la nostra tesi de que en un país amb els 
plantejaments de l' Estat espanyol els demòcrates no hi poden viure (ni poden ni volen, com deia 
aquell). 
 
 
Josep Mª de Fàbregues-Boixar 
Coordinador de la Sectorial de Jubilats-Gent Gran 
03/03/2019 
 



I TOT AIXÓ, COM HO ARREGLAREM ? 
 

Jo no sé – ni crec que ho sàpiga ningú – com acabarà l’anomenat “procés”. Si 
que intueixo, però, que sigui quin sigui el final,  deixarà un munt de ferides 
obertes que no es tancaran en molt de temps, si arriben a tancar-se. Recordem 
que només fa quatre dies que els mexicans han plantejat al rei d’Espanya que 
demani perdó. Que demani perdó d’uns fets de fa 500 anys!. Què no passarà 
en el nostre cas?. 

 

Els governs de l’Estat, com alguns partits han jugat amb frivolitat la carta de 
posar tothom contra els catalans. Crear un “enemic” comú és una eina molt 
fàcil per aglutinar les masses i que s’encarin contra el boc expiatori, en comptes 
de fer-ho contra altres problemàtiques. Però, si s’ha de conviure, com es fa per 
redirigir una societat dividida i enfrontada? Com es desmunta l’invent?. I si, en 
comptes de desmuntar-lo, es segueix atiant sense pensar mai que algun dia 
caldrà crear  l’opinió contrària ?. Perquè caldrà fer-ho, no ho dubtem. 

 

Acostumada a posar la bota a sobre, els successius governs de Castella-
España, al llarg de la història han anat sembrant dolor i humiliacions. I creant 
ressentiments. Als Països Baixos, a l’Amèrica llatina, a les Filipines, a l’Àfrica... 
a Catalunya.  

 

Aquí no s’han oblidat encara els abusos del franquisme ni  les tortures a la 
Laietana, les comissaries o els “cuartelillos”. Ni el ribot de l’Estatut del 2.006. 
Ara, els recents cops de porra de las Fuerzas y Cuerpos, costaran molt més 
d’oblidar. L’injust empresonament dels nostres líders i governants. Les Fiscalies 
que “afinen”, els jutges que s’inventen relats, els guàrdia-civils que menteixen, 
els polítics que defensen la injustícia i deleixen perquè ens apliquin més 155, la 
Junta Electoral Central que prohibeix fins el ridícul... Tot això quedarà . 

 

I arribarà un dia en què caldrà pactar. O integrar. I tornar a ser amics. I llavors 
es veurà que aquesta política d’abús i menys teniment no ha arreglat res i, en 
canvi, dificultarà extraordinàriament la possibilitat de d’acords. 

29/03/2019 



UNITAT, UNITAT !!! 

Recordeu quan va ésser la primera vegada que vau cridar “Unitat, Unitat ” ?. 

Recordeu a quantes manifestacions, concentracions i actes heu demanat a crits 
– junt amb molts altres desconeguts companys - aquest lema?. 

Portem molts anys demanant Unitat i hem aguantat pacients un munt de 
negatives. Sabem el que va  costar aquell 9 de novembre del 2014. Sabem 
també que per aquesta falta d’unitat no vam poder ser el primer partit del 
Parlament a les eleccions del 21 D. I no ens agrada haver de patir ni ara  ni a 
les europees, ni córrer riscs a les municipals quan podríem guanyar 
àmpliament i mostrar a España i al món la nostra força. 

Em sap greu que es malbarati l’esforç de milers i milers de catalans 
avantposant el interessos personals o del partit quan, ara, el que fa falta és 
lluitar – tots units - amb un únic objectiu i una única direcció: aconseguir ser 
independents. Ho hem dit mantes vegades: ja tindrem temps d’escollir el color 
de qui ens governi. 

Però les coses són com són i hem d’afrontar-les. Nosaltres, el poble de 
Catalunya, que tenim una visió més llunyana i més noble que algun partit 
polític, no ens quedarem a casa el proper dia 28. Malgrat que no ens agradi la 
tossuderia d’anar separats i enfrontats, nosaltres farem la Unitat. Nosaltres 
anirem a votar. I votarem un partit que vulgui la independència i no en 
votarem cap que sigui un còmplice del 155. 

Perquè si no ho fem, no solament perdrem escons, sinó que perdrem la imatge 
d’un poble unit que sap el que vol i lluita per aconseguir-ho. 

Malgrat no ens agradi que ens hi obliguin a anar desunits. 

 

Josep Mª de Fàbregues 
Coordinador de la Sectorial Jubilats – Gent Gran 

23/04/2019 

  

 



REFLEXIONEM:  SOM  NOSALTRES  LA  QUINTA  COLUMNA ? 

Diuen que el General Mola, comentant el setge de Madrid, afirmava 
que tenia quatre columnes avançant cap a la capital des de llocs 
diferents, però que tenia una "quinta columna" formada pels 
simpatitzants del nou règim que col·laboraven des de dins de la 
ciutat subministrant informació i procurant desmoralitzar els 
combatents que la defensaven. La  Wikipèdia  anomena Quinta 
Columna a "... un conjunt de persones potencialment deslleials a la 
comunitat en què viuen i susceptibles de col·laborar de diferents 
formes amb l'enemic" . 

Entenc que en un context com el nostre, en una societat amb 
procedències molt diverses, interessos ben diferents, estranyes 
fidelitats i esbiaixades valoracions de la realitat, la confluència no és 
fàcil. Per tant, hem d'admetre, encara que no ens agradi, que una 
part dels adversaris els tenim dintre de casa i que també des de 
dins actuaran en contra nostra. 

Però hi ha un altre tipus de quinta columnista: aquell que de bona 
fe, inclús buscant l'eficàcia, critica constantment el nostre país, els 
nostres dirigents, les nostres actuacions sense adonar-se'n que 
està subministrant material a l'altra part i desmoralitzant els nostres. 
Que es mira amb una lupa qualsevol detall que pugui ser negatiu 
del nostre treball (i el desacredita públicament), mentre que observa 
amb passivitat i condescendència els moviments de l'adversari. 
Hi pensava veient a la televisió els comentaris que feien alguns 
ciutadans sobre l'incendi de les Terres de l'Ebre: imprevisió, manca 
d'efectius, poc equipament, ajuda aèria reduïda... tot eren crítiques 
a la nostra administració. Cap referència, per exemple, que si 
disposéssim dels 16.000 milions o que no fóssim tractats com una 
colònia, possiblement tot això podria estar solucionat. Aquí, tot es fa 
malament. A Madrid, cap crítica. 

Uns altres apunts. Ara mateix hi ha una moda que ens fa mal: els 
que diuen i repeteixen "ens han enganyat". No se  n'adonen que 
són utilitzats per desprestigiar els caps de l'independentisme i que 
els hi perdem la confiança? No veuen que estan col·laborant 
gratuïtament en el titànic esforç que ho deixem córrer? "No ho hem 
fet bé": un altre mantra per desmoralitzar-nos (en pocs anys hem 
passat del 15% al 47,8%. Això no és fer-ho bé?). 
Heu vist alguna vegada que els unionistes es queixessin que "els 
han enganyat" quan els deien que el  soufflé  anava de baixa, per 
exemple?.  



O que algun Rajoy,  Arrimadas, Borrell o  Zoido  diguessin que "no 
ho han fet bé"?. Doncs de l'enemic també se n'ha d'aprendre: ells 
callen els seus defectes i magnifiquen els nostres. Nosaltres tenim 
el vici d'amplificar les nostres deficiències i silenciar les d'ells. I 
oblidem que a la victòria s'hi va amb moral de victòria, no com a 
derrotats. 

 
No badem. Massa sovint som nosaltres mateixos els que ens 
esbravem criticant, exigint, desmoralitzant ... i  difonent. Els que, 
sense ser-ne conscients, formem part de la seva Quinta Columna i 
col·laborem amb qui ens vol destrossar. Volem més 
exemples?.  "Deixem-nos de llaços grocs", "prou samarretes", "no 
més Diades", "ara no és el moment, deixem-ho per més endavant" 
...Pensem: a qui beneficien? 

L'autocrítica l'hem d'exercir quan pugui donar resultats positius 
(sinó, es queda en xafarderia o auto-flagel·lació). I encara amb 
discreció, tancadets a casa i amb molt d'ull amb qui ho parlem. 

  

  

Josep Mª de Fàbregues 

Coordinador de la Sectorial Jubilats-Gent Gran 

06/07/2019 



AQUEST  11  DE  SETEMBRE 
 
D'ençà que l'ANC va fer pública la seva decisió d'on es 
celebraria enguany la concentració de l'Onze de Setembre 
han sortit veus discrepants.  
 
Primer unes dient que en comptes de fer-se en aquests 
carrers s'hauria de fer en uns altres, o en unes altres 
ciutats, o ves a saber en quin altre indret. D'altres 
considerant que hauria de ser més agressiva (la presa de 
la Bastilla, vaja). I no hi faltaven els que aportaven un altre 
criteri: no fer res.  Ignoren que som 7,5 milions de catalans i 
que en un parell d'hores som capaços de generar 7,5 
milions d'idees, totes elles més que bones? O ignoren que 
el difícil és prendre una decisió (que se sap no agradarà a 
tothom), i tenir el poder de convocatòria i la capacitat 
d'organització per dur-la a terme? 
 
Aquests dies, com que l'ANC decideix visualitzar la seva 
disconformitat amb la gestió dels partits, un parell d'ex 
consellers (Huguet i Simó) amenacen amb no assistir-hi. Si 
aquests “ex” es dediquessin a mirar la lluna en comptes del 
dit que l'assenyala, potser es donarien compte del trist 
paper dels partits, incloent el seu i reflexionarien. La seva 
amenaça de no assistir-hi es ridícula i penosa.  
 
No m'imagino un milió d'independentistes de veritat plorant 
a llàgrima viva la seva absència: rius i rius de llàgrimes 
inundant el Paral·lel i la Gran Via... I ells i els partits, sense 
reaccionar. Això si que fa plorar. 
 
L'interès en fer fracassar la manifestació, a qui 
beneficia?  
 
A qui – conscient o inconscientment – s'està ajudant quan, 
de cop i volta, es comença a criticar a l'ANC o la seva 
Presidenta ? Totes aquestes opcions, que són diferents 



formes de fomentar la desunió – i, per tant, debilitar-nos – 
tenen un beneficiari, que no és l'independentisme, 
precisament. “Anar units significa estar disposats a 
renunciar a part de les nostres preferències, en favor de les 
dels altres”  
 
Els que volen la unitat a base de no moure's i que cedeixin 
els demés no sols fan trampa, sinó que impedeixen 
aquesta unitat. Que no ens enredin, per favor, que ja som 
grans. 
 
 
Perquè, un cop més, hem d'anar a la mani l' 11-S ? 
 
Us donem a continuació unes quantes raons (només unes 
quantes. Vosaltres n'hi podeu afegir moltes més): 
 
Per què ja és un a tradició. 
 
Per tapar la boca als que aspiren a veure'ns desunits i 
barallats. És la gran ocasió per demostrar que el poble 
segueix unit i sap el que vol. 
 
Per no donar el gust a tots aquells que la voldrien veure 
fracassar i omplir-se la boca de dir que anem de baixa. 
 
Perquè sabem que en la campanya dels llaços grocs també 
hi havia gent que rondinava dient que només eren símbols 
sense sentit (però va fer anar de corcoll a tot l'unionisme). 
 
Per a obrir els ulls als que creuen que no s'aconsegueix 
res. L'independentisme ha tret a la llum com es comporta la 
cúpula de la justícia espanyola, l'existència de les 
clavegueres de l'estat, la incapacitat dels governs per 
afrontar la crisi, que la repressió és la única arma amb que 
compten, que ells també es barallen... 
 



Perquè l'èxit o el fracàs tindrà incidència en les decisions 
del jutge Marchena. 
 
Josep Mª de Fàbregues 
Coordinador de la Sectorial de Jubilats – Gent Gran 
 
 
Us desitgem un bon estiu allà on sigueu,  
No deixeu de recolzar els actes que s'organitzin 
 
 
05/08/2019 
 



HEM DE SER MOSQUES 
 
Ara corren veus dient que, com que el moment no és l'adequat per aconseguir la 
independència, el millor és quedar-se quiet i esperar temps millors. Vaja !, una cosa així com 
asseure's al sofà, agafar una cerveseta i unes olives, posar la tele  i... ja ens avisaran. 
Francament, fa quasi vuitanta anys que espero i trobo que, malgrat tot, el moment actual és 
dels més adequats que he viscut. 
 
D'aturar-se, res de res. Hem triat un camí que consisteix en avançar cap a l'objectiu de ser 
independents. I fer-lo pacíficament. Que l'Estat és molt fort? Que té molts recursos? Si, ja ho 
sabíem. Però nosaltres també. Una força diferent, és clar. A la nostra mida. Nosaltres hem de 
ser com les mosques. Us heu adonat que les mosques no són agressives? Només fan 
pessigolles. Només són constants. Només donen la llauna. Però que pesades són...! I acaben 
fent-nos marxar de la cadira.  
 
Ens guanyen pacíficament. Nosaltres: pancartes, llaços grocs, manis, concentracions, 
samarretes, denúncies, campanya internacional i tot el que faci falta i amb tota la intensitat i 
duresa que sigui possible... Sense afluixar, amb persistència, sense violència, donant la llauna, 
debilitant. Com les mosques... 
 
Les nostres properes pessigolles són  la Diada. Per a tots els que somnien en un fracàs, que 
desitgen que baixi el soufflé, que aspiren a que ens desinflem, que ja paladegen un declivi. 
També per a  tots aquells que anhelen una letàrgica calma (“perquè no estem tan malament, 
oi?”). I també per a tots aquells a qui convé continuar com estem... siguem un eixam de 
mosques que, sense cap violència, els posi novament nerviosos i els tregui de polleguera. 
 
Demostrem que el nostre zum-zum resisteix tots els seus insecticides. 
 
 
Josep Mª de Fàbregues 
 
Coordinador de la Sectorial de Jubilats-Gent Gran 
11/09/2019 
  
 
El dia 11 és la millor ocasió per a fer-ho. El dia 11 demostrarem que seguim sent molts, 
moltíssims. Hi anirem junts sense fixar-nos en el que ens separa, sinó en el que ens uneix: 
l’objectiu comú de voler ser independents. I que som nosaltres  - la gent – els qui comandem 
aquest moviment. I que no s’acaba ! 
 
JA US HEU INSCRIT, OI? 
 
JA TENIU LA SAMARRETA?  Poseu-vos-la ja. No espereu a la Diada. Aneu creant ambient (La 
samarreta ens permet pagar les despeses de l’any i no dependre de ningú. També és tota una 
lliçó) 
 
LA SECTORIAL DE JUBILATS – GENT GRAN SEREM AL TRAM 16 (Gran Via/Calabria, Davant del 
nº 480). Feu-nos una visita i podrem saludar-nos personalment. 
 
I, com sempre, VISITEU LA NOSTRA WEB  https://jubilats.assemblea.cat/ 
 
Assemblea Nacional Catalana 



ARA SOM VIOLENTS ?  

Si un dia ens topem amb un ximplet que ens insulta, o es fica amb la nostra 
mare, o ens roba, o ens fa mal, la nostra reacció immediata serà la de clavar-li 
un parell de mastegots. Serà una reacció natural, presa amb les vísceres. Però 
no la més entenimentada, la que es pren amb el cervell. 

Aquest òrgan, situat en general a la part més elevada del cos (hi ha gent que el 
te molt més avall, però molt més), és d'una gran utilitat: calcularà si el ximplet 
és més fort que nosaltres, si porta un garrot, si va acompanyat, si... i potser ens 
farà prendre una altra decisió (que no vol dir covardia, sinó seny). Un camí 
diferent, més intel·ligent. 

Vivim un d'aquests moments. El ximple ha decidit atacar-nos novament. I ara, 
vist el fracàs de les porres contra la gent asseguda pacíficament, ho vol provar 
d'una altra manera: mostrant al país i al món sencer que els violents som 
nosaltres. No li és necessari basar-se en cap acció real: amb el relat coral ben 
tramat i explicat en té prou (recordem, per exemple, “las caras de odio” i el 
“peor que en el País Vasco”). Amb l'ajut inestimable de la premsa amiga i de 
la tele, de la fiscalia que afina, d'algun jutge enyoradís d'altres temps i de 
ciutadans que s'ho empassen tot, li és suficient. 

Utilitzarà sense rubor la mentida, la tergiversació, la calumnia, la trampa, el 
desprestigi, l'amenaça, la por... No l'importarà fer mal, saltar-se les lleis, 
empresonar justos. Tot està permès quan es tracta de defensar un objectiu tan 
superior. 

Ara tornen a enviar-nos policies i guardia-civils. Però no venen a pegar-nos. 
Venen a provocar-nos per a veure si nosaltres els peguem a ells, o tirem un 
petard, o cremem una sucursal bancària... i obtenen la foto que busquen per a 
reforçar el seu muntatge i justificar la repressió i el proper 155. Venen a 
buscar una imatge negativa nostra que pugui recòrrer el món i que contrarresti 
la d'ells del 1-O. 

I ara és quan cal que utilitzem el cervell que tenim situat a dalt de tot. 
Nosaltres, que sempre hem actuat pacíficament, hem de ser encara més 
curosos. I ja sé que nosaltres – la gent gran – no som propicis a moure'ns a 
bufetades, ni a fabricar la bomba de neutrons al sòtan de casa. Però si que, ara 
més que mai, hem d'argumentar a aquell net una mica eixelebrat o a aquell veí 
que ja no té més paciència que, amb la força: a/ ens guanyaran ells perquè en 
tenen més i és en el camp on es mouen millor; b/ perdrem el recolzament 
exterior que un dia tindrem, i c/ ens situarem en el mateix nivell de baixesa 
moral que ells. 

Tossuts? Si. Decidits? Si. Desobedients? Si. Violents? Mai. 



Preparem-nos perquè venen temps durs. Però ells tenen més por que nosaltres 

I tenen més a perdre. 

 30/09/2019 

  

Josep Mª de Fàbregues 
Coordinador de la Sectorial de Jubilats-Gent Gran 

 



SENTO VERGONYA 

No comentaré la sentència. Ja s'ha fet a bastament i també ho heu fet cada ú 
de vosaltres. 

Només vull dir-os que sento vergonya. 

Vergonya de que el màxim tribunal del país, el que hauria de ser la garantia i la 
seguretat de tots els ciutadans, doni la imatge de parcialitat i intencionalitat que 
aquest ha donat. Quina confiança s'hi pot tenir ? 

Vergonya perquè sembla que ni  jutges ni fiscals han buscat la veritat, sinó 
només els arguments en què recolzar  el seu objectiu de condemna i 
destrucció. D'això se'n deu dir “enginyeria jurídica”, no? 

Vergonya de que manqui el més mínim sentit d'humanitat. No ha importat - 
sabent de la seva innocència - robar la llibertat adduint una inversemblant 
“rebel·lió”; ni tampoc acceptar mentides , calumnies, relats... Tot per assolir un 
fi: l'escarment, la venjança, treure'ls del mig... 

Vergonya perquè, si tothom està d'acord en que l’origen de tot plegat està en el 
menyspreu i les trampes del TC a la proposta d'Estatut presentat pel President 
Maragall, com es fa ara una sentència que n'és la repetició? No han après del 
passat? O no els importa? 

Vergonya de que a cap membre dels successius “gobiernos”, cap polític, jutge, 
periodista, intel·lectual... se li hagi ocorregut res millor per a resoldre el 
problema que el bastó i la repressió. Posar la bota al damunt i castigar si algú 
es queixa. 

Vergonya de que en ple segle XXI  (ja portem quasi vint anys en aquesta 
centúria), els “alzamientos” en les colònies siguin sufocats amb la força de les 
armes, com al XVIII i XIX. (Només han canviat els models d'armes: s'ha passat 
de la baioneta a la porra, del màuser al codi penal). 

Vergonya de que al país veí no s'aixequi cap veu preguntant-se “què passa?”, 
“perquè volen marxar?”, “i si tinguessin raó?”. 

Vergonya d'haver de pertànyer a un estat que tolera i alimenta tot això. 

I no sols sento vergonya. També pena. 

I fàstic. Molt de fàstic. 

 Josep Mª de Fàbregues 

Coordinador de la Sectorial de Jubilats-Gent Gran 

16/10/2019 



LA CASTANYADA DELS MOSSOS  

Aquests dies passats hem sigut testimonis  d'uns fets desagradables i 
inesperats. Els Mossos, pegant a plaer i amb crueltat a ciutadans desarmats, 
ens han posat pell de gallina i ens han omplert d'indignació, com passa sempre 
que el ciutadà – bona persona, en general – assisteix impotent a un acte 
d'abús. A molts dels que ja tenim una edat i un munt de records ens han 
retornat a l'època dels grisos.  

Dels Mossos no ens esperàvem això. El Cos dels Mossos ha estat sempre 
estimat, valorat i també ben acceptat i protegit pels catalans. Semblava que 
l'intent de crear una policia diferent, ben preparada, democràtica i al costat de 
la gent havia reeixit i tots n'estàvem orgullosos i contents. Els fets del 17 
d'agost del 2.017 i els del 1 O van reforçar aquesta òptica.  

Però ha fet falta només una estrebada més del Gobierno per a mostrar-nos que 
tot allò que havíem cregut era fantasia i que la nostra policia – la nostra – era 
similar a les altres.  

En una sola nit “Buch y sus muchachos”, han desmuntat el mite. En una sola nit 
han demostrat que poden ser tan repressors com la “Guardia Civil i la Policia 
Nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. S'hi han equiparat. 
Els Mossos no han volgut ser menys quan s'ha tractat d'apallissar la gent i han 
col·laborat amb el “Gobierno” amb tot el seu servilisme. Ells i els seus 
comandaments han secundat amatents la maniobra governamental de 
desprestigiar el Cos. 

No sé qui és el culpable, ni em toca a mi descobrir-lo. Segur que no tinc 
suficient informació, però no haig d'anar a cercar més dades de les que m'ha 
donat qui me les hauria de donar. Utilitzo només la visió d'un ciutadà qualsevol: 
costarà molt, però molt, refer la imatge que teníem dels Mossos. Si el Conseller 
ha volgut – com ens ha dit – no perdre el control dels Mossos, li haurem de dir 
que, en el cas d'Espanya, això no funciona així. Actuar amb servilisme, 
col·laboracionisme i abaixant-se els pantalons no donarà resultat. Ben al 
contrari: el Madrid es sentirà més fort, més guanyador i cada vegada li exigirà 
més i més i més. El Madrid profund només admet una visió de l'adversari: tenir-
lo sota la bota. 

Ara cal que els responsables no es facin il·lusions i comencin a treballar per 
arreglar el disbarat. O perdran – perdrem – bous i esquelles. Com allò de la 
poma podrida, l'actuació d'uns quants ha podrit la imatge de tot el Cos.  

Josep Mª de Fàbregues 
Coordinador de las Sectorial de Jubilats – Gent Gran 

1/11/2019 



AMB EL NAS TAPAT 

Fa uns dies a la reunió del Grup de Treball un dels membres va plantejar-nos 
una qüestió: “Donat que cap dels partits independentistes em satisfà, què haig 
de fer en les properes eleccions?” 

I vam obrir una roda d'opinions. Curiosament, mai havíem parlat de les 
preferències polítiques de cadascú. Sona estrany i me n'adono ara que, amb 
anys de relació amb força companys, no conec les seves inclinacions polítiques 
i, el que és més, no m'ha importat desconèixer-les ni ha impedit treballar 
conjuntament. Certament, som a l'ANC perquè som independentistes i les 
opcions de partit les deixem per més endavant: primer la independència i 
després, ja triarem. 

Deia que vam començar a exposar obertament el que pensàvem i, sense voler-
ho ni preveure-ho, vam veure que coincidíem en molts punts de vista. Deixant a 
part els partits no independentistes (que, lògicament, no eren la opció de ningú 
), coincidíem en l'apreciació de que tan ERC com JxCAT, com la CUP ens 
havien decebut, no responien en general a les nostres expectatives ni, 
enteníem, responien a la confiança que cadascú al llarg dels temps els havia 
atorgat. 

Què fer? Quedar-se a casa? Votar en blanc? Potser eren les accions més 
lògiques. Però al mateix temps donarien la majoria als partits del 155. 
L'aportació de parers va ésser molt interessant. Però per sobre el que 
demanava l’estómac, va prevaldre el que manava el cervell i l'actitud final va 
ser unànime: Encara que no s'ho mereixin, encara que no hagin estat a 
l'alçada, anirem a votar. A contracor, però anirem a votar. Ens taparem el nas i 
votarem un dels tres partits. I farem tot el possible per a que, a les eleccions de 
Madrid, guanyi l'independentisme. I esperem i desitgem que els tres partits 
tinguin la sensibilitat, la humilitat i la intel·ligència per captar el missatge. 

No va ser difícil, en canvi, resoldre la opció del Senat: les candidatures dels 
afectats per la repressió van tenir una resposta unànime: Roger Español i 
Meritxell Lluís (la dona de Josep Rull), a Barcelona i Jami Matamala, a Girona 
no van oferir cap dubte. Representen no solament una compensació a ells, sinó 
també una bufetada als seus botxins. 

Josep Mª de Fàbregues 
Coordinador de la Sectorial de Jubilats-Gent Gran 

 Hem tramés al Molt Honorable President Carles Puigdemont el següent 
missatge, amb motiu del traspàs del seu pare: 

“Junt amb el nostre condol, President, el nostre agraïment a vostè i a la seva 
família per l'esforç i el sacrifici que fan per tots nosaltres 

Sectorial de Jubilats-Gent Gran 
Assemblea Nacional Catalana” 

08/11/2019 


