
Benvolguts amics

benvolgudes amigues,

Un grup de persones amb una ferma convicció nacional, des de diferents pensaments polítics i
compromeses en diverses lluites socials, cíviques i culturals, tenim el convenciment que hem de
treballar junts per garantir que siga possible el nostre futur com a poble independent.

Les iniciatives de defensa dels nostres interessos com a poble s'articulen amb distint grau segons
el territori, amb més cohesió allà on la consciència nacional és major. Però els diversos ritmes en
la lluita pel redreçament nacional no poden esdevindre una escletxa definitiva per al nostre futur
com a poble independent.

Així, hem vist els darrers anys com els referèndums per la independència, que tanta esperança
van alçar, es quedaven al nord del Sénia sense travessar la falsa frontera que ens imposa l'estat
espanyol. D'altra  banda,  han  sorgint  moviments  que  tot  i  considerar  teòricament  els  Països
Catalans  com  una  única  realitat,  en  la  pràctica  funcionen  com  a  estructures  més  o  menys
regionals. Actualment s'ha constituït l' Assemblea Nacional Catalana. Es tracta d'una organització
cívica i no partidista que naix amb voluntat inclusiva i transversal i té com a objectiu la mobilització
i autoorganització de la ciutadania per aconseguir una majoria social favorable a la constitució d'un
estat propi. Aquesta organització ha agafat una volada extraordinària i s'està expandint per tots els
racons de la geografia de Catalunya.

Des del País Valencià mirem aquests moviments amb simpatia i complicitat. Som conscients que
les estructures socials estan en interacció amb la realitat social preexistent però alhora són també
resultat de decisions col·lectives de les persones i els grups socials en què aquestes s'organitzen i
no ens volem resignar a continuar com a mers espectador(e)s del que passa. Hem decidit donar-
nos l'oportunitat de ser també actors del nostre present i del nostre futur. Un futur en què ens
imaginem amb el Principat i les illes i no dins de l'actual estat Espanyol.

Per  tot  això,  hem  pres  la  decisió  de  convidar  l'Assemblea  Nacional  Catalana  a  fer  la  seua
presentació a València el proper dia 20 a les 19h. al Centre Octubre CCC.

Volem convidar-te a l'acte en què ens explicaran el trajecte que han encetat, les dificultats i les
actuacions futures per tal d'apropar-se a l'objectiu que persegueixen. Podrem parlar també de com
iniciar un projecte semblant al nostre territori, i ens oferim a facilitar-te els detalls que calga sobre
aquesta iniciativa i ajudar-te a resoldre, en la mida de les nostres possibilitats, els dubtes que
pugues tindre. 

Ben cordialment,

Guillem Agulló, Consol Barberà, Encarna Canet, Artur Escútia, Jesús Frare, Paco Galiano, Raquel
Gómez, Antoni Infante i Pepa Úbeda.
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