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IMPUNITAT

No m’agrada abusar del columnisme polític. Però amb tot el que està passant aquests darrers dies tots desitgem i ens creiem 
prou capacitats per dir-hi la nostra. I aquí, a la Editorial de la nostra Circular, disposo d’una finestra per expressar-me en llibertat 
(si més no per ara) i no puc evitar utilitzar-la sense cap escrúpol, podríem dir que amb total impunitat.

PerquèPerquè és precisament d’impunitat del que vull parlar. Per poder fer-nos una petita idea del què estem vivint caldria citar fets 
concrets: com que el vice-president i diversos consellers del govern legítim català i activistes de la societat civil estan 
empresonats per les seves idees; que una altra part del mateix govern (President inclòs) es troben exiliats a Bèlgica buscant una 
justícia justa (quina paradoxa); que la pràctica totalitat dels membres de la taula del Parlament de Catalunya van estar amenaçats 
de seguir el mateix camí per permetre debatre sobre la independència; que més de 700 alcaldes estan essent investigats i citats 
a a declarar per deixar votar a la gent; que mestres es troben en la mateixa situació solament per educar com han fet sempre; que 
s’han imposat multes multimilionàries pel fet d’organitzar un referèndum…

Perquè encara que no es cansin de dir mentides i afirmin que els empresonats per les seves idees no són presos polítics (deu 
ser només a España això), que els exiliats són realment pròfugues que fugen de la justícia, que els parlamentaris que volien 
debatre infringien la llei (quina estranya llei que prohibeix parlar en un parlament), que els alcaldes van ser instigadors i còmplices 
d’una votació antidemocràtica (oxímoron de llibre), que els mestres no educaven sinó que adoctrinaven (creu el lladre que tots 
són com ell), o que els més de 2000 ordinadors del 9N no estan a les escoles sinó al menjador de casa de la consellera Rigau… 
EncaraEncara que diguin tot això mil vegades, no tindran raó, no ens aconseguiran convèncer, ni a nosaltres ni a un món que cada 
vegada els mira amb més atenció i amb més menyspreu.

Diu la dita que no hi ha pitjor mentider que el que es creu les mentides que diu. Però no ens enganyem: ells saben que diuen 
mentides, ells pretenen enganyar amb mala fe i sense por a rebre cap represàlia. Saben que no els passarà res. Se saben 
impunes.

Es veu que si els empresonats confessen estar penedits de pensar com pensen, i que es pot aixecar la presó preventiva i en una 
hora poden estar tots al carrer. Tot en mans d’uns personatges posats a dit pel PP i per un ministre que va ser reprovat pel 
parlament espanyol igual que el difunt Maza.

Si això és la justícia espanyola estem ben arreglats…

Jesús Ventura i Barnet
PresidentAGENDA DESEMBRE 2017

Anem de sender
  • Diumenge 3 - Tot el dia
  GR3. Agramunt - Santa Maria Montmagastrell
  (12,225 km. - 3:05 h.)  
  Sortida Pl. Catalunya 7:45h. i Diagonal 8:00h.
    • Dissabte 16 - Tot el dia
  Portar el pessebre al Cim Santa Bàrbara a Horta de  
  Sant Joan
21è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  Dijous 14 - 19:45 h. - Local social  
  Turquistan i Sudan. Julià Saez (CEC)
Turisme Cultural
    Dissabte 16 - Tot el dia
  Sortida nadalenca: Moià i casa de Rafael Casanova

Amics dels Concerts
  Diumenge 17 - 18:00 h.
  Conservatori Municipal de Música de Barcelona
  Concert de Nadal. Cobla Sant Jordi-Ciutat de BCN

AGENDA GENER 2018

21è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 11 - 19:45 h. - Local social  
  Montse Rosa 1997. Jaume Asensio (CE Sitges)
  • Dijous 25 - 19:45 h. - Local social  
  Uzbekistan: La joia de la Ruta de la Seda
    Alícia Pubill

Anem de sender
  Diumenge 14 - Tot el dia
  GR3. Santa Maria Montmagastrell - Tàrrega
  (12,4 km. - 3:00 h.)  
  Sortida Pl. Catalunya 7:45h. i Diagonal 8:00h.

Turisme Cultural
    Dissabte 20 - Tot el dia
  Sarral. Museu Alabastre. Calçotada a Mas del Plata
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PROPERA SORTIDA: MOIÀ

SENDER URBÀ PEL BARRI DE SANT ANDREU 
DE PALOMAR
Diumenge 29 d’octubre de 2017 

LA MUNTANYA DE SAL 
A CARDONA
18 de novembre de 2017

El proper dia 13 de desembre serà el darrer per liquidar la 
GROSSA DE CAP D’ANY! Tots els que tingueu talonaris o 
encara no n’hagueu comprat ja cal que us espavileu!

El dijous 7 de desembre l’Agrupació romandrà tancada.

VACANCES DE NADAL I ANY NOU
L’Agrupació tancarà per vacances entre els dies  
22 de desembre i 7 de gener (ambdós inclosos)


