Activitats organitzades per

LA GOTA CATALANA per recuperar la LLIBERTAD DE CATALUNYA

Cicle COM EIXAMPLAR LA BASE? (2a. part)
Per eixamplar la base molt per sobre del 50% + 1:
explicar que es tracta (no només de política ni d’economia sinó) de que Catalunya
recuperi la llibertat que li van arrabassar els que NO celebren l’11 de Setembre.

I s’obre una nova pregunta clau: Eixamplar la base... PER A FER QUÈ?
Pel referèndum? Per desobeir? Per...? O PER VIURE LLIURES APLICANT EL DRET CATALÀ?
Aquest Cicle aborda QUINA ESTRATÈGIA PER EIXAMPLAR LA BASE: BAIXAR EL TO
(bilingüisme, “respectar la identitat dels immigrants”, “les pensions estaran més garantides”, etc.)
O EXPLICAR CLARAMENT LA VERITAT: Volem recuperar ara la llibertat perduda fa 302 anys!
SOM LLIURES ELS CATALANS? és la pregunta clau per comprendre el conflicte en marxa des de 1714
(“¡Hay que bombardear Barcelona cada 50 años!”) i que torna a sortir a la llum. Ara tot depèn de nosaltres!
Dimarts, 14 de juny, 19,30 h.
LA DITA RECONQUESTA VA SER EMPRESA CATALANA.
Barcelona va ser la capital d’Hispania. I els comtes catalans conqueridors van castellanitzar-se i van
constituir la columna vertebral del Reino de Castilla que després finalment acaba destruint la Nació Catalana
(1707-1715) i construint l’Estado-Español. Resum: la formació catalana de Castella i d’Espanya.
LLUÍS MARIA MANDADO, autor de El Quixote va esborrar el Quixot i de El Cid era català de València
Dimarts, 21 de juny, 19,30 h.
DIMENSIÓ CREATIVA DE LA LLENGUA
La llengua reflecteix una manera d’interpretar l’entorn i no solament serveix per a la comunicació
Per ROSA VICTÒRIA GRAS, Doctora en Filologia Catalana, Professora Emèrita de l’Institut del Teatre
de Barcelona
Dimarts, 5 de juliol, 19,30 h.
APRENDRE DE LA VAGA DE FAM D’EN DAVID RAVENTÓS. Va ser CENSURADA (durant 16
dies per tots els mitjans de comunicació, en català i en castellà), TRUNCADA (la va acabar el 19 de maig,
internat contra la seva voluntat al Psiquiàtric de l’Hospital del Mar) i REPRESALIADA (continuï encara
tancat i psiquiatritzat, o hagi ja recuperat –tant de bo!- la seva llibertat). El que ha passat/passa obliga a
preguntar-se “En quina Catalunya estem?”. I també tot seguit “Quina Catalunya LLIURE VOLEM?”.
Que no s’imposi el desànim ni la por a “Quan veuràs la barba de ton veí cremar, posa la teva a salvar”!
Per LLUÍS BOTINAS, impulsor de LA GOTA CATALANA www.lagotacatalana.cat
Dimarts, 12 de juliol, 19,30 h.
PARLAR D’INDEPENDÈNCIA AMAGA QUE ESTEM SOTMESOS DES DE 1714
I QUE ARA VOLEM RECUPERAR LA LLIBERTAT
Situar-ho com “independència” genera “anti-independentistes” al mateix nivell que els independentistes, com
si fos una disputa econòmico-política entre iguals. Que volem recuperar la nostra llibertat obliga a qui estigui
en contra a afirmar –en català o en castellà- que vol que continuem subjugats, que vol que el genocidi culmini.
Per LLUÍS BOTINAS, impulsor de LA GOTA CATALANA www.lagotacatalana.cat

Local (cedit per PLURAL-21, http://plural-21.org): Cartagena 230, 5è 1a (tocant Mallorca)
Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Família Bus: 15, 19, 33, 34, 35, H10, 50, 51, 62, 92, B20, B24
INSCRIPCIONS: lagotacatalana@gmail.com i 93 450 1300

www.lagotacatalana.cat/

Organitza: Lluís Botinas, impulsor de LA GOTA CATALANA per la LLIBERTAT DE CATALUNYA

