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EDITORIAL
-borbons, 1714-1997. NISSAGA DEL seu PODER.

La victória del borbó Felip V el 1714 sobre I'estat catalá i la
confederació a la qual estava integrat iniciá el període de
submissió de la nostra nació a I'estat espanyoL O'aquella injusta
capitulació en¡;á, Catalunya no ha recuperat la seva sobirania,

El poder subjugant de Felip V exercit sobre la ciutat de L1eida, en
I'ambit docent i cultural, es manifestá en la seva máxima expressió
en I'abolició de l'Estudi General el 1717, la institució universitária
més antiga del principat, fundada per Jaume II el 1300, que fou
traslladat a la Universitat de Cervera, població que durant el
conflicte bél.lic havia esdevingut el centre neurológic botifler.

Juan Carlos I d'Espanya, I'actual cap d'estat, pertanyent al lIinatge
borbó, talment com el seu ascendent i introductor a la monarquia
hispánica, escalfa la poltrona reial com a conseqüéncia d'una
imposició, arran de la designació successória del general
Francisco Franco, qui comandá I'exércit espanyol que derrotá
Catalunya en la guerra d'Espanya i la condemná a quasi 40 anys
d'una execrable opressió,

Juan Carlos I és portador de I'heréncia totalitarista del també
borbó Felip V i del dictador Franco, simbol i garant de la unitat 
bastida a canonades- de I'estat espanyol.

Les JERC de L1eida ens insurgim contra la seva autoritat, contra
la seva legitimitat de sobirania sobre la nostra nació, reprobem
obstinadament la seva intervenció en la celebració del seté
centenari de la nostra universitat, I'esmorte'¡ment durant décades
de la qual fou originat per la seva estirp, i esbombem la següent
proclama irrevocable amb la vigoria llegada per la nostra tradició
republicana ELS CATALANS NO TENIM REI !!!



REPÚBLICA ÉS LLIBERTAT

PRINCIPIS REPUBLlCANS:

1. L1ibertat de pensament i consciencia, separació real Església i Estal.
lIibenat de cultc, ensenvament no confessional i escola neutra. la¡·cisme
i justicia.

2. Ideologia progressista d'esquerres i catalanista, defensa deis sectors
populars i deis treballadors.

3, La lIuita per la nació va unida a la lIuita per la Ilibertat, defensa d'uns
Paisos Catalans federats que lIiurement decideixint amb quines altres
nacions federarse i/o confederar-se.

4, Govem en qué la sobirania resideix en una assemblea del poble o un
senat i el poder executiu no és hereditario

5. Govern en qué el poble exerceix la sobirania, la comunilat o Eslal
governat dCJ11ocraticamenl.

BOICOT



LA DURA TASCA DE SER REI
o "PERQlJE ELS BORBONS ENS VAN COSTAR 18.000 MILlONS AL 951 QlJASI 20.000 AL 96"

EL RISC PEH
.\ LA Sr\LlIT

Cada any es veu t:n la
dura obligació d'anar a
Baqueira-Beret (Forfait
gratix lotal i helicopter
p.:r puj ar pistes)

ELS ESTlIDIS DELS
BORI30'lETS

(Del presslIpost de l'estat)
Les universitals conlinuen
lenint preus prohibitius per a
molles famílies. Els
insubmisos no poden accedir
a ks beques. No 101hom poi
gaudir deis programes
d'inlercal1\'i (Erasmus i
similars)

* El Salad Mínim Interprofessional és de 66.630 pessetes
* El Subsidi d' Atur és de 49.972 pessetes

VISITES ALS iVIÉS
DESFAVORlTS

La solidaritat primer que tot:
ell també cobra un "sou
social" i viu en una vivenda
de "protecció oficial"

ELS CAPRICIS DELS
BORBONS

Com a capricis quotidians cal
destacar I'Ski, la vela, les
motos, els viatges o els

~ cavalls ... Com a capricis més
puntuals podríem destacar per
exemple una boda faraonica
que no volen ni parar-nos a
contar que és el que va costar
realment.

,
REPUBLICA,
ESIGUALTAT



REPÚBLICA ÉS DEMOCRACIA

El 14 d'Abril de 193 J es proclama la República Catalana, exemple
de canvi de regim, procés d'autodeterminació, pacific, democnitic i sense
violencia. El republicanisme es un ideari d'oposició antimonarquica, un
moviment alliberador i portador d'avenc;:os socials enfronl de la
monarquia, simbol del conservadurisme i de I'ocupació espanyolista. El
republicanisme és una politica rupturista amb la constitució monarquitzant,
de no admetre amb dignitat cap privilegi per a un nombre determinat deis
seus consenblants des del neixement. Els republicans defensem la
representació pública i la gestió política de qualsevol ciutada en funció
deis seus mereixements, des de el maxim de Ilibertat, ¡gualtat de Ilurs drets
individuals i socials, democracia, fraternital d"individus i grups, i
progressisme d'esquerres. Aquest és I'ideal de la democracia republicana
i de la dignitat humana.

Els repubJicans catalans, nacionalistes, defemsem una Catalunya
L1iure, que apel.la al dret a la independencia, al desenvolupamenl de la
nostra propia cultura sense trabes i a I'ús de la nostra Ilengua en plena
¡Iibertat.

MONARQUIA NO
~CSPANYOLA

t41r' I
~ · RCPUBLICA SI

CATALANA



A maquina o amb lIetres majúscules, si us plau. Marqueu amb x els C1 quadrets que calguin.

Nom' Cognoms. --i
Adrec;:a'-,-,- ;:-c..,---..,-;- ___,:;----------

Codi Postal, Poblaci6, ~___,___,- Comarca' ----'
Teléfons, Fax Data de naixement, ----i

, VULL REBRE INFORMACIÓ ¡MATERIAL
VULL COL-LABORAR
VULL AFILIAR-ME

riPnatu,a

Trameteu aquesta butlleta al més aviat possible a les JERC. el Sans i Ribes,l AA 11 (25006 LLEIDA)!
TEL (973)220620 ;





Posa't elllac!
~

Da\:.lllt la prop,.:ra ,¡sita a L1cllla de Juan Carlos d~ Barbon amb mOllU Jd 700 ani\crsari \.h::
I"Esludi r.ent·r~1 f:.l\u¡ UdL) el proper d¡llun~ JI d-abni. la PI:1tllform:l I{rlluhli(-:In:l ele POIlc:-ut
\ okm lllanil~~lar la no::>lra Jiscunronnil3t pcr \;) seua \ ¡Sita ¡xls sl.:gu~nls mullUS:

* C\msic.h:n:m 1<.1 instituciÓ rnomirquica (Qm J obsok13. caduca. i mancada de kgitimitat
dl'mn<.:rauca. ja que a nosallrl's nint!u no ens ha don:lt lllai rapeió dI.: votar ..:1 cap de I'estat
L·sp"rl~ol.

* Clll1sidert'lll qut.' I~l ¡()fln.:! Je go\ern d'ul1 estal JJ1~S propt:ra al pobk ~~ la népuhlica. ([ut: PCrJlll:t
cam lnr el Glp d·l'~tat. Igual que el seu govem. pef mitjan~ dl'mocnitics repn:sclmllius. Els pr;m:lpls
n:publil:alls Je lIibertat i iguallat son incompatibles 3mb la institució monárquica.

'* CÚllsil.1..:rem '-lue 1:.1 situal:ió aClUaL on ks laxeS uni\crsitaries son exccssi\es. ract.:~s al lrt.:ball
dclsjo\'l.:s c-s complic:ll.la \'i\endn es t:n mohs cnsos pur:l ulOpi:l i rinde,: d':llur juvenil es un deis
Jl1e~ alls óTuropa. enlre altres problcmes qu'-' cns ali:Cb::n. d manlcntlllcnt d..: lill:.l monarquia lo.!!
un luse que rap pohlr es (lOI !Jermelre.

.. Considl.."rt.:lll que cssl'1l1 el pnmcr Borbo (k la dJl1~ISlla csp.m~ob qUl \<.1 ullr:lljur ~n'UIIII.·1I1

n·:~ludi <";elleral ilOta 1:\ ciutat de Ucida. no es ndlent In presencm de cnp Ill,-,mbre d'nquestil
1;lIlliliu cn les ~ll"les Je ,,:ol1ll1ll'moració del VIIC l·cllll'n.lri d'aquesta ill1'>ll(UI.:lo.

* " mes el sctgc Jc 1707 fou el lll~S abobinabk i de pitjors t.:onsequl-llcics Jc la lli~tori"l Je la ciul:.lt
dL' !.lclda. l'-ocllpaCJÓ borbonica tlc J.leida L'S cOllslllnnl<l 111<ltin<lda de' 12 d·octubre'. mi'>; dI.' 70110
lIdd:lt:llls fon'u i1!'lSaSsill'ltS. COnÚllUClll sent una ciutat militanncnt i púlit.:lalmcnt lKU¡XlÓ:.l.

polilicarnl:.'n¡ solll1csa. t't"onÓmicament expoliada. lingÜislicaJl1cn¡ i t"lIltllr:llmt'nt suhstituil..l:1 i
IJcoIÚgIC:.lllll:11t (olonill.:.lua.

.. ['cr :lqUL':.IS Ilhltill:'. liS dL'IIl:lnem que us dL'liniu publir.:arnL'1l1 L'n COIIII":1 d'aqul:st<l \ i!-II:I pl.l:-:lnl-\ o:.

un II:\(: monlt. color de \:1 h:lIlder:l de hl ciut:tt de Llelda. :-imnol vIsIble 1.1..: la nostra qUL'I':a

L:lll1bL' liS Jl:l1lanem qul'. Jins k:- 'o~trL'S po::.sibtlitats. p~lrtlcip..:u acli':lll1Cllt cn lcs :ICCIOJl!- quc
'n 1"I;.'nt:11t i dL' qu~ j:l mlolllHlrem

l.:, 1)latafonml Republicana t1l' I)Ullt'n( no l'stÚ
!Iig.:HI'1 :1 C:lp coHecliu l'1I COII('I"I.'1. Reullci:\
:lssociacion<:. juyenils de difl'l"CnIS ilnlhits i jOHS
inde(lClldc-llts amb iuqui('(ulh I"epublieanc-s i
contntries a la monarqui:l eSllall~ol;l, La
Pllll;lrorma 110 i's 1:111(',1(1:1 ~jlló <IU(' romall obc-rta
a coHaboracions i no\"l's incorllunu:ions dl'
p('rsoncs i C(1}'1l'cti 11 \ amh Il.'~ m:Il('i\\.''i
ill4 Uil'Luds,

Republicana

de Ponent


