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SENYER& 
CATALUNYA I LLIBERTAT 

núm. 2 —abril 1976 

JOVENTUT DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA (j.D.C) 

23 d'abril: 

diada nacional catalana 

LLibertat, 

Amnistía, 

Estatuí d'Autonomia! 
• 



crida ais joves 

H 23 d'Abril, dia de Sant Jordi, ha estat tradi-
cionalment una diada nacional catalana: diada 
dafirmació de la nostra personalitat com a po
blé, malgrat els intents que fa mes de 40 anys 
han volgut destruir-nos, negant-nos els mes 
elementáis drets: l'ensenyament de la nostra 
llengua i cultura, raccés sense cap mena de 

restriccions del cátala ais nitjans de comunica
do (radio, tv, cinema...) que, juntament amb 
les nostres institucions poli tiques (Govem de 
la Generalitat, Rarlament i Tribunal de Cassa-
ció) ens foren arrabassades. I amb una forta 
repressió sobre tot el poblé, assassinant els 
nostres dirigents polítics: President Companys, 
el sindicalista Peiró, el líder DC Carrasco i For-
niguera..., o enpresonant-los per fer callar 
Catalunya. 
Pero ara más que mai slia demostrat que tot 
Catalunya, que els Paisos Catalans. están dem-
peus; que malgrat els anys de sileuci i de bru-
talitat el poblé s'aixeca, com és ben evident 
arran de les recents diades de l'l i 8 de febrer 
i 4 de marc. Novament, Catalunya está en 
marxa per aconseguir les seves Uibertats polí-
tiques i racionáis. 
Dins d'aquesta perspectiva, nosaltres -junta
ment amb d'altres organitzacions polítiques— 
cridem a tota la joventut, com un front más 
en la lluita contra la Dictadura, perqué aple-
gadament amb la resta del poblé cátala n imi
tes ti una altra vegada el rebuig al régjm vigent, 
tot participa]ít en les accions preparades al 
voltant d'aquesta data, i molt especialment 
convoquemal jovent de Barcelona i comarca, 
a la concentrado del dia 23 d'abril a la Placa 
de St Jaume barcelonina, davant el Rilan de 
la Generalitat, a les 8 del vespre, per tal d'exi-
gir el restabliment de l'ESTATUT EFAUTO 
NOMAi tot el que aixó conporta, la reins-



tauració del GOVERN i PARLAMENT cata-
lans, coma primer pas cap d nostre allibera-
ment. En teñe m que aquest alliberament sois 
será possiWe quan d pone tingla pie accés al 
poder econónic i polític en d marc d'una so-
cietat Lliure i Socialista. 

PER LA VIA CATALANA AL SOOALIS-
ME! 

LLIBERTAT, AMNISTÍA ESTATUT 
U AUTONOMÍA! 

TOTS ELS DÍA 23 D' ABRIL A LES 8 DEL 
VESPRE A LA PL ST J AUME! 

els Segadors 

Catalunya triomfant 
tornará a ser rica ¡ plena 
endarrera aquesta gent 
tan ufana i tan superba 

Bon cop de falc! 
Bon cop de falc. 
defensors de la térra 
Bon cop de falcj 

Ara és hora segadors 
ara es hora d'estar alerta 
Per quan vingui un altre juny 
esmolem ben bé les eines 

Bon cop de falc! ... 

Que tremol ¡ l'enemic 
en veient la nostra ensenya 
Com fem caure espigues d'or 
quan convé seguem cadenes 

Bon cop de falc! ... 
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