
Hola a tothom

Em dic Teresa Maria Cribillers i Escolà.
 

Vaig néixer a Calaf, Anoia, i visc a Terrassa ara ja fa
30  anys.  Sóc  llicenciada  en  Filosofia  i  Ciències  de
l'Educació i també tinc la Llicenciatura de música en
l'especialitat de Piano. Tot i que la Filosofia m'ha ajudat a construir-me
com  a  persona,  professionalment  em  moc  en  l'àmbit  musical.  Sóc
professora de l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa i
treballo tant amb nens de 5 i 6 anys com amb nois i noies de 15 i 16 anys i
també amb adults.

Vaig fer-me sòcia  d'Òmnium Cultural el març de 2010 i de l'ANC el gener
de 2013.  També formo part  de  Plataforma  per  la  Llengua  i  col·laboro
(econòmicament)  amb  algunes  entitats  socials  i  ONG's  (Intermón,
Fundació Vicenç Ferrer, St. Joan de Déu, Acnur...) Les causes socials són
també les meves causes.

Políticament, no em caso amb cap partit. Alguns m'han il·lusionat i tots
m'han decebut. Ara confio amb el Consell per la República i crec que hi
hem de col·laborar, perquè és l'entitat que reivindica una línia unitària,
que  defensa  sense  embuts  la  independència,  perquè  està  lliure  de
pressions i d'ambicions polítiques i perquè és fora de l'abast de les urpes
antidemocràtiques de l'Estat Espanyol.
No he ocupat ni ocupo cap càrrec polític ni rebo ni he rebut mai cap sou
de cap partit polític. Tampoc no estic sent investigada per cap assumpte
de corrupció de cap mena. De moment!

Després de gairebé 2 anys formant part del Secretariat de l'ANC-TxI,
em torno a presentar perquè crec fermament amb tota la feina que s'ha
dut a terme fins ara i perquè  no podem defallir. Hem de seguir impulsant
l'ANC des del territori doncs és l'única associació que, creieu-me, no ha
perdut  el  nord  i  no  ha  deixat  mai  de  lluitar  per  aconseguir  la
Independència de Catalunya. La meva idea és dedicar unes 4 o 5 hores
setmanals a l'ANC.



Pel que fa al meu Pla de treball penso que en primer lloc hem de lluitar
per aconseguir una unitat d'acció a través de la connexió i coordinació de
totes les   entitats que volem la República a la comarca. Cal que l'ANC,
Òmnium  i  els  CDR's  uneixin  esforços  i  treballin  plegats  per  assolir
l'objectiu comú. I cal teixir una gran xarxa per poder sumar-hi el màxim
de col·lectius. 

Hem  de  transmetre  sempre  missatges  positius.  Sortim  a  guanyar,
convençuts i determinats.

En segon lloc també hem de mantenir contactes regulars amb totes les
entitats i associacions del municipi. Ens hem d’acostar també a aquelles
que  d’entrada  seran  reticents.  Han  de  comprovar  amb  fets  que  la
República que fem és per tots. I defensar la declaració Universal dels
Drets Humans,  com a garant de l'estat del benestar perquè si ens creiem
aquests drets,  també hem de creure en el  dret a l'Autodeterminació,
dret  reconegut  en  aquesta  carta.  Cal  escoltar  la  gent  i  alhora  fer-li
entendre que el nostre projecte republicà no va contra ningú sinó que
Terrassa, amb la seva pluralitat, cal que sigui un referent de democràcia i
de  drets  socials.  Cal  impulsar,  expandir  i  explicar  què  és  un  Procés
Constituent i quines oportunitats se'ns obren a  tots com a ciutadans si el
tirem endavant.

En tercer lloc, continuar amb l'Acció no violenta.  (FemNoViolència). Hem
de seguir fent tot allò que ens uneix com a poble i ens ajuda a resistir
l'embat d'un estat gens democràtic (com trobar-nos per cantar a l'atri
de  l'Ajuntament),  però  cal  combinar-ho  amb accions  més  contundents.
Estudiar l'adversari, saber els seus pilars de fortalesa i exercir una acció
directa,  planificada  i  no  violenta  sobre ell.  Amb només un 3,5% de la
població mobilitzada, es poden dur a terme multitud d'accions efectives

I finalment, hem de continuar amb les campanyes de Consum Estratègic
per  tal  que  les  nostres  empreses  i  productors  tirin  endavant i  per
afavorir  els  productes  de  proximitat. Ens  posarem  d’acord  amb  els
fabricants i els comerciants per promocionar els seus productes ecològics
i de km 0. 



I si tots junts sumem esforços, som un poble imparable i invencible; som
el somni. Recordeu-me, si defalleixo, el meu compromís amb tots vosaltres
i amb la República.

Visca Catalunya lliure.
I visca la República catalana. 


