
Manifest Assemblea de Joves de l'Esquerra 

Independentista de Molins 

L’Assemblea de Joves de l’Esquerra Independentista de Molins neix  amb l'objectiu de 

treballar per una societat més justa i igualitària i per la construcció d’uns Països 

Catalans unificats, independents, socialistes, ecològics, no patriarcals i sense classes, 

des del nostre entorn més pròxim, Molins de Rei. 

La nostra tasca, com a organització de joves, oberta, participativa i assembleària, 

és  organitzar la lluita, conscienciar els sectors juvenils i mobilitzar-los, tot creant 

alternatives a l’ordre social vigent, per  l’assoliment de la llibertat social i nacional del 

poble català, buscant alternatives a l’ordre capitalista i treballant per la màxima 

expressió del dret a la autodeterminació del nostre poble. 

Farem de la autogestió eix del nostre treball, considerant que 

els lligams amb institucions d’aquest sistema no farien més que 

xocar amb els nostres objectius. Autogestió entesa en el sentit 

més ampli, construint un contrapoder popular capaç de 

autoorganitzar de forma realment democràtica i participativa els 

recursos materials i humans de que disposem. 

Lluitarem contra tot tipus de dominació, contra una societat 

jerarquitzada i sexista, per una d’igualitària sense 

discriminacions de sexe ni d’opció sexual, i plantarem cara al 

feixisme, al racisme, a la xenofòbia i a tot tipus de 

discriminació per motius d’origen, ètnia o creença. 

Finalment, emmarquem el nostre projecte als Països Catalans, entesos de Fraga a Maó i 

de Salses a Guardamar,  territori dividit i ocupat històricament per la força dels estats 

Espanyol i Francès, i unit per una mateixa llengua, cultura, història i tradició. I 

respectarem el territori com a riquesa natural, cultural i social, i treballarem per 

protegir-lo de les pràctiques abusives de l’explotació, especulació i del lliure mercat, 

intrínsecs al model capitalista. 

Per tot això, encoratgem al jovent independentista de molins de rei a unir-se a nosaltres 

per tirar endavant aquest projecte, cap a la Independència i el Socialisme! 

 


