SARDS LLIURES
MOLTS, SAVIS, TOTS PARIS PER LA NACIÓ SARDA

En Aristanis, ciutat de Eleonora d’Arborea, se són
reunides diumenge 16 Desembre 2018 les
delegacions dels moviments polítics, associacions i personalitats de la societat civil per firmar
el Manifest de Llibertat i Renaixement de la
Sardenya. Una prova nacional, cultural, política,
social i econòmica amb els Sards protagonistes
i responsables del propi futur.

*********

La LLIBERTAT DEL PÒPUL SARD és la prova més
alta, concreta, aguardada i necessària per l’emancipació política, econòmica, social i cultural de
la Sardenya. Una prova imponent i ambiciosa per
fer en manera que la Sardenya sigui lliure de
cada gènere de abús; per valoritzar les peculiars
potencialitats culturals, econòmiques i socials;
per mos poguer autodeterminar i ésser protagonistes de les triades del nostro futur.
Sardi Liberi per la llibertat del Pòpul Sard és un
projecte modern i de tot respecte pel renaixement de la Sardenya.
La proposta, oberta al confront lliure i participat,
naix de l’ambició de unir els sards lliures, mobilitats a la unitat de una raguina nacional profunda,
fort, compacta, capaç de superar l’hereditat
ideològica del nou-cents i unir les forces millors
en l’interés exclusiu del Pòpul Sard.
Lo primer pressupost de aqueix manifest nacional és la Llibertat del Pòpul Sard
1. LLIBERTAT DE LA NECESSITAT
L’objectiu primari és l’emancipació política,
econòmica, social, cultural dels sards. Volem
que els joves tenguin la possibilitat de continuar a
viure i treballar en la pròpia terra, per no ésser
constrets a deixar la Sardenya en cerca de
ocupació i futur. Aqueix pot succeir a través d’un
pla extraordinari pel treball, que miri a accions
immediates de suport i a l’assumpció i a la
formació, dirigides a les petites, mitjanes i grans
empreses de la Sardenya, també tràmit la creació
de la zona franca integral.
2. LLIBERTAT DE PLANIFICAR
Per decidir de nosaltros mateixos les accions de
realitzar i poguer portar envant un pla de reequilibri econòmic a través de mesuracions del gap i
de la sua compensació, en tèrmini d'infraestructures i fiscals i econòmiques. Lo PARIS (Pla
Actuatiu de Reequilibri Insular de la Sardenya) és
la proposta econòmica i social més innovadora i
avançada proposta econòmica i social de
renaixement de la Sardenya;

3. LLIBERTAT DE CONSTRUIR EL NOSTRO FUTUR
Puntant a damunt de la valorització de la nostra
terra, de l'agricultura fins al treball dels pastors, del
turisme a l'arqueologia, de la innovació tecnològica a la cultura, de l’ambient a la recerca aplicada,
del comerç a l’artijanat;
4.LLIBERTAT DE DEFENDRE LA NOSTRA TERRA
Llibertat pel nostro pòpul de discriminació i
servitud italiana i europea, trencant les cadenes
que han blocat i bloquen l’esvilup i la creixida de la
Sardenya;
5. LLIBERTAT DE MOVIMENT
Sense ninguna discriminació, garantint a la
Sardenya paris condicions universals de mobilitat,
eliminant monopolis i especulacions via terra, ària
i mar;
6. LLIBERTAT CULTURAL
Per mos dellibrar del víncul de la subalternitat i
promoure la valorització de la nostra llengua
materna i també la salvaguarda del nostro patrimoni cultural, arqueològic i històric, ignorat i debilitat
culpablement en l'imaginari comú de una classe
dirigent inadequada i lligada a altros horitzons;
7. LLIBERTAT FISCAL
Per produir un nou benésser, calibrant les entrades
fiscals a les necessitats de la nostra economia per
una fiscalitat de equitat.
8. LLIBERTAT DE AGIR EN LO PLA INTERNACIONAL
Per una Sardenya responsable en primera persona
amb la creació d'una estructura tècnica capaç de
instaurar i facilitar les relacions econòmiques,
polítiques i culturals amb els pòpuls del món.
L'objectiu és de col·legar els àmbits estratègics del
sistema econòmic: transport, agricultura, producció, comerç, tecnologia, energia, turisme i valoritzar el gran capital humà, cultural i professional
dels sards del món, fills de la Sardenya, emigrats
sards de totes les generacions: en la Sardenya que
imaginem los sards de la diàspora tenen de
retornar protagonistes del futur de la nostra terra;
9. LLIBERTAT DE ATRAIR CAPITAL
Per generar una creixida infraestructural immediata
de l’ísola garantint lo ple control públic dels principals factors de la producció, de la reda de les
infraestructures fins a aquella dels servicis;

10. LLIBERTAT DE UNA “SANITAT JUSTA” I DE
LA TUTELA SOCIAL
Per arribar a livells d'assistència i cura de primer
pla i ésser en grau de atrair i no de enviar a lluny
pacients de la sanitat sarda;
11. LLIBERTAT DE AGIR
Preparant la revolució burocràtica més imponent
de l'era moderna, eliminant procediments inútils i
afavorint lo principi del resultat;
12. LLIBERTAT DE PERSEGUIR ELS INQÜINADORS
Per planificar la més imponent obra de bonifica i
reactivació ambiental de les àrees industrials
inqüinades i de aquelles militars, restituint als
sards los immensos espacis trets a la col·lectivitat per interessos estranys a l’esvilup i a l'ocupació dels territoris.

*********

La llibertat del Pòpul Sard és l'horitzó d'una
comunitat capaç de construir el propi rescat amb
el cap i el cor.
Aquest "afresc" per la nostra terra naix de la
necessitat d'unir totes aquelles forces nacionals
sardes, polítiques i socials, que tenen com a
prioritat la Sardenya i el sou Pòpul.
És un projecte dirigit a tots los Sards Lliures que
tenen l'audàcia de portar envant una esfida alta i
innovadora pel govern de la Sardenya. Un
projecte que pretén de unir revolucionaris i moderats, per perseguir amb força i determinació la
llibertat de la Sardenya i del pòpul sard. Amb
aquesta ambició menester combinar coratge i
determinació, experiència i la llealtat.

SARDS LLIURES
Molts, savis, tots paris
per la Nació sarda

