
  ACTIVITATS DURANT L’ESTIU A LA COMARCA

Missatges al món. Cada cap de setmana a cadascuna de les demarca-
cions en què està organitzada l’ANC es desplegaran unes lones amb la 
imatge de dirigents mundials interpel·lant-los sobre el missatge que els 
catalans el 9N volem votar. A la nostra demarcació, es farà el diumenge 
24 d’agost al matí a la platja de Sant Pere Pescador, coincidint  amb una  
caminada que organitza l’ANC. En el nostre cas, el missatge anirà dirigit a 
Dilma Roussef, presidenta del Brasil.

Altres llocs propers on es farà seran el 9 d’agost a Vic i el 23 a Prada de 
Confl ent, coincidint amb la Universitat Catalana d’Estiu. Organitzarem 
caravanes de cotxes per assistir-hi.

   ASSAIG DE V I CANTATA A PORQUERES

El proper diumenge 31 d’agost, a la Plaça Major de Porqueres es farà 
l’assaig comarcal de la V amb una encesa d’espelmes i una cantata per la 
consulta, amb cançons d’en Lluís Llach.  

Per fi nançar l’acte es vendran espelmes a 1€. A partir de les 6h. de la tar-
da es començarà el muntatge de la V i a les 9h. es farà la cantata.

Cada dimecres d’agost de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre hi haurà as-
saig a la plaça Major de Porqueres, davant de la biblioteca. Tothom hi és 
convidat, recomanem venir amb cadira plegable. Es vendran espelmes 
per fi nançar l’acte. 
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Som a la xarxa i és ben fàcil seguir-nos: facebook    www.facebook.com/ancplaestany
twitter        http://twitter.com/ancplaestany
web             www.ancplaestany.cat
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L’11 DE SETEMBRE ENS FAREM SENTIR MÉS QUE MAI

PLA DE L’ESTANY

L’ANC i Òmnium Cultural han engegat una campanya amb el nom “Ara és l’hora” que durarà fi ns a la consulta del 9 de novembre i que podeu trobar 
explicada a http://araeslhora.cat. 

L’objectiu d’aquesta campanya és aconseguir que una majoria molt àmplia faci guanyar el sí a la consulta, un resultat imprescindible per començar un 
país nou que esdevingui un Estat d’Europa.

En el següent gràfi c es pot veure com es pretén assolir aquesta fi ta.
Aquesta campanya comprèn totes les activitats que es faran a l’estiu, assajos de V i mosaics  previs a la Diada, passant per la concentració en forma de 
V que es farà a Barcelona l’11 de setembre i continuant fi ns el dia de la consulta el 9 de novembre.



més imatges a: 

https://www.facebook.com/worldmeetscatalunya/photos_stream 
https://twitter.com/WorldmeetsCat

El cap de setmana del 12 de juliol una cinquantena de visitants provi-
nents de llocs tan diversos com Lituània, Hong Kong, Euzkadi, Alemanya, 
Irlanda, Polònia, Estats Units, .... van visitar Girona, hostatjant-se a llars 
de les comarques properes, per tal de conèixer de primera ma el procés 
de Catalunya cap a la independència. 

El dissabte al matí, dins les jornades del Punt, es va fer la rebuda conjun-
ta on van participar la Carme Forcadell, la periodista americana Liz Castro 
o l’ecomista gal·lès resident a Catalunya, Edward Hugh.

Fulletons pels turistes

L’ANC del Pla de l’Estany ha repartit a tots els establiments turístics de la 
comarca 5.000 fulletons en diferents idiomes adreçats a explicar el pro-
cés català als estrangers que visiten la nostra comarca. És una acció més 
encaminada a la internacionalització del procés.

Es tracta de 65 establiments: cases de turisme rural, hotels, càmpings, 
museus i oficines de turisme. Els fulletons són en quatre idiomes: anglès, 
francès, castellà i alemany.

  ACTES DE L’11 DE SETEMBRE

Aquest any els actes de la Diada tenen dues parts diferenciades.

Una primera activitat deslocalitzada que es farà la vigília o el matí de la 
Diada en cadascun dels Ajuntaments de la comarca. En aquests esde-
veniments les entitats dels municipis faran entrega d’uns documents on 
manifesten el seu compromís i disposició a cooperar amb les institucions 
per fer possible l’organització de la Consulta i donen suport al President 
de la Generalitat quan faci la convocatòria de la Consulta. 
Us informarem dels horaris d’aquests actes més endavant.

Una segona activitat centralitzada a Barcelona on es farà la ja coneguda 
concentració en forma de V gegant. 

A fi de poder organitzar millor aquest segon esdeveniment l’ANC ha mun-
tat en la mateixa web http://araeslhora.cat/ un sistema d’inscripcions 
per als participants molt semblant al de la Via del 2013. 

És molt important que us inscriviu ja que és l’única manera d’assegurar 
que hi haurà gent en tots els trams. La gent del Pla de l’Estany estarem 
en el tram 12 (a la Diagonal al costat de la Plaça Francesc Macià), però 
podreu apuntar-vos al tram que vulgueu.

Aquesta vegada es demana de manera obligatòria més informació per-
sonal a l’hora inscriure’s, ja que es considera molt important millorar la 
base de dades de la gent simpatitzant amb el procés. Igualment com l’any 
passat no caldrà inscriure nens menors de 14 anys.

Per assistir a la concentració de Barcelona teniu dues opcions:

1) Anar-hi pel vostre compte. Podeu apuntar-vos en grups de fins a 5 per-
sones a títol individual. Es recomana utilitzar transport públic i, si es va 
amb vehicle particular, compartir-lo per aprofitar el màxim de places. Es 
recomana ser a Barcelona abans de les 4h. de la tarda.

2) Anar-hi amb els autocars de la comarca. 

A continuació us informem d’aquest tema. Com que no disposem de tots 
els autocars que voldríem i ja fa temps que s’han exhaurit, us demanem 

que compreu els tiquets com més aviat millor per tal que nosaltres tin-
guem temps de reaccionar.

Inicialment el preu del tiquet serà de 10€ (anada i tornada).

El punt de venda de la comarca és:  bar la Patagònia de Banyoles

Els autocars poden sortir a diferents hores i llocs, ja està indicat a cada 
tiquet. La majoria d’autocars sortiran de l’Avinguda de la Farga de Banyo-
les, a les 13.00 hores i tornaran de Barcelona a les 19.00 hores. De totes 
maneres cal que estigueu al cas a l’hora de comprar el vostre tiquet, de 
quin número d’autocar és i quins horaris i punts de sortida té.

Respecte al tema de les inscripcions, els que aneu amb autocar teniu 
dues opcions:

1) Us podeu inscriure vosaltres mateixos des de la web indicant el tram 12.

2) En comprar el tiquet haureu d’omplir les dades d’un formulari que tin-
dran en el punt de venda (totes les dades són obligatòries).
L’opció 2 s’hauria de reservar per persones que no estan familiaritzades 
a omplir formularis per internet. Recordeu que no cal inscriure menors 
de 14 anys.

Per altra banda, aquest any es demana a la gent d’anar amb samarretes 
vermelles i grogues per tal de fer una senyera gegant. Com sempre, se 
n’han fet d’especials per a l’ocasió per poder-nos finançar, però no és obli-
gatori comprar-les; en tot cas sí que se us demanarà quin color de sama-
rreta portareu. A la parada de l’ANC de Banyoles se’n podran aconseguir.

Cal dir que el finançament de la campanya es farà exclusivament a partir 
de les aportacions i de la venda de marxandatge, i és per això que se us 
demanarà, una vegada més, la vostra col·laboració. També volem dir-vos 
que fins ara l’ANC no havia fet una campanya tan ambiciosa i d’aquestes 
dimensions, que s’allargarà fins el 9 de novembre i serà portada per pro-
fessionals de renom mundial, amb tot el que això implica.

Recordeu que hem de mobilitzar el màxim de gent possible per a l’acte 
de la V de Barcelona, per tant, us demanem que feu una crida a tots els 
vostres familiars, amics i coneguts.

La Noucentista - Botiga Gourmet 
a   C/ Migdia, 22 - 17002 Girona
t    972 201 846
facebook La Noucentista

World meets Catalunya

La Tirona - La barca de Banyoles 
a  Pg. Darder, s/n, pesquera 10 - 17820 Banyoles
t   626225200
e   info@navilieralesgoges.cat   -  w   www.navilieralesgoges.cat
facebook naviliera les goges
bloc labarcadebanyoles.wordpress.com



Aquest estiu la parada de l’ANC segueix les festes i els esdeveniments de 
la comarca. Hem estat a les festes de Mas Palau, Canaleta, a l’Aplec de la 
Sardana, la fira del foc i a l’agost, seguim!

Els companys de l’ANC Garrotxa ens van deixar la Campana “Llibertat”, 
símbol de la lluita per la Independència des del moviment social, pacífic i 
democràtic,  que va ser l’atractiu de la parada que vam fer al 62è Aplec de 
la Sardana que es va celebrar als Desmais. 

Cada cap de setmana fins l’11 de setembre, es desplegarà en algun indret 
de Catalunya un mural dedicat a un personatge de nivell internacional 
per explicar-li que Catalunya vol votar. 

Els més propers són: Vic (Plaça Major, 9 d’agost), Prada de Conflent (23 
d’agost) i Sant Pere Pescador (platja, 24 d’agost), dedicats a: David Came-
ron, Ban Ki Moon i Dilma Roussef, respectivament.

 L’ANC del Pla de l’Estany convoca caravana de cotxes per assistir a aquests 
tres. Concentració: al Lidl, ja informarem de l’hora en cada cas a través de 
les xarxes socials. Els que no tingueu cotxe, us farem lloc.

La convocatòria de la consulta sobre la independència del 9 de novembre 
per les institucions catalanes pot ser impugnada i suspesa per ordre dels 
tribunals espanyols. Per això des de l’ANC es demana a les entitats del 
país que signin una carta de suport a les institucions catalanes  que hau-
ran de convocar la consulta. 

En aquesta carta, l’entitat signant certifica:

1.- Assumir i manifestar el seu COMPROMÍS i disposició a cooperar amb 
les seves institucions per a fer possible l’organització de la Consulta del 
dia 9 de novembre d’enguany i donar suport al President de la Generalitat 
quan faci la CONVOCATÒRIA d’aquesta CONSULTA. 

2.- Fer arribar aquest COMPROMÍS a l’Assemblea Nacional Catalana abans 
d’aquest 11 de setembre perquè, de forma conjunta amb d’altres organit-
zacions del teixit associatiu de Catalunya, el facin arribar a la Presidència 
del Parlament de Catalunya en el moment que sigui més convenient.

PARADES ITINERANTS

LA CAMPANA LLIBERTAT VISITA L’APLEC

CARTA DE COMPROMÍS

Equim Rutes - Quim Figueras 
Rutes, classes i pupil·latges amb cavall i carro

t  681 126 727
e  quim@equimrutes.cat
w www.equimrutes.cat

La Carpa de l’Estany  - Restaurant
a    Passeig Darder, 10 - 17820 Banyoles 
t     972 582 825
e    info@restaurantlacarpa.com

Es van acostant dates decisives i les reunions són molt intenses. A la da-
rrera vam establir noves ubicacions per les parades, vam parlar de la nova 
coordinació amb les Entitats que van agafant protagonisme amb la signa-
tura del compromís de suport a les institucions catalanes de cares al 9N. 
Es va rellançar el projecte de Raons per la Independència per intensificar-
lo de cara a la tardor i vam començar a parlar d’organització per l’11 de 
setembre tant a nivell comarcal que es faran actes a totes les poblacions 
com l’anada a Barcelona per fer la V.

RESUM DARRERA ASSEMBLEA

CARAVANES DE COTXES PER ANAR A FORMAR ELS MURALS INTERNACIONALS



ESDEVENIMENTS PASSATS
... 02 de juliol  Assemblea comarcal.  

... 07 de juliol  Arribada de la Campana Llibertat i parada a l’Aplec de la Sardana.

... 11-13 de juliol World Meets Calalunya, Actes i Concert Per la Llibertat a Girona.

... 12-19 de juliol Parades de l’ANC a les festes de barris de Can Puig i Mas Palau.

ENTITATS QUE JA HAN SIGNAT EL COMPROMÍS PER LA CONSULTA:
AMIPA Escola bressol Belluguets / AMPA La Vila / Banyoles Solidària / Associació de dones de la Vall del Terri / C.E. Hoquei 
Patins Banyoles / Club Bàsquet Cornellà de Terri / Junts i endavant /

CALENDARI D’AGOST

... 06 d’agost  Assemblea comarcal de l’ANC a “La Cúpula” de Banyoles (Entrada al costat del Teatre Municipal), a les 20:00h. 

... 09 d’agost  Mosaic pel dret a decidir a la plaça Major de Vic a les 19h.

... 16 d’agost  Parada a la Fira del Cop d’Ull al passeig Dalmau de Banyoles.

... 23 d’agost  Parada a la plaça Major de Banyoles.

... 23 d’agost  Mosaic pel dret a decidir a Prada de Conflent.

... 24 d’agost  Mosaic pel dret a decidir a la platja de Sant Pere Pescador.

... 30 d’agost  Matí: parada Gangues al carrer a la plaça Major de Banyoles.
   Tarda: parada a la Festa de la Diversitat al barri de la Farga de Banyoles.

... 31 d’agost  Assaig de la V i cantata a la plaça Major de Porqueres. (Recorda que cada dimecres d’agost continuen els assajos per la   
   Cantata de Porqueres el proper 10 de setembre, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre a la plaça Majorde Porqueres, davant   
   la biblioteca.)

... 03 setembre Assemblea comarcal de l’ANC a “La Cúpula” de Banyoles (Entrada al costat del Teatre Municipal), a les 20:00h.

ARA ÉS EL MOMENT DE FER-TE SOCI DE PLE DRET
... Ser membre de l’assemblea només són 4 euros al mes (3€ si ets estudiant o jubilat) i amb això fem molta feina aquí i també a llocs  
 on el missatge de l’ANC és molt important. 

... Pots omplir la butlleta que trobaràs a la nostra parada o bé a través de la pàgina web www.assemblea.cat/inscripcions

AGRAÏMENTS DEL MES DE JULIOL

Si vols posar un anunci al nostre butlletí o contactar amb Comunicació de l’ANC Pla de l’Estany, el correu és
comunicacioancplaestany@gmail.com
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... TIRITRANS

... CLAVERO VILA, PINTORS
               ... BAZAR CANARIAS
               ... BAR PATAGÒNIA

Bazar Canarias
a  Av. dels Països Catalans, 59
     17820 Banyoles
t   972 571 187

CA L ’ARPA- Restaurant i hotel
 
a    Pg. Indústria, 5  -  17820 Banyoles
e    calarpa@calarpa.com
t    972 572 353
w   www.calarpa.com

banyoles@assemblea.cat
camos@assemblea.cat
cornelladelterri@assemblea.cat

fontcoberta@assemblea.cat
porqueres@assemblea.cat
santmiqueldecampmajor@assemblea.cat

vilademuls@assemblea.cat
serinya@assemblea.cat

Territorials de l’ANC del Pla de l’Estany

NOVES ENTITATS ADHERIDES


