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DIRECTES A LA CONSULTA - RES NI NINGÚ POT ATURAR LA VOLUNTAT DE LA GENT

PLA DE L’ESTANY

Escriure un text en aquest moment no deixa de ser molt complicat. Els esdeveniments es succeeixen tan ràpidament que es fa complicat endevinar 
què podrà passar en els propers dies. Des de l’Assemblea local ens veiem obligats sovint a fer canvis de llocs i horaris per poder-nos adaptar als fets que 
van passant.

Fa cinc anys, tres anys no ens podíem imaginar que avui seríem aquí. Tot sabem que això ha estat possible gràcies a aquells que en aquests darrers se-
gles van mantenir, van lluitar perquè no s’apagués la flama. A les guerres, a la clandestinitat, des de despatxos, des de les fàbriques, des de les escoles. 
I en aquests últims tres o cinc anys, activistes, periodistes, polítics, mares, jubilats, informàtiques i aturats, una marea humana han agafat el relleu per 
empènyer la roda a una velocitat que sembla que no es pot aturar. 

I en aquest moment que la roda gira tan ràpid som nosaltres qui agafem el relleu. Som tots i cada ú de nosaltres qui assumim la responsabilitat 
d’empènyer perquè no caigui. Tenim la sort de poder portar fins al final un procés que fa temps que existia, latent però ofegat i que des de fa pocs anys 
ha agafat una embranzida imparable, i no s’hi val a pensar que ho farà algú per nosaltres. No s’hi val a mirar-s’ho com si tot passés en una pantalla de 
plasma. 

La gran oportunitat d’aquest moment és que tot està a les nostres mans. 

Ens miraran de desanimar nomenant alts tribunals, llunyanes comissions, mercats incrèduls. Ens parlaran jutges polititzats i nomenats a dit, experts 
economistes, fiscals freds i polítics escandalitzats. Ens ridiculitzaran, ens amenaçaran i ens provaran de seduir. Ens diran insensats, radicals, ingenus i 
insolidaris. Res, absolutament res pot aturar un poble convençut, unit i pacífic. La història n’està plena de moments com aquest. Són tots aquests mo-
ments que ara estudiem amb gran entusiasme i admiració; on un gran grup de gent ha caminat amb fermesa i determinació per aconseguir el que volia 
i ara se’ls recorda amb honors. I en tots aquells moments, segurament molts dels que caminàvem ho feien insegurs i temorencs. Però van ser capaços 
d’aguantar i llavors van tenir el premi merescut.

Ara arriben els revolts, les pujades i les baixades. Ningú va dir que seria un camí fàcil, ningú fins ara ho ha tingut fàcil per defensar aquesta llengua, 
aquesta cultura, aquesta terra. També els ho devem, als que van lluitar per aconseguir aquests drets i ja no estan aquí per veure-ho. És el millor home-
natge que els podem fer. Com més difícil sigui el repte més units hem d’estar, més forts hem d’avançar i més satisfets estarem del camí fet.

El dia 27 de setembre el President de la Generalitat va convocar la consulta perquè nosaltres, la gent, li vam demanar de forma massiva i els polítics han 
d’obeir la voluntat del poble, és l’essència de la democràcia. Una democràcia que és la manera més justa d’assolir els objectius. I nosaltres, els catalans, 
ho hem seguit al peu de la lletra, ho estem fent i ens hem d’auto-felicitar que el camí que estem fent és un exemple vist amb respecte des de molts 
països del món.

El futur és incert però il·lusionant, tenim un projecte i tindrem esculls que haurem de sobrepassar, però la voluntat d’un poble passarà per davant de 
resolucions jurídiques o polítiques. Només si ho fem junts ho aconseguirem, només si som capaços d’arribar al final agafats de les mans, igual com ho 
vam fer a la Via Catalana, de punta a punta del país serem el que volem ser.

Que la gran consulta del 9 de novembre es realitzarà no en tenim cap dubte. Hem arribat fins aquí després de tants moments foscos, som un poble unit 
i la democràcia és la nostra bandera. El 9N, segur que se’ns preguntarà!

La pregunta que ara ens hem de fer nosaltres és: “I jo, quin paper hi vull tenir a la història del meu país? El de quedar-s’ho mirant al sofà? El de comentar-
ho amb els amics? O el de ser-hi participant des de dins?”. Si és aquest darrer, l’Assemblea i Catalunya t’espera amb els braços oberts. Vine a la parada 
dels dissabtes a la plaça Major i entraràs a formar part de la gent que ho fa possible.



Dins de la campanya Ara és l’hora de l’ANC a la nostra comarca s’ha con-
vocat la segona part del cicle de conferencies Raons per la Independència. 
Aquest segon cicle dóna continuïtat al primer en tant que s’imposa arri-
bar al gran públic de la mà de propostes raonades pel sí a la independèn-
cia del nostre país.  

A les portes del 9N la proposta es base en les intervencions d’en Lluís 
Llach, l’Elisenda Paluzié i la Carme Forcadell, que tancarà el cicle. Abans 
però, amb primícia, Banyoles veurà projectada la cinta “L’endemà” d’Isona 
Passola.

Lluís Llach, de la mà d’en Jordi Xena, ens oferí un espai de reflexió a 
l’entorn del procés d’independència que estem vivint i protagonitzant els 
ciutadans així com la seva interpretació de l’escenari futur, ple d’il·lusions 
col·lectives i de reptes com a societat. L’entusiasme del cantautor de Ver-
ges envers el procés s’encomana al públic cada vegada que en Lluís s’hi 

adreça.

Malaurament, el dia 30 de setembre es va haver de suspendre la con-
ferència que havia de fer l’Elisenda Paluzié, per causes alieanes a l’ANC.
 
Finalment, la Carme Forcadell convoca als banyolins i tots els ciutadans 
de la comarca a una gran cloenda del cicle el dia 15 d’octubre, al pavelló 
de la Draga. Serà un acte per recordar, un acte històric per encaminar la 
nostra comarca cap a la consecució de l’estat propi. 

En paral·lel, durant el mes d’octubre el col·lectiu independentista de cas-
tellanoparlants SÚMATE farà diverses accions de difusió de la seva posi-
ció activa de suport al SÍ+SÍ a Banyoles.  Es centrarà al barris, al mercat i 
durant les festes de St. Martirià i rebrà el suport dels voluntaris de l’ANC 
de Banyoles i comarca. Un setembre i octubre, en definitiva, encarat a 
cercar un suport comarcal massiu a la independència.

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

11S fotogràfic

Cicle de conferències - Raons per la INDEPENDÈNCIA

Can Pons - Bar 

a  Plaça Major, 7 - 17820 Banyoles
t   972 572 790
facebook Can Pons

“Som graciosament i ètnicament impurs. Només som perquè volem ser”
“El cas Pujol no afectarà la consulta. Ens ajudarà a netejar-nos. La transició va ser bruta”
“Malgrat que l’estat espanyol ens fa patir molt, és perdedor perquè no es mou en termes democràtics”                                                                        Lluís Llach



Com a part important de la societat civil les entitats estan donant un gran 
impuls al procés. Al Pla de l’Estany l’ANC tenim una comissió d’entitats molt 
activa, que durant aquest passat mes de setembre ha tingut molta feina.

Es va fer una profitosa primera trobada amb entitats d’immigrants al 
Centre Civic; s’ha arribat recentment a 60 entitats del Pla de l’Estany ad-
herides a l’ANC, i per tant directament favorables a la independència; i 
per l’11 de setembre, 86 entitats del Pla de l’Estany van signar un full de 
Compromís per la Consulta del 9N.

A Banyoles hem penjat la segona Estelada que dóna la benvinguda a les 
persones que entren a la nostra ciutat per l’accés nord, a la variant. La 
hissada va tenir lloc el diumenge 28 de setembre davant d’una important 
afluència de gent que va donar suport a l’acte i ho va poder celebrar des-
prés amb coca i ratafia.

A la darrera i multitudinària assemblea comarcal ens vam centrar en els 
preparatius de l’11 de setembre: l’exitós assaig de Porqueres, entrega  de 
compromisos d’entitats, autobusos, incentivació del desplaçament en co-
txe particular, difusió, etc. 

Es va parlar també de la campanya per la consulta del 9 de novem-
bre. El cicle Raons per la Independència 2, les trobades amb entitats 
d’immigrants i l’apadrinament de la Festa de la Diversitat.

També del nou enlairament d’una gran estelada a Banyoles, i de la tria per 
part del secretariat nacional de l’ANC, de fer una assemblea a la nostra 
ciutat.

A final de setembre cadascun dels ajuntaments del Pla de l’Estany i tam-
bé el consell comarcal van convocar plens extraordinaris i van aprovar 
per unanimitat donar suport a la consulta del 9N i posar-hi els recursos 
necessaris perquè es pugui celebrar.

LES ENTITATS DEL PLA DE L’ESTANY 
COMPROMESES AMB LA CONSULTA

NOVA ESTELADA

Estudi Maite Prats - Arquitectura Interior 

a  Carrer Torres i Bages, 32 - 17820 Banyoles
t  972 57 29 09
e  info@maiteprats.cat
w www.maiteprats.cat

La Libèl-lula Màgica  - plata i complements
a    c/ Porta dels Turers, 10 - 17820 Banyoles 
t     650 279 986
e    solaudet@hotmail.com

Groc, groc, groc... aquest serà el color que es portarà aquesta tardor. El 
color de la democràcia, el color del sísí i el color de la il·lusió. Comença 
una de les campanyes més fortes de la història, tenim clar que votarem i 
necessitem que aquest vot sigui un sísí ferm. Per això fan falta voluntaris 
i diners. Si voleu posar el vostre gra de sorra per assolir la llibertat del 
nostre país APUNTEU-VOS! Ho podreu fer a la parada dels dissabtes o 
per internet i si voleu col·laborar amb aportacions econòmiques també 
podreu fer-ho a les guardioles que trobareu en els diferents actes que 
anirem organitzant.

CAMPANYA ARA ÉS L’HORA

RESUM DE LA DARRERA ASSEMBLEA 
COMARCAL

PLENS EXTRAORDINARIS I CONCENTRACIONS 
PER RECOLZAR LA CONSULTA

Després d’un estiu d’itinerància per festes majors i esdeveniment, la pa-
rada retorna a la plaça Major de Banyoles, cada dissabte al matí.

RETORN DE LA PARADA A LA PLAÇA MAJOR

Com a inici de la campanya Ara és l’Hora, per guanyar la consulta del 9N, 
l’ANC va convocar pel dia 30 de setembre concentracions populars davant 
dels ajuntaments de tot Catalunya, coincidint amb el dia que el tribunal 
constitucional espanyol va suspendre la convocatòria de la consulta.

Al  Pla de l’Estany vam tenir les manifestacions més multitudinàries co-
negudes, amb més de 500 persones a Banyoles i 200 a Porqueres.



ESDEVENIMENTS PASSATS
... 03 de Setembre Assemblea comarcal de l’ANC.  

... 10 de Setembre Entrega dels compromisos de les Entitats a Banyoles, Palol i Camós.

... 11 de Setembre Entrega dels compromisos a Cornellà, Serinyà, Porqueres i Fontcoberta.

... 11 de Setembre A Barcelona, celebració de la V.

... 22-24 de Setembre Plens Extraordinaris als Ajuntaments per donar suport a la Consulta del 9N.

... 23 de Setembre Xerrada Lluís Llach davant un Auditori ple de gom a gom.

... 30 de Setembre Concentracions a Banyoles i Porqueres en favor de la Consulta del 9N.

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

... 04 d’Octubre  (matí) Parada a la Plaça Major. (tarda) Apadrinem la Festa de la Diversitat.

... 07 d’Octubre  Projecció de la pel·lícula “L’ENDEMÀ” d’Isona Passola a les 20:00h a l’Auditori.

... 11 d’Octubre  (matí i tarda) Parada a la Plaça Major durant la fira Aloja.

... 15 d’Octubre  Conferència de Carme Forcadell a les 20:00h al Pavelló de la Draga.

... 18 d’Octubre  (matí) Parada a la Plaça Major durant la festa de Sant Martirià.

... 25 d’Octubre  (matí) Parada a la Plaça Major.

... 01 de Novembre (matí) Parada a la Plaça Major.

... 05 de Novembre 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. 

... Fes-te membre i ajuda el teu país. 
 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 D’OCTUBRE

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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... BAZAR CANARIAS

... BAR PATAGÒNIA

... l’HAM

... AJUNTAMENT DE BANYOLES

... CLUB NATACIÓ BANYOLES

... MESA CÍVICA PER LA LLENGUA

COHER Instal·lacions
Lampisteria i climatització
a  c/Hospital 3 (baixos)  -  17820 Banyoles
t   972 573 156

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

Centre Excursionista de Banyoles
a    c/ Del Puig, 6 -  17820 Banyoles
t    972 575 212
e    info@centreexcursionistadebanyoles.cat
w  www.centreexcursionistadebanyoles.cat


