
assemblea.cat
PLA DE L’ESTANY febrer 2014 Butlletí núm. 05

assemblea.cat

Som a la xarxa i és ben fàcil seguir-nos: facebook    www.facebook.com/ancplaestany.com
twitter        http://twitter.com/ancplaestany.com
web             www.ancplaestany.com

assemblea.cat
PLA DE L’ESTANY 01

Raons per la Independència
Cicle de formació per preparar voluntaris per potenciar el Sí+Sí

Catalunya ha viscut, els darrers anys, una etapa esperançadora que ha generat una mobilització social com mai s’havia co-
negut. La sentència que resolia el recurs d’inconstitucionalitat i modificava el text de l’Estatut d’Autonomia de Catalu- 
nya prèviament votat en referèndum el 18 de maig de 2006 fou la gota que féu vessar el got davant la permanent deslleial-
tat, la humiliació i l’espoli que l’estat espanyol ha vingut aplicant sobre Catalunya. Un cansament acumulat al llarg dels 30 
anys d’un model d’autogovern autònom d’aparador i del tancament continuat de portes per assolir quotes reals d’autogovern.  
 
Les votacions del Dret a Decidir, la manifestació de l’onze de setembre on més d’un milió i mig de persones va-
ren sortir al carrer per dir ben clar allò que es negava: som una nació i nosaltres decidim, i que de nou es ratifica-
va amb el més de 2.000.000 de catalans i catalanes que de nou ho feien palès en la Via Catalana, són punts d’inflexió 
i  claus de volta en la nostra història on el poble determina i exigeix tenir el dret a decidir el seu futur i com aquest s’ha de construir.  

Tota la societat catalana amb aquesta dinàmica ha estat sacsejada.  Banyoles i comarca no n’han estat aliens. El 92% dels vots del Dret a 
Decidir reclamaven aquest dret i poc a poc, centenars de persones, entitats i institucions s’han anat posicionat i organitzant al voltant de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC). Fruit de tot això el 7 de juliol de 2013 Banyoles amb l’acte “Encén un Desig” visqué la que podria 
considerar-se la mobilització democràtica més massiva a la comarca on 6.000 persones es van reunir al voltant de l’Estany per somniar un 
futur col·lectiu millor.

Avui, l’Assemblea del Pla de l’Estany de l’ANC, una vegada més, volem fer nostra la màxima d’Horaci: Sapere aude!;  atrevim-nos a fer ús de la 
nostra raó, aprofundim en les raons per la independència. Sota aquest objectiu s’ha planificat durant el mes de febrer i març el cicle “Raons 
per la Independència”, un conjunt de col·loquis que pretenen ser un procés formatiu objectiu i ben fonamentat que permeti capacitar a un 
col·lectiu de persones voluntàries per tal que assoleixin el compromís i la implicació de ser agents actius per difondre, de manera objectiva, 
crítica, rigorosa i raonada, les raons i els beneficis de la independència de Catalunya en el seu entorn: familiars, amics, companys, veïns...  

“La llibertat no es pot donar, s’ha de guanyar” digué Martin Luther King. Per això ha calgut que  somniéssim. Al cap i a la fi, en parau-
les de Lluís Llach “nosaltres vivim els somnis dels nostres avis i depèn de la qualitat dels nostres somnis és el que viuran els nostres descendents”. 

Sapere aude!, Banyoles.

- Dimecres 12 de febrer. Teatre Municipal. A les 20h.
 El procés sobiranista català en el marc internacional
 Martí Anglada - Periodista

- Divendres 14 de febrer. Sala d’Actes Centre Excursionista de  
 Banyoles. A les 20h.
 Els escenaris de la secessió
 Jordi Millà i Jordi Piqué - Cercle Català de Negocis

- Dissabte 15 de febrer. Sala d’Actes Centre Excursionista de  
 Banyoles. A les 10h.
 La viabilitat de la Catalunya independent
 Jordi Millà i Jordi Piqué  -  Cercle Català de Negocis

- Dissabte 15 de febrer. Sala d’Actes del Centre Excursionista de  
 Banyoles. A les 16h.
 L’estat del benestar a la Catalunya independent
 Jordi Millà i Jordi Piqué - Cercle Català de Negocis

 - Dijous 20 de febrer. Auditori de l’Ateneu. A les 20h.
   Catalunya i els orígens de l’estat modern espanyol
   Antoni Simon - Catedràtic d’Història Moderna de la UAB

- Dijous 27 de febrer. Auditori de l’Ateneu. A les 20h.
   Catalunya, el país ocult d’Europa
   Matthew Tree - Escriptor

- Dijous 6 de març. Auditori de l’Ateneu. A les 20h.
   Diversitat cultural, suma d’identitats
   Joan Manel del Pozo - Professor de Filosofia de la UdG

- Dijous 13 de març. Auditori de l’Ateneu. A les 20h.
   Aprendre del passat, inventar el futur
   Miquel Calçada - Periodista 



SIGNA UN VOT per la INDEPENDÈNCIA

Després d’unes recollides com a prova pilot fetes a la co-
marca als mesos de novembre i desembre, el cap de se-
tmana de l’ 11 i 12 de gener ens vam afegir a la reco-
llida intensiva de peticions que es va fer a tot el país. 

Va ser un cap de setmana intens amb 15 parades als diferents 
pobles de la comarca, totes amb els apoderats corresponents 
per donar veracitat a les dades,  i recollint unes 2.300 signatu-
res. A tot Catalunya es va arribar a les 235.000.

La campanya no s’ha acabat, si fins ara no heu signat podreu 
fer-ho a les parades que l’ANC instal·larà en els diferents esde-
veniments de la comarca i pel cap de setmana del 22 i 23 de 
març s’està preparant una segona jornada de recollida intensiva 
també a tots els pobles de la comarca.  Aquesta vegada amb el 
suport de l’Associació de municipis per la independència en que 
tots els Ajuntaments de la comarca hi estan associats.

Aquesta campanya preten ser un pla B per si no es pot celebrar 
la consulta, consisteix en que els ciutadants exercim el Dret de 
Petició, que és un dret individual que tenim tots els ciutadans 
reconegut tant a la Constitució espanyola com a l’Estatut de 
Catalunya,  es tracta de signar un escrit que es presentarà al 
Parlament de Catalunya demanant que:

1r Es convoqui una consulta en que es pregunti si 
 volem o no que Catalunya esdevingui un estat independent.  
 Aquest punt es pot donar per assolit, però fins que no hi hagi la  
 convocatòria oficial cal seguir demanant-ho.
 
2n  Que en el supòsit que l’Estat espanyol no permeti la consulta  
 o no en reconegui els resultats, expresem que aquesta petició  
 seria un vot favorable a que els representants electes declarin  
 la indepèndencia de Catalunya d’acord amb el dret 
 internacional.  

Podeu trobar més detalls a http://signa.assemblea.cat/eines

Per aconseguir-ho no cal fixar un nombre mínim de signatures 
sinó tenir-ne com més millor per donar més força a la nostra 
petició i per exercir-lo no cal signar al vostre municipi, podeu 
fer-ho a qualsevol lloc. Pot signar tothom a partir de 16 anys. 
Només cal mostrar el DNI, passaport o NIE en el moment de 
signar la petició per tal d’identificar-se.

Al web de l’Assemblea trobareu els horaris i llocs  de les prope-
res recollides a la comarca.

Si voleu col·laborar amb l’organització de la campanya, poseu-
vos en contacte a  porqueres@assemblea.cat 

A LA VIA ENS VAN VEURE, 
AMB EL SIGNA ENS FAREM SENTIR!!
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ADHESIÓ DEL CLUB NATACIÓ BANYOLES

La base de l’important procés independentista actual és la societat civil. Con-
cepte que engloba no només les persones individuals, sinó també agrupades 
en entitats i associacions.

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una amalgama d’individus, però tam-
bé d’entitats i associacions. Té adherides més de trenta entitats principals del 
Pla de l’Estany: Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Centre Excursionis-
ta de Banyoles, Foment, Associació Comerç i Turisme, bona part d’Ampes i 
d’Associacions de Veïns, etc.

Totes elles han signat per recolzar els objectius i el full de ruta cap a la indepen-
dència de l’ANC, i en diferents ocasions han col.laborat deixant-nos material o 
equipaments. El desplegament de la Via Catalana a Vilademuls, hagués estat 
impensable sense les entitats i organismes que ens van ajudar.

Mancava però adherir-se la principal entitat del Pla de l’Estany: el Club Natació 
Banyoles, que té 11.000 socis i una projecció important més enllà de la nostra 
comarca. Aquesta adhesió feia temps que començava a ser un clam dins les 
instal.lacions del club, i després de mantenir converses amb la junta directiva 
es va acordar que l’ANC fes una recollida de signatures per incloure aquest tema 
dins l’ordre del dia de la propera assemblea ordinària de socis del club.

S’havien de recollir 800 signatures en 10 dies! El suport dels socis del club va 
ser tan espectacular, que l’objectiu es va aconseguir en els primers 7 dies, i el 
nombre de signatures final es va enfilar a: 1.090!

Agraïm l’entusiasme amb què han participat tots els socis i seccions del club en aquesta recollida, i les facilitats ofertes pel club, atent al desig 
majoritari dels seus associats. 

Fem una crida a tots els socis a assistir massivament a la JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DEL CLUB NATACIÓ BANYOLES, el diumenge 23 DE 
FEBRER, A LES 10 H. del matí, i votar favorablement a l’adhesió del club a l’Assemblea Nacional Catalana.

El 9 de gener va néixer la nova assemblea territorial de 
l’Assemblea Nacional Catalana a Vilademuls. 

Ha estat constituïda principalment per persones que ja van 
participar molt activament en l’organització dels trams de la 
Via Catalana a Vilademuls, on es van cuidar de tasques gene-
rals i de coordinar el tram 637.

Neix amb 10 socis, i la junta la formen: Judit Rovira (coordi-
nadora), Maria Ginabreda (tresorera), Roser Corbella (secre-
tària) i Xavier Vicens (vocal).

Com a primeres accions han estat presents a l’Aplec de Sant 
Mer, amb una parada, Signa un Vot, i una gran arrossada de 
l’ANC. A continuació plantegen l’edició d’un fulletó multilingüe 
per informar els hostes dels establiments de turisme rural del 
procés català.

Amb aquesta nova territorial, la presència de l’ANC ja s’ha es-
tès a 9 dels 11 municipis del Pla de l’Estany. I ja hi ha contactes 
per crear, conjuntament o separades, les dues territorials res-
tants: Esponellà i Crespià.

A finals del 2013 es va fer un canvi de junta de l’ AT de Banyoles. Com-
plert el mandat de l’antiga junta es va escollir entre tots els mem-
bres de l’assemblea territorial un nou equip per dirigir-la aquest any 
tan important.

L’anterior junta va realitzar una tasca de consolidació i expansió de 
l’assemblea entre la població de Banyoles col·laborant estretament 
amb la resta de municipis de la comarca. Es van viure moments es-
pectaculars com la Via Catalana, es van generar campanyes de gran 
repercussió com el “Dóna Veu a l’Estelada” o l’”Assemblea al carrer”, 
per citar-ne algunes. Però també es van viure moments tristos com 
la partença de Francesc Escoda que era el tresorer de la junta i gran 
activista des de sempre.

La nova junta està dirigida per en Pere Rubirola, l’ Albert Serramont-
many i la Marta Casanovas i té el recolzament d’un equip ampli de 
voluntaris de tots els àmbits que fan tasques de comunicació, logís-
tica, administració, marxandatge, campanyes i actes.

Des del gener hem ajuntat totes les reunions de les diferents assem-
blees territorials de la comarca en una, amb la voluntat d’unir-nos 
per tenir més força i una veu comuna a tot el Pla de l’Estany. Cada as-
semblea territorial manté les seves estructures i personalitat però 
molt més ben coordinats per millorar la comunicació i portar a ter-
me estratègies conjuntes sobretot aquest any que serà clau per as-
solir els nostres objectius com a país.  Volem arribar més als barris, 
als diferents territoris de la comarca, amb la voluntat d’explicar les 
raons per de la independència d’una forma ben transversal, tal com 
s’ha definit en el full de ruta del secretariat nacional de l’assemblea 
i fer més senzilla la campanya pel #sísí que hem de preparar per 
garantir l’èxit de la consulta del proper 9 de novembre.
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NOVA TERRITORIAL DE VILADEMULS UNA NOVA JUNTA PER L’ AT DE BANYOLES



ESDEVENIMENTS PASSATS

… ART x INDEPENDÈNCIA (8 de gener)

 El passat 8 de gener va acabar l’exposició que presentava obres d’artistes relacionades amb el moviment independentista pels   
 aparadors dels comerços del voltant de la Plaça Major de Banyoles. 

… ENTITATS: noves entitats adherides

… SIGNA UN VOT

 La primera campanya de Signa un Vot massiva va tenir lloc els dies 11 i 12 de gener amb un gran èxit de participació a tota la   
 comarca.
 

… SANT MER

 Les territorials del Pla de l’Estany van organitzar durant l’Aplec de Sant Mer una marxa popular i una arrossada al costat de   
 l’ermita. També es va aprofitar per fer recollida de firmes pel signa un vot a Vilademuls.

CALENDARI DE FEBRER

... 5 febrer Assemblea comarcal a “La Cúpula” 

... 12 febrer El procés sobiranista català en el marc internacional, Martí Anglada (periodista), Auditori de l’Ateneu, 20:00 h.

... 14 febrer Els escenaris de la secessió, Jordi Millà i Jordi Piqué (Cercle Català de Negocis)
  Sala actes Centre Excursionista de Banyoles, 20:00 h.

... 15 febrer Parada de l’ANC a la Plaça Major de Banyoles i recollida de signatures per la campanya Signa un vot.

... 15 febrer La viabilitat de la Catalunya independent, Jordi Millà i Jordi Piqué (Cercle Català de Negocis). 
  Sala actes Centre Excursionista de Banyoles, 10:00 h.

... 15 febrer L’estat del benestar a la Catalunya independent, Jordi Millà i Jordi Piqué (Cercle Català de Negocis). 
  Sala actes Centre Excursionista de Banyoles, 16:00 h.

... 20 febrer Catalunya i els orígens de l’estat modern espanyol, Antoni Simon (catedràtic d’història moderna, UAB). 
  Auditori de l’Ateneu, 20:00 h. 

... 23 febrer Junta de socis del Club Natació Banyoles per votar, entre altres coses, l’adhesió a l’ANC després de la recollida de més  
  de 1000 signatures dels socis.

... 27 febrer Catalunya, el país ocult d’Europa, Mathew Tree (escriptor). Auditori de l’Ateneu, 20:00 h.

AGRAÏMENTS DEL MES DE GENER 

… AJUNTAMENT DE VILADEMULS 

… MESA CÍVICA 

… ASSOCIACIÓ BANYOLES COMERÇ I TURISME 

… COMERCIANTS DE LA PLAÇA MAJOR QUE HAN EXHIBIT LES OBRES D’ART X INDEPENDÈNCIA 

… BAZAR CANARIAS

Si vols posar-te en contacte amb Comunicació de l’ANC Pla de l’Estany, el correu és
comunicacioatbanyoles@gmail.com
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Hípica Pla de l’Estany Centre Excursionista de Banyoles


