
Poc després de la gran manifestació del 2012 a Barcelona, l’ ANC del Pla de 
l’Estany va engegar a la comarca la campanya de nivell nacional d’adhesió 
d’entitats a l’Assemblea Nacional Catalana.

Concretament el que es demana a l’entitat que signi quan omple el full 
d’adhesió és “fer nostres els objectius i full de ruta“ de l’ Assemblea Na-
cional Catalana.

Durant aquest any i mig, ha estat constant el degoteig d’adhesions 
d’entitats, i ja sumen quaranta-set. Entre elles hi ha totes les principals de 
la comarca: Club Natació Banyoles, Centre Excursionista de Banyoles, Cen-
tre d’Estudis Comarcals, Foment, Manaies, Associació Banyoles Comerç i 
Turisme, etc., i també una transversal amalgama d’associacions més pe-
tites. Abarquen tots els sectors i tenen una àmplia representació territo-
rial dins la comarca: Banyoles (27), Cornellà de Terri (11), Fontcoberta (1), 
Porqueres (7) i Serinyà(1).

La predisposició a adherir-se a l’Assemblea ha estat la tònica general. Hem 
viscut episodis memorables, com la recollida de signatures de socis del 
Club Natació Banyoles perquè l’entitat s’adherís a l’Assemblea: 1.100 socis 
van signar en 14 dies! 

 
       LA COL·LABORACIÓ AMB LES ENTITATS

En general, per les entitats l’adhesió no ha estat només una rúbrica. Ens 
han estat acompanyant desinteressadament durant les nostres campan-
yes, i han fet que tinguessin un abast impossible d’aconseguir sols:

Ens han deixat locals i infraestructura: hem fet assemblees a Foment, xe-
rrades al Centre Excursionista, l’Associació de Comerciants Banyoles Co-
merç i Turisme ens ha venut a Cal Moliner tiquets de dinars, d’autobusos, 
espelmes, camisetes, recollit ratafia, obres d’art i fet inscripcions.

Ens han deixat material. per la Via Catalana Club Natació, Centre Excur-
sionista, A.VV. de la Farga, Oncolliga, Club Ràdio Control de Porqueres, i 
Centre d’Estudis Comarcals.

Ens han fet divulgació: a Cal Moliner s’hi han projectat imatges i repartit 
publicitat; les botigues han exposat i venut material de les campanyes 
sense cap benefici econòmic.

Ens han fet animació. Gàrgoles de Foc amb la seva percusió van encapça-
lar les columnes de l’Encén el Desig. També van tocar amb Santi Arisa a 
la Fira Estelània, on Escola de Natura van fer animació infantil, la Cobla 
de Porqueres va organitzar la Megacobla Independentista, i van actuar la 
Colla Sardanista de Banyoles i Cantaires de l’Estany. Junts i endavant van 
fer parada. A la Via Catalana, van actuar els Esperxats de l’Estany, l’Esbart 
Dansaire Fontcoberta, les Colles Sardanistes de Banyoles i Clar de Lluna.
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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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Les Entitats del Pla de l’Estany Treballen per la INDEPENDÈNCIA

PLA DE L’ESTANY

  

ASSOCIACIONS DE VEÏNS

- A.VV. Barri de la Farga
- A.VV. Barri de Sant Pere
- A.VV. Carrer i Travessia del 
  Carme de Cornellà del Terri
- A.VV. Corts
- A.VV. Pujals dels Pagesos 
- A.VV. Sant Andreu del Terri

SOLIDÀRIES

- Junts i Endavant
- Oncolliga Banyoles

COMERCIANTS

- Associació Comerciants 
   Banyoles Comerç i Turisme

CULTURALS

- Associació d’Amics de 
  Can Ginebreda
- Associació Musical 
  Projecte Sonora
- Centre d’Estudis Comarcals 
  de Banyoles
- Cobla La Principal de Porqueres
- Colla Gegantera de Banyoles
- Comissió de Festes de 
   Porqueres
- Els Cantaires de l’Estany
- Escola de Natura
- Foment de la Sardana
- Gàrgoles de Foc
- Joventuts Musicals de 
  Banyoles
- La Xarxa
- Manípul de Manaies de 
   Banyoles

- Mesa Cívica per la Llengua
- Clàssics de la Vall del Terri
- Veus de l’Estany (coral)

ENSENYAMENT

- AMPA Can Puig
- AMPA El Frigolet
- AMPA IES Brugulat
- AMPA L’Entorn
- AMPA La Vall del Terri
- AMPA La Vila
- AMPA Pla de l’Ametller

ESPORTIVES

- A.E.Cornellà de Terri 
- Atlètic Club Banyoles
- Banyoles Rugby Club
- Basquet Porqueres A.E.
- Centre Excursionista de 
   Banyoles
- Centre Excursionista 
   la Vall del Terri
- Club Bàsquet Cornellà del Terri
- Club Bàsquet Banyoles
- Club Ciclista Cromoly Bikes
- Club Natació Banyoles
- Club Patinatge Artístic 
   Banyoles
- Club Patinatge Artístic
   Cornellà del Terri
- Club Patinatge Artístic 
   Fontcoberta
- Club Patinatge Artístic Serinyà
- Hípica Pla de l’Estany

   ENTITATS ADHERIDES (47) (per sectors)



El passat 5 d’abril, en motiu de l’Assemblea General de l’ANC celebrada a 
Tarragona, es va anunciar l’acte que s’estava organitzant per mobilitzar el 
poble de Catalunya l’11 de setembre de 2014.

Aquest any es tracta de mobilitzar una gran quantitat de gent i de pobles 
de Catalunya per demostrar al món i a nosaltres mateixos la voluntat po-
lítica del poble de Catalunya a assolir la plena sobirania mitjançant la vo-
luntat democràtica que surti de la consulta del 9 de novembre d’enguany.

Per aquest motiu es prepara una intensa campanya d’estiu, des de Sant 
Joan fins a l’11 de setembre, amb la qual es realitzaran actes a molts 
pobles i comarques de Catalunya. Es tracta de treballar i enfortir les cam-
panyes que l’ANC té en funcionament.

A més a més, des d’ara i fins a l’11 de setembre cal fer arribar a totes les 
entitats la carta de “Compromís amb la Consulta del 9N”. Una carta amb 
la qual les entitats, organitzacions i empreses es comprometen a assumir 
i manifestar el seu COMPROMÍS i disposició a cooperar amb les institu-
cions de Catalunya 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.

Així mateix s’entregarà a tots els càrrecs electes dels ajuntaments de 
Catalunya una carta de “Compromís amb la Consulta del 9N” amb els 
mateixos termes que l’anterior i que hauran de retornar a l’assemblea.
Totes les cartes de Compromís es lliuraran en un acte simbòlic el mateix 
dia 11 de setembre, o si no és possible un altre dia, al Parlament de Cata-
lunya amb una representació política i d’entitats dels territoris.
Aquest estiu també s’està organitzant la realització d’entre 9 i 10 mo-
saics gegants a indrets representatius de la geografia catalana. Un per 
cada regió que s’integra a l’ANC. Aquests mosaics tenen la intencionalitat 
d’enviar un missatge a nivell internacional de la voluntat de votar demo-
cràticament dels catalans. Les dates de realització d’aquests mosaics ani-
ran del 14 de juliol a l’11 de setembre.

També es proposa que es facin mosaics i “V” comarcals per anar engres-
cant la gent a participar dels actes de l’11S i d’aquesta manera anar bastint 
una base de dades dels possibles participants a la concentració de l’11S.

Finalment l’11s2014 es realitzarà una acció descentralitzada davant dels 
ajuntaments amb els representants de les entitats i càrrecs electes sig-
nants del “Compromís per la consulta del 9N” al matí. 

En aquest acte es farà entrega a l’ajuntament d’una còpia del compromís 
de les entitats del municipi envers la consulta. 

Un cop realitzat aquest acte es mobilitzarà la gent per anar a Barcelona. 
Des de l’assemblea comarcal ja es disposa de bastants autobusos però 
segur que no seran suficients per encabir la quantitat de gent que voldrà 
anar a Barcelona.

Recomanem a tothom que no esperi a l’últim moment a planificar la seva as-
sistència a Barcelona l’11 de setembre i que en tot cas estigui atent a les con-
signes que des de l’assemblea comarcal del Pla de l’Estany anirem donant.

Finalment a Barcelona a la tarda, es preveu que haguem de ser-hi a les 
4 de la tarda per , igual que l’any passat, a les 17:14h estiguem tots ben 
posats ocupant tota la Diagonal i la Gran Via formant una “V” de Via, 
Voluntat, Votar i de Victòria.

L’objectiu és demostrar al món la nostra ferma voluntat política de voler 
ser un poble lliure i de votar el 9 de novembre de 2014.

El paper de les entitats a partir d’ara
Les associacions són en elles mateixes l’expressió del dinamisme, l’alegria, 
la vitalitat, i també de l’esperit col.laboratiu del poble català. Represen-
ten el tarannà del procés independentista recent, vital i inclusiu, que ha 
fet despertar les simpaties internacionals i s’estudia com un fenòmen col.
lectiu innovador. L’aportació de les entitats és totalment compatible, és 
més, forma part del moviment des del principi .

Ara que el procés independentista està arribant als seus últims estadis, 
cal acabar d’empènyer, i ara més que mai necessitem l’ajut i la col.labo-
ració de les entitats.

El que necessitem d’elles ara mateix és:

-Que s’acabin d’adherir a l’ANC les entitats que encara no ho han fet.
-Que ens continuïn donant el suport logístic i dinamitzador que ens han 
donat fins ara.
-Que facin d’altaveu del procés. Que divulguin i facin arribar als seus asso-
ciats i a la societat els nostres vídeos, butlletins, cartells, fulletons, mis-
satges i també els de les altres plataformes independentistes (Òmnium, 
AMI, Súmate, …).

De cara a l’11 de setembre els demanarem també coses molt concretes, 
que es portaran a terme a nivell nacional: 

En primer lloc, que signin un full de compromís amb el procés 
d’independència, perquè una comissió de cada municipi els dipositi so-
lemnement al Parlament de Catalunya el dia 11 de setembre, juntament 
amb les peticions de Signa un Vot del municipi, en un acte de gran sim-
bolisme i repercussió internacional.

En segon lloc, els demanem  la participació activa als actes del la vigília 
i del dia 11 de setembre, a cada poble i a la macroconcentració de Barce-
lona. 

Cal preparar des d’ara la gent, les eines, la indumentària, preparar coreo-
grafies i composicions, per fer un desembarcament amb tots els recursos 
disponibles a la concentració de Barcelona. Des de les territorials de l’ANC 
del Pla de l’Estany tornarem a mobilitzar com vam fer per la Via Catalana 
tota la logística de voluntaris i transport necessaris per recolzar les inicia-
tives de les nostres entitats. 

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

L’11s2014 dibuixarem una V a la Diagonal i la Gran Via de BCN. 
Dibuixarem una V de Via, de Voluntat, de Votar i de Victòria! 

Can Pons - Bar 

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



Un espectacular muntatge a la Plaça dels Països Catalans va presidir 
l’entrada de Banyoles durant els quatre dies de l’Exposició de Flors gra-
cies a la col·laboració entre l’ANC i el 9Jardí. El muntatge representava 
una urna on dipositarem el vot el proper 9N amb un SÍSÍ fet amb flors 
blanques i unes cintes que representaven una senyera s’enlairaven fins a 
la part més alta de la rotonda.

L’ANC Pla de l’Estany va organitzar un autobús per assistir a la gran cer-
cavila del 14 de juny a Barcelona en favor de l’ensenyament integrador i 
en català.

Aquest estiu les nostres parades seran descentralitzades. Recorrerem les 
festes de barri i els principals esdeveniments. Consulta a la web els llocs: 
www.ancplaestany.cat.

El 10 de setembre farem una cantata a la Plaça Major de Porqueres, jun-
tament amb una V d’espelmes. Consistirà en cançons d’en Lluis Llach 
com l’Estaca, Silenci, Que tinguem sort, Companys, Itaca i d’altres, per 
fer realitat el somni de l’avi Siset: poder votar i ser lliures.

Els assajos seran els dimecres de juliol i agost de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 
del vespre a la mateixa plaça Major, davant la biblioteca. Tothom hi és 
convidat. Serà bo portar una cadira plegable per fer més plaent l’estada.

Per tal que en una Catalunya independent tingui la informació per recap-
tar els impostos dels ciutadans i de les empreses de Catalunya i donat 
que és més que provable que l’agència tributaria espanyola no faciliti la 
informació fiscal que té la Generalitat ha dissenyat un sistema de recolli-
da de dades fiscals, perquè voluntàriament els catalans facilitin aquesta 
informació.

La manera de fer-ho és molt senzilla. Es pot fer per Internet o presencial-
ment. Ho pot fer també el vostre gestor, només cal que li ho demaneu. Per 
fer-ho no s’infringeix cap normativa.

Lliurament per internet:

1. Accediu a www.tributs.cat i seleccioneu l’opció “lliurament de dades 
fiscals / lliurament per internet / tràmits per a ciutadans”.
2. Identifiqueu-vos amb un certificat digital (idCat, DNI electrònic, etc.). 
Si no en teniu podeu obtenir-lo a www.idcat.cat
3. Lliureu la informació fiscal de la renda 2013 en format  .PDF o .100, per 
declaracions realitzades amb el programa PADRE.
4. Apareixerà en pantalla la confirmació del lliurament i rebreu, també, 
un correu electrònic i un SMS.

Lliurament presencial:

1. Adreceu-vos personalment a una de les delegacions habilitades que 
trobareu a www.tributs.cat i identifiqueu-vos amb el vostre DNI original. 
2. Portar original i fotocòpia de la declaració prèviament presentada a l’AEAT.
3. Rebreu confirmació del lliurament mitjançant la impressió del compro-
vant de lliurament  i la recepció d’un correu electrònic o SMS.

L’ANC PRESENT A L’EXPOSICIÓ DE FLORS

MANIFESTACIÓ SOMESCOLA

DECLARA’T A CATALUNYA

Petit País - Celler i rebost

a  Pl. Turers, 3 -  17820 Banyoles
t   972 580 683
e  petitpais2013@gmail.com

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

Les assemblees són cada cop més concorregudes i resolutives. A la que 
vam fer el passat 4 de juny es va parlar de la nova organització de les pa-
rades, emplaçaments variats i rotació de voluntaris per dinamitzar més 
la presència de l’assemblea al carrer. També vam ultimar els detalls per la 
Cercavila del Somescola, organització d’autobusos i cartells. Es va donar 
la benvinguda a la nova territorial Esponellà-Crespià i es va constituir una 
ampliació de la junta de Banyoles, de 6 a 12 membres. Altres temes a 
tractar van ser la dinamització de les entitats adherides, les campanyes 
generals de l’ANC (the World meets Catalonia, Declara’t a Catalunya, Un 
país de tots, Signa un vot), la preparació de la reunió de territorials giro-
nines per preparar l’11-S que va tenir lloc el dissabte següent i la proposta 
del Secretariat Nacional de fer una reunió descentralitzada a Banyoles.

RESUM DARRERA ASSEMBLEA

NOVA DINÀMICA DE PARADES

CANTATA PER LA CONSULTA A PORQUERES



ESDEVENIMENTS PASSATS
... 04 de juny  Assemblea comarcal.  

... 08 de juny  Signa un vot a l’Aplec de Sant Aniol.

... 14 de juny  Cercavila - Manifestació a Barcelona contra la llei Wert.

... 21-22 de juny Parada de l ‘ANC al festival Aphònica.

... 28 de juny  Parada de l ‘ANC i Signa un vot a l’Estany.

... 28 de juny  Parada a “cal Lero” en un ambient estiuenc i independentista.

... 29 de juny  Parada a la Festa del Barri de Sant Pere de Banyoles (suspesa per la pluja).

CALENDARI DE JULIOL

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

... 06 de juliol  Arribada de la Campana Llibertat i aixecada d’una gran estelada a l’Aplec de la Sardana. 
                                 Parada de l’ANC, tot el dia al paratge dels desmais de Banyoles.

... 11-13 de juliol World Meets Catalonia, allotjament de persones estrangeres per explicar-los el procés i Concert Per la Llibertat a Girona.

... 12 de juliol  Rebuda dels participants de la iniciativa World meets Catalunya. Conferència de Carme Forcadell”. 

         A les 11:30 a l’Auditori de Girona.

... 12 de juliol  Parada de l’ANC i Signa un vot a la festa del barri de Can Puig de Banyoles (tarda).

... 19 de juliol  Parada de l’ANC i Signa un vot a la festa del barri de Mas Palau (tarda).

... 06 d’agost  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
… Necessitem més que mai el teu suport. S’apropen dates decisives! 

... Ser membre de l’assemblea només són 4 euros al mes (3 euros 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 DE JUNY

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

assemblea.cat
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... FUSTERIA GIFREU

... 9JARDÍ
               ... BAZAR CANARIAS
               ... BAR PATAGÒNIA

Fleca d’Esponellà
Forn artesanal, degustació
a  c/ Carles de Fortuny, 6
     17832 Esponellà
t   972 597 008

Ca l’Àngel - Bar-restaurant

a    Ctra. De Banyoles a Figueres, 29  Melianta
      17833 Fontcoberta
t    972 575 099

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


