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SIGNA UN VOT per la INDEPENDÈNCIA

 Com es vota?

Aquest és un procés que s’ha de fer, des d’un punt de vista, legal, amb cura 
extrema. Per tant, totes les persones que vulguin exercir el seu dret de 
petició  només  ho poden fer als punts habilitats a tal efecte. Les perso-
nes que vulguin votar hauran de presentar el seu DNI, NIE o passaport; 
signar amb bolígraf i tot seguit introduiran davant un apoderat o inter-
ventor de l’ANC la seva butlleta en una urna. El votant es quedarà amb un 
resguard que acreditarà que ja ha votat. Posteriorment s’aixecarà 
acta de les peticions recollides, es presentaran davant de notari i es 
dipositaran en un punt que, de moment, no es fa públic. Un sistema in-
formàtic vetllarà perquè no hi hagi duplicitat en els vots i perquè totes les 
dades que constin siguin correctes. Aquest fi txer és estrictament confi -
dencial i està protegit per la Llei de Protecció de Dades (LOPD).

 Puc votar per internet?

No, L’ANC no ha trobat un mecanisme legalment vàlid que permeti 
fer servir el vot per correu electrònic. Tampoc és vàlid el vot per correu 
postal.

 Qui té dret a votar?

Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys i també els estrangers 
empadronats a Catalunya. 

Els estrangers no empadronats a Catalunya també poden fer-ho, el seu vot 
es considera de suport a la campanya.

 Puc portar una fotocòpia?  Només s’accepten documents originals.

 Si el meu carnet d’identitat o passaport ha caducat, puc votar? Sí.

 Puc signar amb el canet de conduir o amb algun altre document  
       identifi catiu?
No, només amb carnet d’identitat, NIE, passaport o document identifi ca-
tiu de la UE.

  És obligatori donar l’euro?
No, és voluntari, però ajuda al fi nançament de la campanya.

 He de signar al meu municipi?   No, podeu fer-ho a qualsevol lloc.

BANYOLES
Dissabte 22 de març 
Plaça Catalunya de 10h a 14h i 
de 16h a 20h
Plaça Major de 10h a 20h
Plaça Sant Pere, de 10h a 14h i 
de 16h a 20h

Diumenge 23 de març 
Pl. Catalunya de 10h a 14h 
Plaça Major de 10h a 14h
Pl. Sant Pere, de 10h a 14h 

CAMÓS
Dissabte 22 de març 
Davant Ajuntament de 10h 
a 14h
A la Bòvila del 16h a 18h

CORNELLÀ DEL TERRI
Dissabte 22 de març 
Davant el Centre Cultural de 
10h a 20h

CRESPIÀ
Diumenge 23 de març 
Plaça Major de 10h a 14h  

ESPONELLÀ
Diumenge 23 de març 
Davant Ajuntament de 10h 
a 14h

FONTCOBERTA
Dissabte 22 de març 
Al Pavelló de 10h a 13h

VILAVENUT
Diumenge 23 de març 
Davant la Rectoria de 10’30h 
a 13h

PALOL DE REVARDIT
Diumenge 23 de març 
A la plaça, de 10h a 13h

PORQUERES
Divendres 21 de març
Davant l’escola l’Entorn de 
16h a 17h

Dissabte 22 de març 
Davant l’escola l’Entorn de 
10h a 14h i de 16h a 20h 

SERINYÀ
Dissabte 22 de març 
Davant Bar By-pass de 10h a 13h 
Al Poste de 13h a 15h

Diumenge 23 de març
Davant l’Estanc de 10h a 13h

VILADEMULS 
Divendres 21 de març
Davant l’escola 16h a 18h

Diumenge 23 de març
Restaurant La Serra 12’30h a 
14’30h

  SIGNA UN VOT per la INDEPENDÈNCIA. HORARIS I LLOCS DE RECOLLIDA DE LA COMARCA

Després d’unes recollides com a prova pilot fetes a la comarca els mesos de novembre i desembre, el cap de setmana de l’ 11 i 12 de gener ens vam 
afegir a la recollida 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 i recollint unes 2.300 signatures. A tot Catalunya es va arribar a 
les 235.000.

La campanya no s’ha acabat, si fi ns ara no heu signat podreu fer-ho a les parades que l’ANC instal·larà en els diferents esdeveniments 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 (AMI) en què 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 què els ciutadants exercim el Dret de Petició, es tracta 
de signar un escrit que es presentarà al Parlament de Catalunya demanant que:

1r Es convoqui una consulta on es pregunti si volem o no que Catalunya esdevingui un estat independent. Aquest punt es pot donar per assolit, 
 però fi ns que no hi hagi la convocatòria ofi cial cal seguir demanant-ho.

2n Que en el supòsit que l’Estat espanyol no permeti la consulta o no en reconegui els resultats, expressem que aquesta petició seria un vot favorable 
 a que els representants electes declarin la indepèndencia de Catalunya d’acord amb el dret internacional.

Però, quins altres dubtes pot generar aquesta campanya?



Cicle de conferències - Raons per la INDEPENDÈNCIA

Hem arribat a l’equador del cicle de conferències Raons per la Indepen-
dència, amb una molt bona afluència d’espectadors que han estat omplint 
les sales. El nivell del contingut està satisfent les espectatives generades, 
i en general estan contribuint al debat que s’ha de tenir prèviament a una 
consulta tant important com la de la independència.

Les conferències continuaran fins el 13 de març. Aquest dia s’acabarà la 
primera fase de la campanya consistent, a més de la divulgació al públic 
en general, a la formació d’un grup de voluntaris. En una segona fase, 
aquests voluntaris formats participaran en xerrades, debats i actes varis 
per extendre les Raons per la Independència.

Pel seu interès, en aquest butlletí i els següents, us oferirem les ressenyes 
de les conferències.

EL PROCÉS SOBIRANISTA EN EL MARC 
INTERNACIONAL Martí Anglada
12 de febrer del 2014. Teatre Municipal

       El reconeixement de la independència

Tradicionalment la independència d’un país respecte d’un altre, no ha 
estat el resultat de l’aplicació d’un marc legal que la possibiliti, ans el 
contrari. Amb tot, recentment el Tribunal Internacional de l’Haya va dic-
taminar que la separació de Kosovo de Sèrbia era legítima perquè hi havia 
una majoria social que n’era favorable, encara que les lleis internes del 
darrer país no ho permetien.   

Tot i la legitimitat de la proclamació de la independència, cal, però, que 
aquesta sigui reconeguda pels altres països, quants més millor, i sobre-
tot per aquells que són decisius en l’àmbit internacional a nivell polític i 
econòmic, principalment els EEUU, Regne Unit, Alemanya i França. En 
definitiva, fan falta països “amics” que ens reconeguin.

El reconeixement de Catalunya, doncs, per part dels diferents estats serà 
fruit d’un llarg diàleg amb la resta d’Europa i del món. Perquè hi hagi 
diàleg ens han de conèixer, hem de ser coneguts pels interlocutors. Els 
catalans comencem a ser coneguts a partir de la manifestació de l’11 de 
Setembre del 2012 i amb la Via Catalana s’amplifica.

Quant a l’actitud dels governs, cal dir que, a hores d’ara, no hi ha cap 
declaració hostil. Estan callats, això és un bon senyal. Estan expectants: 
El procés és seriós? És una bombolla? Encara no el consideren amb prou 
força: estan pendents del que votem, sigui a la consulta del 9 de novem-
bre o en unes eleccions plebiscitàries. 
  
       El mitjans de comunicació: element clau

Els governs europeus i de la resta del món tenen, a través de les seves am-
baixades, els seus propis canals d’informació sobre el procés sobiranista, 
però és a través dels mitjans de comunicació -  televisió, ràdio, premsa i 
món digital -, que es genera el coneixement en l’opinió pública mundial. 
Durant aquests darrers dos anys el procés ha anat salvant l’escull dels 
corresponsals estrangers, la gran majoria radicats a Madrid i inicialment 
mediatitzats per la premsa madrilenya i l’entorn espanyolista.

En aquesta moments els mitjans dels món anglosaxó en són molt favo-
rables, admiren les èpiques col·lectives. En són exemples, les entrevistes 
a Artur Mas a la BBC i a la CNN nord-americana, i sèries d’articles sobre 
Catalunya i el procés en diaris. A l’Europa continental no en són tan fa-
vorables. A Alemanya, dels tres diaris principals, un n’és favorable; un 
altre, força; i un tercer, hi està en contra. La premsa de París inicialment 
tenia una actitud displicent, però ha canviat després de la Via Catalana. 
La premsa italiana fins ara n’ha estat contrària. No entenen res, la visió 
dels processos català i escocès està interferida pel concepte negatiu que 
s’hi té de la Pedània, per a ells és un procés egoista.

       La pertinença a la Unió Europea

Sobre l’exclusió de la UE, amenaça constant per part del Govern espan-
yol, els tractats de la Unió Europea no en parlen, dependrà dels països 
“amics”.  En aquests moments ja hi ha dos informes jurídics favorables 
a la permanència a dins de la UE. Un, encarregat pel Parlament Britànic, 
conclou que, d’acord amb els principis internacionals, no es pot treure 
la ciutadania europea, i l’altre, és l’informe Lang, encarregat pel govern 
alemany, que proposa aplicar el criteri invers al que es va aplicar amb 
l’entrada de Xipre a la UE; és a dir, el sòl, inicialment en quedaria fora, 
però sí, a dintre de la UE, tot el que hi ha al damunt de la superfície: per-
sones, activitats d’aquestes... 

DÈFICIT FISCAL I ESTAT PROPI Jordi Millà i Jordi Piqué
14 i 15 de febrer del 2014. Centre Excurisonista de Banyoles

       Dèficit fiscal: el 40 % dels impostos no es queden a       
       Catalunya

La mitjana del dèficit fiscal (1) a Catalunya és de 16.500 M€ (8,5 del PIB). 
Això suposa que per cada 100 € que hem pagat en impostos els catalans, 
Espanya n’ha tornat 55 a la Generalitat per fer front a les seves despeses. 
Els 40 restants els fa servir per a  un millor nivell de vida de les altres 
comunitats autònomes. 

La magnitud del dèficit, la patim cada dia  amb manca de recursos a la 
sanitat, per a la gent gran, en educació, en beques per a estudiants, car- 
reteres, trens, serveis públics, habitatge, pensions...
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La Noucentista
Botiga Gourmet
 
c/ Migdia, 22 - 17002 Girona
t    972 201 846
facebook La Noucentista

Can Fabrica 
Turisme Rural 
Sta. LLogaia del Terri -  17845 Girona
t    972 594 629
e    info@canfabrica.com
w  www.canfabrica.com



Com cada primer dimecres de mes a l’assemblea que va tenir lloc a la 
Cúpula s’hi va viure molta concurrència i bon ambient. 

En aquest cas, el mes de febrer, els principals temes tractats van ser el 
Cicle de Conferències Raons per la Independència, les novetats de la Cam-
panya Signa un vot, la nova campanya Dona Veu a l’Estelada, vam donar 
la benvinguda a la territorial de Vilademuls, també vam parlar d’accions 
per crear les territorials d’Esponellà i Crespià, la votació del 23 de febrer, 
dins l’assemblea ordinària de socis, perquè el Club Natació Banyoles 
s’adhereixi a l’ANC i la presentació del nou butlletí que teniu a les mans 
així com també en format virtual. 

Es reprèn la campanya Dóna Veu a 
l’Estelada. Les filatures i els telers de 
l’Assemblea ja han arrencat!! 

Et regalem el llençol, amb el com-
promís que el pengis. Pots triar entre 
multitud de missatges. 

Vine’l a buscar a la parada quinzenal 
dels dissabtes al matí, a la plaça Ma-
jor de Banyoles.

El passat diumenge 23 de febrer dins l’Assemblea ordinària de socis del 
Club Natació Banyoles es va aprovar l’adhesió de l’entitat a l’Assemblea 
Nacional Catalana per un 94% de vots a favor, 4% en contra i 2% 
d’abstencions.

Aquesta nova adhesió va ser possible gracies a la recollida de més de 
mil signatures de socis en molt pocs dies que demanaven, tal com es-
pecifiquen els estatuts, que s’inclogués aquest punt a l’ordre del dia de 
l’Assemblea.

Amb aquesta, ja arribem a les 35 adhesions a l’ANC Pla de l’Estany 
d’entitats representatives d’associacions molt diverses de la comarca: 
http://www.ancplaestany.cat/entitats-adherides/

A l’ANC Pla de l’Estany també establim rècords i ja hem arribat als 500 
piulaires que ens segueixen al twitter així com les persones que han clicat 
“m’agrada” al facebook. Si encara no has entrat a la nostra comunitat no 
ho dubtis, ara és el moment. Estaràs al dia de tot.
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RESUM DARRERA ASSEMBLEA 
“LA CÚPULA”

NOVA CAMPANYA “DÓNA VEU”

S’HA ADHERIT EL CLUB NATACIÓ BANYOLES

HEM SUPERAT ELS 500 SEGUIDORS AL 
TWITTER I “M’AGRADA” AL FACEBOOK

Pere Vidal Restauracions
rehabilitació i restauració de façanes i 
reformes en general

t  659 436 061
e  perevidalrestauracions@mausgrup.com

Discomòbil mix - Jaume Grabuleda
balls de saló, country, pop, 70’s-80’s, música llatina, 
rock,… per aniversaris, casaments, revetlles, festes 
particulars, …  

t   607 451 145 / 972 573 678
e   jaume@artimusica.com

Com a conseqüència, la Generalitat s’ha d’endeutar per fer front a les 
despeses, cosa que suposa, al seu torn, una rèmora en haver de cobrir  
l’amortització i els interessos corresponents. Així i tot, no es pot fer front, 
ni de lluny, a totes les inversions en infraestructures necessàries ni tam-
poc donar els serveis amb la qualitat que correspondria, havent de reta-
llar els pressupostos, cosa que no passaria si no patíssim l’espoli fiscal.   

       Els Fons de Cohesió i l’aportació de Catalunya
Els Fons de Cohesió procedents de la Unió Europea per a inversions en 
infraestructures a l’Estat espanyol han estat una aportació de capital im-
portància. Amb tot, l’aportació de Catalunya a Espanya és un 90 % supe-
rior a tot el que ha aportat Europa en tots els anys. D’altra banda, gran 
part de les inversions en infraestructures (autovies, trens d’alta velocitat, 
aeroports...) realitzades a l’Estat espanyol no són rendibles.

      El finançament actual és injust i insolidari

L’aplicació de la solidaritat interterritorial no només suposa una pèrdua, 
sinó que Catalunya baixa set posicions en el rànquing de comunitats au-
tònomes, de la 3a a la 10a. En canvi, hi ha comunitats, com Extremadura, 
que  passen de la 14a a la 2a. El resultat final és que gaudeixen de més 
recursos per habitant els que menys en generen.

Aquest anivellament està en contradicció amb el principi d’ordinalitat 
(2), que es contemplava a l’Estatut del 2006 i que va ser derogat pel Tri-
bunal Constitucional el 2010.

       L’Estat propi
Tenim, però, la possibilitat de sortir d’aquesta espiral negativa i convertir-

nos en un dels estats més pròspers d’Europa. L’únic que cal és assolir 
l’Estat propi. Tenim l’oportunitat de construir una Catalunya nova, inte-
grada a Europa i pròspera econòmicament.

Sense dèficit fiscal, Catalunya disposaria de 16.500 M€ addicionals cada 
any. Podem visualitzar una possible inversió d’aquesta quantitat, a mane-
ra d’exemple, en cinc partides: 6.200 M€ en reducció d’impostos (20%, 
Impost de Societats; 5 punts percentuals de l’IRPF), 4.300 M€ en incre-
ment d’un 10% de les pensions i reducció d’un 10 %  de les cotitzacions 
socials, 2.600 M€ en noves infraestructures (ports, aeroports, trens, ca-
rreteres, escoles universitats, centres d’investigació...), 2.100 M€ en polí-
tiques socials i innovació (salut, educació, beques, hospitals, R+D, ajudes 
a la dependència, centres de dia...) i 1.300 M€ per a les competències 
d’un Estat (contribució a la UE, ambaixades...). 

Resultats concrets de les inversions esmentades serien l’increment sala-
rial i de les pensions equivalent a una paga, la millora de les polítiques 
socials, descens de l’atur al nivell dels països capdavanters a Europa i 
disposar de les infraestructures que el país necessita. 

En definitiva, Catalunya serà autosuficient sense la necessitat 
d’endeutament, millorarem la renda dels catalans d’acord amb l’estructura 
social i econòmica que hem construït amb el pas dels segles i amb l’esforç 
dels que ens han precedit, que han sabut treballar pel futur.  

(1)  Dèficit fiscal: El dèficit fiscal és la diferència entre els impostos pagats pels residents 
de Catalunya (persones físiques i empreses) a l’Estat espanyol, menys el total de despesa 
que aquest efectua a Catalunya. 

(2)  Principi d’ordinalitat: La minva dels recursos per habitant d’una determinada regió 
o comunitat, un cop aplicada la solidaritat interterritorial, no hauria de suposar una 
pèrdua de la posició de la comunitat  en l’ordre de benestar respecte a les altres.



ESDEVENIMENTS PASSATS
... 05 febrer Assemblea comarcal de l’ANC del Pla de l’Estany a “La Cúpula”

… 12 febrer Conferència de Martí Anglada (periodista)
  Sessió inaugural del cicle Raons per la Independència, amb 220 persones al Teatre Municipal de Banyoles.

… 14 i 15  febrer 3 conferències de Jordi Millà i Jordi Piqué (Cercle Català de Negocis)
  Sessions de treball, amb una assistència conjunta de 300 persones a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles.

... 20 febrer     Conferència d’Antoni Simón (Catedràtic d’Història Moderna, UAB)
  Sessió acadèmica, seguida per 150 persones a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles.

... 23 febrer     Assemblea General Ordinària de socis del Club Natació Banyoles.
  L’assemblea de socis del Club Natació Banyoles va decidir adherir-se a l’ANC.

... 27 febrer     Conferència de Mathew Tree (escriptor)
  Sessió amena amb un ple a vessar de 250 persones a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles.

… ENTITATS: noves entitats adherides

CALENDARI DE MARÇ
... 05 març  Assemblea comarcal a “La Cúpula”, a les 20:00h. 

... 06 març  Diversitat cultural, suma d’identitats, Joan Manuel del Pozo (professor de filosofia, UDG), Auditori de l’Ateneu, 20:00 h.

... 08 març  Parada de l ‘ANC a la Plaça Major de Banyoles i recollida de signatures per la campanya Signa un vot.

... 13 març  Aprendre del passat, inventar el futur, Jaume Marfany, vicepresident de l’ANC, Auditori de l’Ateneu, 20:00 h.

... 22 març  Parada de l ‘ANC a la Plaça Major de Banyoles i recollida de signatures per la campanya Signa un vot. 

... 22 i 23  març Recollida intensiva de signatures per la campanya “SIGNA UN VOT” a tota la Comarca.

COM ASSOCIAR-SE?
… Ser membre de l’assemblea només són 4 euros al mes 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 FEBRER

Si vols posar un anunci o contactar amb Comunicació de l’ANC Pla de l’Estany, el correu és
comunicacioancplaestany@gmail.com
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... MESA CÍVICA PER LA LLENGUA

... C. EXCURSIONISTA DE BANYOLES

... AJUNTAMENT DE BANYOLES

... FOMENT DE LA SARDANA

... EMMA REIXACH

... HUG VIDEO

... REVISTA L’HAM

... BAZAR CANARIAS

... BAR PATAGONIA

Carles Jordà Pujol -  Arquitecte
Plaça Major, 20, 2n - Banyoles
t    972 580 247
e    info@jordaarquitectes.com
w   www.jordaarquitectes.com

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

Club
Natació
Banyoles

Club Bàsquet
Cornellà del Terri


