
  FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA

Aquesta campanya es finançarà unicament amb els recursos que apor-
tem els simpatitzants, cadascú el que bonament pugui. Preten ser una 
campanya ambiciosa i ho ha de ser si volem guanyar, i al davant tenim 
tot un estat amb recursos gairebé ilimitats que no ens ho posarà fàcil.  

En els actes i parades de l’Assemblea trobareu sobres i guardioles per 
poder fer la vostra aportació. També es pot fer directament al web 
www.araeslhora.cat. 

I una altra forma de finançar la campanya és comprant productes de 
l’ANC com les samarretes de la Diada.

   VOLUNTARIS

Són la força principal de la campanya. Pot ser voluntari tan el qui pot 
dedicar-hi només 10 minuts a la setmana com el qui pot dedicat unes 
hores cada dia.

Les tasques poden ser molt diverses, des d’enviar missatges a les perso-
nes properes fins a repartir propaganda del Sí Sí, com trucar a possibles 
votants o ajudar a organitzar actes.

Us podeu fer voluntari apuntant-vos a la web de la campanya, o bé posant-
vos en contacte amb qualsevol contacte de les assemblees de la comarca. 

  ACTES DE LA DIADA

Els actes de la Diada es centraran en:

  les concentracions davant dels Ajuntaments

  La V  -  Via catalana 2014

  El concert, a les 19.00 al passeig Companys de Barcelona

  Una piulada massiva al Twitter, a les 20:14h

  CONCENTRACIONS DAVANT DELS AJUNTAMENTS

Es convoca a tots els veïns a trobar-se davant dels ajuntaments.

L’acció principal d’aquestes concentracions serà l’entrega a l’alcalde i re-
gidors d’un compromís a la consulta per part de les entitats del municipi. 
L’acte no és una simple concentració, sinó que vol representar la unió de 
tota la societat civil catalana, les seves entitats, càrrecs electes i població 
a títol individual de cadascun dels municipis de Catalunya per expressar 
un suport explicit i unitari a la consulta.

Durant aquest acte s’aprofitarà per fer la darrera recollida de la campanya 
del Signa un vot, animeu a qui sabeu que no ho hagi fet a signar en aquest 
moment. 

Tot seguit, teniu els horaris de les concentracions a cada municipi i els 
actes paral·lels que es faran. 
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CAMPANYA ARA ÉS L’HORA

PLA DE L’ESTANY

És la campanya unitària, impulsada inicialment per Omnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana amb l’objectiu de guanyar el Sí Sí a la con-
sulta del 9N. 

Amb l’assessorament d’especialistes mundials i del país es vol arribar a un 
contacte directe a cada casa, a cada ciutadà.

La campanya té tres reptes inicials:

  Que el proper 11 de setembre sigui un èxit
 
  Aconseguir el finançament necessari
 
  Aconseguir 100.000 voluntaris per la campanya.

Ara és l’hora de guanyar!

ENTREGA DE COMPROMISOS A LA CONSULTA

Dimecres 10 de setembre

Banyoles

19:30h a l’Ateneu, posterioment conferència sobre el Tricen-
tenari.

Palol

21.00h durant el sopar popular al Pavelló de Palol.

Camós

22.00h a la cantada d’havaneres.

Dijous 11 de setembre

Cornellà

10.00h Recepció i Piscolabis de benvinguda.

10.30h Lliurament dels compromisos. A continuació, una Co-
ral interpretarà cançons en motiu de la diada.

11.30h Final acte.

Serinyà

11.00h Concentració a l’estelada de l’entrada del poble i cerca-
vila fins a l’Ajuntament.

12.00h Entrega dels compromisos. Hi haurà un petit refrigeri 
ofert per l’ajuntament.

Porqueres

12.00h  Entrega dels compromisos, a davant l’Ajuntament.

Fontcoberta

8.30h Esmorzar popular, lectura de Manifest, entrega de com-
promisos i assaig de la V



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

  LA V – VIA CATALANA 2014

Com sabeu aquest any per la Diada s’ha proposat concentrar-se a la Gran 
Via i a l’Avinguda Diagonal formant un gran V que simbolitza la Via de la 
nostra Voluntat de Votar per Vèncer.

En rebre les informacions de la V segur que us han sorgit algunes pre-
guntes:

 Per què cal inscriure’s?

Per tal que no quedi cap tram més ple de l’altre i donar una imatge con-
tínua de persones. Igual que l’any passat, només així ho realitzarem amb 
èxit. Si no us heu inscrit podeu fer-ho al web www.araeslhora.cat. Si te-
niu problemes per apuntar-vos, aneu a la parada de l’Assemblea, escriviu 
al correu: cornelladelterri@assemblea.cat o podeu trucar al telèfon 902 
28 11 9 14.

 Per què ens demanen amb quin color de samarreta portaré?

Perquè es vol forma una gegantina senyera al llarg de la Diagonal i la 
Gran Via. L’ANC ha fet samarretes per  l’ocasió, no és obligatori anar amb 
aquestes, però comprant-la s’ajuda a pagar l’organització de l’acte.

 Per què ens demanen tantes dades?

Primer per garantir la fiabilitat de les inscripcions, segon per estar en 
contacte durant la campanya. Es garanteix que una vegada aconseguit 
l’objectiu de la campanya les dades seran destruides. Si teniu reserves 
en donar alguna dada poseu-vos en contacte amb les grups de l’ANC de 
la comarca.

 A quin tram cal anar?

Per distribuir la gent, s’ha assignat a cada comarca un tram. Al Pla de 
l’Estany estarem al tram 12, situat a la Diagonal entre la plaça Francesc 
Macià i el carrer Villaroel. 

La història ens recordarà aquest espai de Barcelona per la nostra història 
com a comarca.

Naturalment, tothom es pot apuntar al tram que més li convingui, llevat 
dels qui aneu en autocar, ja que aquests aparcaran a un lloc reservat i 
proper al tram.

Persones amb mobilitat reduïda: Hi ha zones d’aparcament reservat.

  11 SETEMBRE: CONCENTRACIÓ V A BARCELONA

Abans de res dir-vos que és molt important que us inscriviu!

Tenim molta gent que ha comprat els tiquets de bus i sabem que encara 
no s’han inscrit. 

 Recordeu per fer les inscripcions teniu les següents opcions:

 • A la web: https://araeslhora.cat/ca/via-catalana-2014/inscriu-te

 • Per telèfon (24 hores al dia): 902 811 914

 • A les parades de l’ANC del Pla de l’Estany

 • Demaneu-nos ajuda a cornelladelterri@assemblea.cat

Els ciutadans del Pla de l’Estany estem convocats al tram 12, que es troba 
just per sota de la Plaça Francesc Macià. Aquesta és una zona molt ben 
connectada amb transport públic i a l’entrada de Barcelona, el que per-
met una entrada i una sortida fluida de la ciutat.

 Possibilitats per arribar-hi:

1.- Autocars de Girona. A la llibreria les Voltes de Girona (telèfon 972 20 
19 69) ens han confirmat que tenen autocars i que encara en van aconse-

guint algun. A mesura que n’aconsegueixen posen a la venda noves pla-
ces.  Afanyeu-vos que estan molt sol·licitades les places!!

2.- AVE de Girona a Sants. Després amb metro o a peu pujar el carrer 
Josep Tarradellas. Són 30 minuts amb mainada.

3.- Els trens de la via de Girona a partir de Granollers són trens de rodalies 
amb molta freqüència i permet arribar a Barcelona Sants.

4.- Cotxe fins a St. Cugat i FGC (http://www.fgc.cat/cat/barcelona-va-
lles.asp) fins a la parada de MUNTANER. Llavors baixar a peu el carrer 
Muntaner o Calvet. Son 15 minuts amb mainada.

5.- Cotxe fins a la zona d’aparcament preferent marcada per l’ANC. Pen-
dent que s’acabi de definir amb la Guàrdia Urbana.

6.- També recomanem els següents aparcaments:

 • Un aparcament gran de pagament de l’empresa BSM, sota l’avinguda 
de Josep Tarradelles des de la plaça Francesc Macià fins l’estació de Sants.
 • Un altre aparcament de pagament a Calabria- València.
 
7.- Hi ha una aplicació per compartir cotxe, tan si tens places lliures, com 
si no tens cotxe i et vols afegir a algú que l’ofereix:
http://www.fesedit.cat/events/detall_event.jsp?idEvent=111
Per més ajuda veure manual:
https://docs.google.com/file/d/0B-d6U96ftQVaTldjeXd6dkZsc0E/
edit

8.- Pel més esportistes hi haurà gent que anirà a Barcelona en bicicleta, a 
les 17.00 hores del dia 10 passen per Banyoles.

Ho organitza la gent de www.pedalemperlaindependencia.cat, per les 
inscripcions i resolució de dubtes info@pedalemperlaindependencia.cat

Els que hi vagin al matí poden seguir els actes tradicionals de l’11 de Setembre:

 • Ofrena floral al Monument Rafel de Casanova (metro Urquinaona)

 • Visita al Fossar de les Moreres (metro Jaume I).

Cal ser al tram 12, abans de les quatre de la tarda. Allà ens organitzarem 
en les files segons s’hagi indicat a la inscripció i els colors de les samarre-
tes que portem (groga o vermella).

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



CANTATA PER LA INDEPENDÈNCIA I ASSAIG DE LA V A PORQUERES

Bosc de Can Ginebreda  Art - Bar - Cuina

a  Carretera de Mieres, Km 5 - Porqueres
t   972 582 538
e   info@canginebreda.com
w  www.canginebreda.com

Unes 1.500 persones van participar, el darrer diumenge d’agost, a la can-
tata per a la independència i a l’assaig de ‘V’ baixa que l’ANC del Pla de 
l’Estany i l’Ajuntament de Porqueres van organitzar en aquest municipi.

L’objectiu de la proposta era que servís com a preparació de l’11 de se-
tembre, així com de reivindicació per la celebració de la consulta del 9 
de novembre. La presència del vicepresident de l’Assemblea Nacional Ca-
talana Jaume Marfany i del cantautor Lluís Llach van donar una major 
rellevància a un acte que, donada la proximitat de la Diada Nacional de 
Catalunya, va ser un èxit de participació.

El moment àlgid de la vetllada va ser, sens dubte, la cantata de cançons 
conegudes del cantautor català, després dels assaigs que un centenar 
de veïns de Porqueres han fet durant aquest mes d’agost. El recital es va 
acompanyar d’una petita representació teatral de l’avi Siset per presentar 
cadascuna de les cançons interpretades, entre les quals hi havia «Ítaca», 
«Silenci» o «L’Estaca», acabant amb «Que tinguem sort». El mateix Lluís 
Llach va fer un parlament donant recolzament al procés sobiranista, 
fent emfàsis en el protagonisme de la societat civil. Jaume Marfany va 
fer èmfasi en l’esperit constructiu de l’Assemblea: «la manera de treba-
llar de l’ANC no va amb l’optimisme ni amb el pessimisme. La gent de 
l’Assemblea Nacional Catalana no veu el got mig buit ni mig ple; la gent 
de l’ANC va a buscar l’aigua que falta per omplir el got”.

Paral·lelament, es va fer l’encesa d’unes 2.000 espelmes vermelles i gro-

gues formant la senyera, en el que era un assaig comarcal de la V de la 
Diada. Durant tota la vetllada hi va haver música ambiental, servei de bar, 
parades informatives de l’ANC comarcal i marxandatge relacionat amb el 
procés sobiranista. Agrair el parlament final i el compromís amb el pro-
cés de l’alcalde de Porqueres.

Can Pons - Bar 

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



  I DESPRÉS DE L’11 DE SETEMBRE?

Sens dubte el dia de l’onze de setembre de 2014 és la primera fita més 
important que tenim davant nostre els catalans que lluitem per la nostra 
llibertat. 

Si l’onze de setembre omplim els carrers de Barcelona amb més de dos 
milions de persones, farem un pas endavant amb tanta força que marca-
rem el pas que cal seguir.

I ja està?

Doncs no. A partir de llavors vénen gairebé dos mesos molt importants en 
els quals els catalans com a individus i com a poble tindrem la possibilitat 
d’aprofitar aquesta oportunitat que ens ha brindat la història.

 Una oportunitat 

Ser la generació que viu aquest moment tan important com a poble és 
un privilegi i una responsabilitat alhora. Estem cridats a ser aquells que 
aconseguirem que el nostre poble sigui lliure. O bé, en cas contrari, de 
ser aquells que vam malbaratar l’oportunitat de... Els moments estel·lars 
de la humanitat, com els anomena Zweig, tenen aquests dos vessants 
(tenen dues derives possibles).

Tanmateix, com a individus hauríem d’estar agraïts de poder viure un 
moment que ens ofereix la possibilitat d’esdevenir persones més dignes i 
preparar una generació més responsable i implicada.

 La dignitat

*La nostra societat es dóna cada cop menys espais per exercir la nostra 
llibertat, i sobretot, per exercir el nostre dret a incidir en ella i canviar-la. 
Però en aquest procés que està vivint el poble català cadascú de nosaltres 
és lliure de decidir com s’hi vol posicionar i, el que és més important, com 
vol contribuir-hi. Vol veure-ho passar i restar indiferent? Hi vol lluitar a 
favor? Hi vol lluitar en contra? Vol treballar-hi des de l’Assemblea? Des de 
la seva associació? Des de la seva família? Canviar la història està, ara sí, 
a l’abast de cadascú de nosaltres. Podem lluitar per allò que considerem 
més noble i que ens dignifica com a persones.

 La generació que vindrà

Arribem al final o no, els joves i els infants veuen ara com els seus pares i 
mares prenen el futur amb les seves mans i decideixen ser responsables. 
Aquelles famílies on mares i pares dediquen temps i esforços a lluitar per 
un futur millor conviuen diàriament amb un exemple clar i convincent 
del què signifiquen esforç, sacrifici i lluita. Caldrien anys d’escola per po-
der mostrar tan clarament el significat d’aquests valors. I, un cop més, 
som cadascú de nosaltres qui decidim quin és el nostre posicionament 
en una oportunitat com aquesta.

Per aquesta generació que puja l’oportunitat també és magnifica, i a ells 
i elles també ens adrecem. Quan els grans deixem el testimoni tindran 
un país lliure que caldrà construir. El país necessitarà els millors metges, 
les millors arquitectes, els millors mestres, els millors paletes, els millors 
administratius, els millors filòsofs... Nosaltres, els grans, ens esforçarem 
perquè pugueu tenir un lloc on créixer dignament sense haver d’estar 
patint insults, atacs a la llengua i ofecs econòmics. Però vosaltres us heu 
de preparar per aixecar-lo d’on haurà quedat després de tants anys de 
colonització.

 I què podem fer?

Abans de res, mantenir l’ànim alt i la seguretat de que si nosaltres volem 
ho aconseguirem. Ara vénen els pitjors mesos de tot. Es destaparan totes 
les vergonyes, les existents i les inventades, es calumniarà, es desinfor-
marà i hi haurà un desembarcament d’ “amics dels catalans”. Hi haurà 
infiltracions, polèmiques entre polítics i recriminacions... 

Però mai no havíem estat tan a prop i mai no havia sigut tan possible. 
Si vols, pots... si anem junts. No hem d’oblidar que aquest és el nostre 
procés, que som nosaltres qui volem la llibertat, al marge de l’exemple o 
mal exemple que puguin donar els nostres polítics.

Informem-nos, discutim, reflexionem. Com més ferma sigui la nostra 
postura més segurs estarem en tot moment. Des de diferents organitza-
cions s’organitzaran xerrades i taules rodones, revistes i diaris publicaran 
articles...

 Si tenim l’esperit ferm i optimista no tindrem aturador. Transmetem-ho 
al nostre entorn. No faltaran els pessimistes, els malfiats, els endevins i 
els temorencs. Fem-los veure que ara tenen l’oportunitat de passar a la 
història de Catalunya i de lluitar per una cosa de la que es sentiran orgu-
llosos la resta de la seva vida. Els nostres veïns, companys de feina, els 
amics, la família... parlem, desfem dubtes i mostrem-los com sentir-se 
dignes. Això passa, és clar, per acceptar la diferència i l’oposició al què no-
saltres creiem el millor pel nostre país. Respecte i diàleg... i l’oportunitat 
de votar per poder decidir ells i nosaltres.

Si disposem de temps, o ens organitzem per disposar-ne, hi haurà moltes 
activitats en què podem participar... i col·laborar. 

L’11S TOT COMENÇA 

Can Vicens
Turisme Rural  

a   Vilamarí
w  www.canvicens.com

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

t  659 436 061
e  perevidalrestauracions@mausgrup.com



  LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A BANYOLES

A la mort de Carles II, Felip d’Anjou va ser proclamat rei amb el nom de 
Felip V (Felip IV segons la numeració dels reis de la Corona d’Aragó). 
A Catalunya, el nou rei hi tenia pocs partidaris. L’absolutisme de Lluís 
XIV de França (avi i principal valedor de Felip V) i el mal record deixat 
per les tropes franceses en les guerres de segles anteriors mantenia viu 
l’esperit antifrancès a Catalunya. En canvi, l’arxiduc Carles, que també 
volia succeir Carles II, era un Habsburg, la qual cosa donava una certa 
garantia de continuïtat en la política d’entesa amb la monarquia. Això 
explica com l’acceptació inicial del nou rei Felip V, l’any 1700, va deixar 
pas a un sentiment d’hostilitat creixent.

 Mal record dels francesos a Banyoles 

Banyoles va viure de ple aquest rebuig a la persona del nou rei Felip V. 
Banyoles aleshores era una vila d’uns 1.400 habitants, dedicats majori-
tàriament a les activitats manufactureres, que aprofitaven hàbilment la 
força de l’aigua dels recs. Hi havien indústries tèxtils, adoberies, molins 
paperers i una farga que produïa filferro i aram. En aquesta vila treballa-
dora, la presència de les tropes franceses havia deixat molt mal record. A 
finals del segle XVII, es va desenvolupar la guerra dels Nou Anys (1689-
1697) entre les monarquies francesa i hispànica. Tot i que en els primers 
anys de la guerra les tropes franceses no van arribar a Banyoles, els ban-
yolins hagueren de patir les conseqüències de la guerra, amb els allotja-
ments de les tropes castellanes, les contribucions militars i la instal·lació 
d’un hospital militar al monestir de Sant Esteve. Però la situació es va 
complicar quan, l’any 1694, l’exèrcit francès va avançar per l’Empordà, va 
derrotar les tropes hispàniques a la batalla del riu Ter i va ocupar Girona. 
Banyoles va ser també ocupada pels soldats francesos. Ja ens en podem 

EL 1714 AL PLA DE L’ESTANY 

Tiritrans- Transports forestals 
a  17852 Serinyà
t   639 700 818
e  tiritrans@gmail.com

 Al Pla de l’Estany

Al Pla de l’Estany diverses associacions i partits polítics treballen amb 
el mateix objectiu: que els catalans puguin votar el nou de novembre. 
També entitats culturals, esportives o socials realitzaran actes de suport. 
Podeu seguir el calendari a través de la pàgina web de l’Assemblea del Pla 
de l’Estany (www.ancplaestany.cat) que se’n farà ressò.

L’Assemblea està començant a programar activitats com xerrades, acti-
vitats musicals o parades al carrer. Per aquells que vulguin viure intensa-
ment aquests cinquanta dies entre la Diada i el 9N teniu totes les portes 
obertes a fer-ho. Per ajudar a programar activitats, estar al darrera del 
taulell o repartir informació no cal cap preparació especial. Des de fa més 
d’un any prop d’un centenar de persones, entre els diferents municipis i 
en les variades accions, ja ho estan fent. A més hi ha el programa especial 
de voluntariat de l’ANC que busca convèncer l’entorn més pròxim dels 
que ja estan convençuts a votar el doble sí el dia de la consulta.

 L’ANC i el seu programa de voluntaris (explicar el projecte de volun-
tariat)

Aquesta acció és una de les més ambicioses de tot el ventall de projectes 
que han de garantir que Catalunya finalment pugui esdevenir un país lliu-
re. La campanya s’anomena “Activa’t. Ara és l’hora!” i busca mobilitzar 
l’independentisme i aconseguir que s’impliqui i treballi activament en els 
projectes de l’entitat. Específicament es busquen 100.000 voluntaris per 
dur a terme totes les activitats de campanya que estem dissenyant en la 

campanya més gran que s’ha fet mai a Catalunya. I si aconseguim superar 
aquesta xifra segur que encara serà millor. Només disposem d’aquesta 
força mobilitzadora, perquè no tenim un Estat ni el suport de les elits 
econòmiques. Que el procés que avança gràcies a la mobilització de la 
gent progressi és un repte ple d’adversitats. Guanyar el futur depèn de 
tu. Hi ha moltes tasques i fins i tot els que no tenen temps poden trobar 
alguna cosa per fer. 

 I tot això qui ho paga?

Ens enfrontem a la potent maquinària d’un Estat que vol impedir que vo-
tem, perquè sap que votant ja guanyem. Per això fem una campanya ge-
gantina que exigeix molts recursos. Sense subvencions, amb els donatius 
dels ciutadans, amb la força de la gent. Aquesta campanya per recollir 
diners inclou la possibilitat de fer-ho a través de la web www.araeslhora.
cat, s’ha posat en marxa un operatiu de telefonades per aconseguir do-
natius, també es podran fer donatius als actes de campanya que s’aniran 
realitzant, comprant camisetes o directament a través de la web.

Vivim un moment màgic i únic. Podem aconseguir culminar la lluita de 
moltes generacions i permetre un estat lliure als nostres descendents. 
Això no ho farà ningú per nosaltres. La dignitat comença lluitant pel què 
més estima. Participa! Col·labora!.

L’11S TOT COMENÇA 

Indumentària Règim Sant Narcís de Girona

Centre d’Idiomes de Banyoles 
Xavi Hostench Foix
-anglès, francès, alemany, Spanish and Catalan for foreigners 
a   C/ Born, 4 - 17820 Banyoles
t    972 570 325
m  info@idiomesbanyoles.net  -  w  www.idiomesbanyoles.net



imaginar les conseqüències: episodis de violència, requisa de blat i altres 
productes, cobrament de noves i quantioses contribucions de guerra, sa-
quejos... Les tropes franceses van expulsar els monjos del monestir i s’hi 
van instal·lar. La normalitat no va retornar fins al final de la guerra, el 
1697. És evident, per tant, que l’ambient a Banyoles pocs anys després 
era d’un gran recel envers els Borbons, perquè el record dels infortunis 
viscuts era molt recent.

 Banyoles en zona de guerra

Per això quan les Corts catalanes van reconèixer l’arxiduc Carles com rei 
amb el nom de Carles III (1706), Banyoles s’hi va declarar obertament a 
favor i les autoritats municipals de la vila, i també les dels altres pobles 

de la comarca, li van jurar fidelitat. Però no tothom a Banyoles era parti-
dari de  l’arxiduc-rei Carles III. Hi havia un personatge tan important com 
l’abat del monestir de Sant Esteve, Joan Baptista Descatllar, que precisa-
ment havia estat nomenat abat per Felip V i que, fidel al seu valedor, era 
un destacat botifler, és a dir, partidari de Felip V. L’ambient de la vila, però, 
era tan austriacista, que l’abat Descatllar es va veure obligat a abandonar 
el monestir i exiliar-se a Itàlia. Però si l’abat era botifler, altres monjos del 
monestir eren partidaris de l’arxiduc-rei Carles III. Dos dels tres darrers 
presidents de la Generalitat van ser, precisament, monjos del monestir de 
Banyoles. El 119è president (1707-1710) va ser Manuel de Copons, monjo 
del monestir de Banyoles. El 121è president (1713-1714), últim d’aquesta 

primera etapa de la Generalitat, va ser Josep de Vilamala, prior del mo-
nestir de Banyoles i president del capítol monacal, és a dir, la primera 
autoritat que substituïa l’abat absent. 

El desenvolupament de la guerra de Successió va fer que Banyoles es 
trobés ben aviat en una zona de confrontació entre els dos bàndols. El 
1705, les tropes franceses, que actuaven en suport de Felip V, van ocupar 
l’Empordà i van arribar fins a Navata i Bàscara, però el territori de l’actual 
comarca del Pla de l’Estany es va mantenir lliure de l’ocupació francesa. 
La població es va mobilitzar en defensa de la causa de l’arxiduc-rei Carles 
III i es van formar partides de voluntaris (miquelets i fusellers de mun-
tanya) contra els invasors. Per la seva banda, els francesos, des de les 
seves bases de l’Empordà, organitzaven expedicions de requisa de blat i 
altres queviures.

L’any 1709, les tropes franceses van arribar fins a les immediacions de 
Girona. Banyoles no va ser ocupada encara, però davant l’amenaça de 
l’arribada de les tropes franceses, les autoritats municipals i els monjos 
van intentar evitar el saqueig de la vila i es van desplaçar fins a Corne-
llà del Terri per prestar el jurament d’obediència a les noves autoritats. 
Va ser debades, però, perquè els francesos van entrar a la ciutat i van 
arreplegar tot el blat que van trobar, registrant casa per casa. Van empre-
sonar també els jurats (les autoritats municipals) i diversos capellans i 
monjos (entre els quals Josep de Vilamala), que van haver de ser resca-
tats a canvi de fortes sumes de diners pagades per la vila, el Terme i el 
monestir. Però no s’hi van quedar.

 Banyoles amb l’arxidux-rei

Quan l’arxiduc-rei Carles, que estava instal·lat a Barcelona amb tota la 
Cort, va visitar Girona, el mes de gener de 1710, les autoritats municipals 
de Banyoles s’hi van desplaçar per expressar-li l’adhesió de la població. 
Com que en aquesta ocasió es van celebrar a Girona unes grans festes, 
que van posar de manifest l’adhesió dels gironins a la causa austriacista, 
Banyoles no va voler ser menys i durant la Festa Major de Sant Martirià 
del mateix any 1710, va celebrar unes grans festes, en honor de l’arxiduc-
rei Carles III, per fer ben palès el sentiment austriacista de la població. 

 Nova i definitiva ocupació borbònica

L’alegria durà poc, però. Poques setmanes després, el 12 de desembre de 
1710, les tropes franceses van ocupar a Banyoles. Novament, la vila va 
patir els allotjaments militars (és a dir, els banyolins van haver d’allotjar 
les tropes a les seves cases), i va ser sotmesa a noves contribucions de 
guerra. A més, el mes de gener de 1711 els francesos van decidir fortificar 
el monestir de Sant Esteve, però ho van fer amb les despeses de les obres 
de fortificació a càrrec dels banyolins i exigint la col·laboració forçada 
dels habitants de Camós, Centenys, Cornellà del Terri, Crespià, Espasens, 
Esponellà, Mata, Miànigues, Porqueres, Pujarnol, Serinyà, Usall, Vilade-
muls, Vilavenut i Vilert, que es van veure obligats a transportar terra i 
pedres per a les obres de fortificació. 

Després de la caiguda de Barcelona, l’11 de setembre de 1714, es va conso-
lidar l’ocupació de Catalunya per part de les tropes de Felip V. L’abat Des-
catllar va tornar de l’exili i es van nomenar noves autoritats municipals 
addictes. La població va continuar fent la seva vida, treballant, pagant 
nous impostos i contribucions i havent d’allotjar regiments militars que 
estaven de pas. Els abusos comesos pels soldats allotjats van provocar 
que l’any 1728 (és a dir, 14 anys després d’acabada guerra!) ela regidors 
de Banyoles enviessin al rei una queixa formal que, com era d’esperar, no 
va servir de res.
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Carles Jordà Pujol -  Arquitecte
Plaça Major, 20, 2n - Banyoles
t    972 580 247
e    info@jordaarquitectes.com
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EL 1714 AL PLA DE L’ESTANY
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L’ANC del Pla de l’Estany va apadrinar la festa de La Farga en un marc 
d’activitats per tothom: desfilades, dansa, pallassos, exhibicions, ...Llàs-
tima que l’acte va quedar deslluït per la pluja i al final es va haver de 
suspendre. Malgrat tot es va fer el parlament del nostre representant, en 
Josep Callís va servir per explicar la importància de la Independència pels 
nouvinguts que ja formen part del nostre país i per demanar-los que ells 
també formin part d’aquest il·lusionant projecte.

Delegacions importants del Pla de l’Estany van assistir a la confecció dels 
Murals de Vic, Prada de Conflent i a la caminada i assaig de la V per terra, 
mar i aire de Sant Pere Pescador.

L’ANC del Pla de l’Estany organitza el segon cicle de confències Raons 
per la Independència. Després de l’èxit del primer cicle que va tenir lloc 
el febrer i març, amb convidats d’alt nivell acadèmic, els conferenciants 
d’aquest segon cicle tenen un perfil més polític i simbòlic. Continuen com 
abans, sient ponents de primera línia nacional: Lluís Llach, Elisenda Pa-
luzie, Carme Forcadell.

Totes les conferències seran a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles, i tindran 
lloc el setembre i l’octubre.

FESTA DE LA DIVERSITAT MURALS INTERNACIONALS

A l’Assemblea d’agost vam prendre decisions importants com definir la 
nova coordinació de les entitats, la signatura i entrega de compromisos el 
dia 11 de setembre, l’organització de la Cantata i l’assaig de la V a Porque-
res, les anades als murals reivindicatius més propers,... però sobretot es 
va parlar de l’organització de l’11S, la campanya Ara és l’hora i la nova es-
telada que penjarem ben aviat en un lloc ben visible d’entrada a Banyoles.

Aquest mes de setembre, l’ANC del Pla de l’Estany instal.larem una este-
lada de grans dimensions al nus de la variant de sortida cap a Melianta. 
S’ha elegit aquest punt per la seva gran visibilitat tant pel trànsit de pas 
com pel que entra o surt de Banyoles.

Tal com es va fer amb l’estelada de la plaça Europa de les Nacions, es farà 
un acte de celebració el dia de la penjada.  Informarem de la data a través 
de les nostres xarxes socials.

RESUM DARRERA ASSEMBLEA

NOVA ESTELADA  A BANYOLES

ARA CALEN RAONS

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

Forn de Corts - Forn de pa artesà  

a  Corts (Cornellà de Terri)
t   685 854 553



ESDEVENIMENTS PASSATS
... 06 d’agost  Assemblea comarcal a la Cúpula.  

... 16 d’agost  Parada a la Fira del Cop d’Ull per informar, inscriure i vendre samarretes.

... 23 d’agost  Parada a la Plaça Major per anar preparant l’11S.

... 31 d’agost  Assaig de la V i cantata a Porqueres, un èxit de públic amb l’assistència de Lluís Llach i Jaume Marfany.

CALENDARI DE SETEMBRE

... 02 de setembre   Trobada ANC Pla de l’Estany amb representants d’entitats d’inmigrants al Centre Cívic de la Farga a les 20:00h.

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

... 10 de setembre Banyoles, arribada del grup Pedalem cap a la V a la Plaça Major a les 17.00h.

   Banyoles, entrega de compromisos després de la conferència sobre el Tricentenari a l’Ateneu a les 19.30h.

   Palol de Revardit, sopar popular i entrega de compromisos a les 21.00h.

   Camós, havaneres i entrega de compromisos a les 22.00h.

...  11 de setembre  Cornellà, piscolabis i entrega de compromisos a les 10.00h.

   Serinyà, concentració, cercavila, refrigeri i entrega de compromisos a les 11.00h.

   Porqueres, entrega de compromisos a les 12.00h.

   Fontcoberta, esmorzar, lectura del manifest, entrega de compromisos i assaig de la V a partir de les 08:30h.

...  23 de setembre  Xerrada Lluís Llach a les 20:00h a l’Auditori de Banyoles.

...  30 de setembre  Xerrada d’Elisenda Paluziè a les 20:00h a l’Auditori de Banyoles.

...  05 d’octubre  Assemblea Comarcal de l’ANC al local de Foment (C/ Abeuradors, planta baixa).

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’AGOST

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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... A TOTS ELS CANTAIRES VOLUNTARIS QUE HAN FORMAT PART DE LA CANTATA DE PORQUERES.

... A TOTS ELS ESTABLIMENTS QUE HAN COL·LABORAT VENENT ESPELMES.

... A TOTS ELS ESTABLIMENTS QUE HAN VENUT TIQUETS D’ AUTOBÚS PER ANAR A BARCELONA L’11 DE SETEMBRE.

... BAZAR CANARIAS

... BAR PATAGÒNIA

... AJUNTAMENT DE PORQUERES

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

Conill de Banyoles
Elaborats de carn de conill 

a  Canal, 12  - 17820 Banyoles
t   645 701 616
m conillbanyoles@gmail.com - w www.conilldebanyoles.cat

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


