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Som aquí, tossudament alçats, 
proclamem el nom, el temps i el lloc 
que ens dol i pertany, 
si vols amb els punys ben oberts, 
si cal amb els punys ben tancats, 
per mor que el somni que tenim junts 
es faci possible. 
 
Novament i deslliurats d'enyors 
gent d'allà i d'aquí ens donem el dret  
d'escriure el futur 
sabent que aquest vell país 
potser encara és el camí 
que ens faci anar més lluny  
i ens acosti fins l'art de viure. 
 
Una llum, una llum,  
una llum ens crema els ulls, 
el desig d'un nou món  
des de les nostres arrels, 
una llum, una llum,  
una llum ens crema els ulls, 
fermament som aquí  
per conviure l'univers, l’univers 
 
Coneixent les pedres al camí, 
no és només un somni,  
també és mesura de la llibertat. 
L'anhel que neix en cadascú, 
l'afany de somiar un nou futur, 
que es fa de tots si ens donem la mà 
per  un món possible. 
 
Una llum, una llum....... 
D’aquí, som d’aquí 
Som aquí i no ens duu cap enyor 
Som aquí, som aquí  
Tossudament alçats  
Som aquí 

TOSSUDAMENT ALÇATS 

Lluís Llach 

El dret de petició és un dret internacional i Catalunya el farà servir  

Vine a la parada dels dissabtes a la Plaça Major per signar el teu vot. 

També et pots fer apoderat i ens ajudaràs a recollir signatures.  

Què cal fer per anar a portar el meu desig? 
 
“Comprar l’espelma i la postal per participar-hi (3 euros) a un  
dels següents punts: Papereria A3, Bar Patagònia, Ferreteria 
Portella, Vell nou, Estanc Plaça Major, Joieria Albertí, El Barnyo-
lí, Taverna Smaug, Cendra Roba, Calidoscopi, Cafeteria Iris, 
Impremta Palmada, Hotel Mirallac Gelateria i a la Parada ANC 
els dissabtes. A Fontcoberta: La Brasa. A Cornellà del Terri: Pa-
pereria la Maquineta, Forn de Corts. A Porqueres: Centre Cívic 
Oficines. A Besalú: Polleria Besalú. I vine el diumenge 7 de juliol 
a l’Estanyol del Vilar, amb almenys 1 hora d’antelació que a les 

21,30 començarà l’espectacle”. 

Butlletí 

Especial 

Camp  

Nou 
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Dóna veu a l’estelada 

“Dóna veu a l’estelada” vol aprofitar la presèn-

cia d’estelades a moltes llars catalanes per 

complementar-les amb missatges relacionats 

amb el procés cap a la independència. 

S’omplirà la ciutat de multitud de missatges en-
ginyosos, divertits i convincents que acompa-

nyaran l’estelada i despertaran la curiositat. Fes 

el teu llençol a www.donaveu.cat 

Tot el què s’està fent no passa sol!...Som molts a 

darrera vivint un moment únic. Vine el proper 

dilluns 1 de juliol a l’Assemblea. A les 20 hores 

a la Cúpula (costat del Teatre Municipal) 

Assemblea 1 de juliol  

Paga els teus impostos a la 

Hisenda Nacional Catalana 

Continua la nostra campanya de sobira-

nia fiscal. Hem aconseguit l’adhesió 

dels municipis de la comarca, estem 

treballant amb els gestors i ara ens 

agradaria explicar-ho als empresaris. Si 

t’interessa escriu a  

banyoles@assemblea.cat.  

400 Quilòmetres de Nord a Sud 

Estigues preparat per la gran cadena humana 

de l’onze de setembre. Vine a l'Assemblea que 

fem el dia 1 de juliol, passa pel mercat dels dis-

sabtes o estigues atent a la nostra web, face-

book i twitter. 

No hi podem faltar. 11 de setembre 2013 

Som a la xarxa i és ben fàcil seguir-nos : Facebook: www.facebook.com/ANCPlaEstany / 

Twitter: https://twitter.com/ANCPlaEstany Web: http://ancplaestany.wordpress.com/ 

“L’Assemblea és una organització que neix i viu a la societat civil. Les entitats s’estan adherint a 

l’Assemblea (aquesta quinzena: Centre d’Estudis Comarcals, Colla Gegantera de Banyoles, La Xarxa, 

i Junts i Endavant) Si ets membre o coneixes una entitat de la comarca que es vulgui adherir a 

l’Assemblea escriu a: banyoles@assemblea.cat 


