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6000 

persones i 

3000 

espelmes  

6000 persones i 3000 espelmes van envoltar l’estanyol en el paratge dels desmais. 

Ha estat l’acte més multitudinari dels darrers anys a Banyoles. 

Avis, nets pares i fills amb el desig d’un somni van envoltar  l’estany en un esde-

veniment que ha estat un altre dels reptes assolits pel nostre poble. 

Les quatre columnes arribaven a l’estanyol amb les espelmes enceses fent realitat 

un somni  que es feu present amb l’encesa de l’estelada al mig de l’estanyol. En 

escoltar les primeres notes de la sardana a tots ens va envair, en la foscor de 

l’estany, un calfred de pensar que érem molts i que volíem el mateix. 

Donant-nos les mans varem encerclar amb tres, quatre, rotllanes i a llocs fins hi 

tot més en un símbol de que estem tots junts per aconseguir un nou estat. 

En el mur dels desitjos es van penjar dotzenes de missatges que l’organització 

penjarà a la web de l’Assemblea Territorial de Banyoles. Allà també hi trobareu 

més informació d’aquest esdeveniment (www.ancplaestany.cat) 

Aquest full ens permet fer un agraïment a tots els establiments comer-

cials, al Foment de la Sardana, a tots els voluntaris i els assistents que 

han esmerçat el seu temps per fer possible aquest “Encén el desig”  
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Dóna veu a l’Estelada 

Continua la iniciativa amb nous missatges 

relacionats amb el procés cap a la indepen-

dència. La ciutat ja és un recull de missatges 

enginyosos, divertits i convincents que 

acompanyen l’estelada. Fes el teu llençol a 

www.donaveu.cat 

VOLS VIURE AQUESTA EXPERIÈNCIA 
DES DE DINS?  

La propera reunió de l’Assemblea serà el 31 

de juliol a les 20 hores a la Cúpula (al costat 

del Teatre Municipal) 

Signa un vot 

Per aconseguir un dels propòsits més nobles 

d’un poble el front jurídic és molt important i en 

aquest context la campanya Signa un Vot tindrà 

una força espectacular. 

Pots signar o fer-te apoderat. Vine a la nostra as-

semblea de l ‘1 d’agost o informat  a la web 

Via Catalana a la Independència 

La prova de força de l’11 de setembre ja comen-

ça a dibuixar-se. 

Ja et pots inscriure al tram que vulguis. Som 

molta gent i ens ho passarem molt bé. Serà un 

dia de festa i de reivindicació. Probablement 

l’avantsala de la independència. Vine a l'Assem-

blea de l’ 1 d’agost o estigues atent a la nostra 

web, facebook i twitter.  

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

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

Cada vegada són més les entitats adherides a l’Assemblea. En un moment d’agressió com 
aquest (cultural, educativa, financera i intent de ruptura social) voler ser neutral és posar-
se d’esquena al que està patint. Què fa la teva associació? Si ets membre o coneixes una en-
titat que es vulgui adherir a l’Assemblea escriu a: banyoles@assemblea.cat 


