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Som a la xarxa i és ben fàcil seguir-nos: www.facebook.com/ANCPlaEstany
http://twitter.com/ANCPlaEstany
http://www.ancplaestany.cat/

facebook
twitter

web

11 de setembre, Fem Via!!!11 de setembre, Fem Via!!!

Benvinguts als trams de Vilademuls de la Via Catalana cap a la Independència, coordinats per l’ANC Pla de l’Estany. Són els trams 626 a 637,
de 6 km. de llargària, amb mès de 8.000 inscrits.

Com ja sabeu, aquests trams s’han omplert 3 setmanes abans d’hora i hem pogut derivar gent tant cap a la Jonquera com cap a Terres de
l’Ebre.

El dispositiu per fer possible l’esdeveniment a Vilademuls ha estat ampli, comptem amb 120 voluntaris sobre el terreny, i hem d’agrair a
organismes, entitats, i empreses del Pla de l’Estany que s’han bolcat a facilitar equipaments: 1 pavelló, 3 camions, 2 cistelles elevables,
1 ambulància, 300 cadires, 70 tanques, 25 walkie-talkies, 12 megàfons, 12 carpes, ... i establiments que han col·laborat en la venda de
1200 samarretes per sufragar les despeses.

Esperem fer possible que la vostra experiència en una data històrica com la que avui viureu sigui el màxim agradable. Feu-nos arribar si-us-
plau les vostres imatges, per publicar-les als nostres mitjans de premsa, web, facebook, twitter, i per deixar-les com a documentació per la
història a: comunicacioatbanyoles@gmail.com, indicant el tram on heu estat.

ANEM AL SUD! ANEM AL NORD!

Cronologia de l’acte
• A partir de les 13.00h obrim els aparcaments,
punts informatius i servei de bar on n’hi hagi.

• A partir de les 15.00 h els Mossos d’Esquadra
comencen a tancar progressivament el trànsit
de la N-II. Fins a les 16.00h només deixaran
circular en direcció nord a màxim 30km/h.

• 16.15h Inici preparació cadena. Tothom al
punt de trobada. La gent es va situant a lloc, el
fotògraf comença a preparar l’escenari.

• 17.14h CADENA MUNTADA. Es realitza una
fotografia de tota la cadena tram per tram i
amb mitjans aeris. Cal tenir una mica de
paciència fins que no passa el fotògraf. A més
cal restar junts per una possible filmació de
tota la cadena, tant aèria com per carretera.
Restem units que és un moment màgic!

• 18.00h Cant d’Els Segadors.
• Retorn als cotxes i final de l’acte.

Activitats als trams de
Vilademuls
Tram 629  A l’hora de dinar, al poble de

Vilafreser: pícnic pel poble,
arrossada popular al pavelló i
havaneres pel grup Lluna Plena.

Tram 630-631 Músics de la Colla gegantera de
Palamós.

Tram 633 Colla gegantera Esperxats de
Serinyà.

Tram 634 Colla gegantera de Bescanó

Tram 635 15.45h Contes per mainada, a
càrrec de Pepa Llobet.

Taller de castells, a càrrec de la
Colla Castellera Esperxats de
l’Estany.

Tram 636 Esbart dansaire de Fontcoberta

Tram 637 Inflable i jocs de taula.
Colla sardanista de Banyoles

Punts d’informació ANC
(a partir de les 13 h)
Tram 627 Esplanada Taller Narcís

Tram 629 Fins 15.00 h a la plaça de 
Vilafreser

A partir 15.00 h a peu de
carretera

Tram 630-631 Esplanada Benzinera Repsol

Tram 632-633 Entre els dos trams

Tram 635 Al costat del restaurant

Tram 636-637 Trencant de Terradelles



El desig encara és encès
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Fins el 15 de setembre podreu veure les imatges de l’acte
Encén el Desig, de l’Estanyol del Vilar, projectades a
l’aparador de Cal Moliner. També les podeu veure a
l’exposició de fotografies que es fa cada dissabte matí a la
parada de l’ANC. I a tothora les podeu consultar a la web i
al facebook de l’ANC Pla de l’Estany, on hi ha creats una
galeria i un àlbum de fotos, respectivament.

Conserveu les espelmes que s’està preparant una segona
encesa, coincidint amb la Fira Estelània a Banyoles, amb
data per confirmar.

Si vols posar-te en contacte amb Comunicació de l’ANC Pla de l’Estany
comunicacioatbanyoles@gmail.com

Signa un vot
Després de la Via Catalana cap a la Independència, la
campanya que prendrà impuls és el Signa un Vot. Campanya
de nivell nacional, que s’inicia per recollir vots per exercir
el Dret de Petició per demanar al Parlament de Catalunya
que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè
es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una
consulta democràticament i políticament vinculant en la
qual es pregunti als ciutadans de Catalunya si volen o no
que Catalunya esdevingui un estat independent.

ESTELADES al Pla de l’Estany
El dia 10 de setembre, finalment l’ANC de Banyoles hissarà
una gran estelada a la Plaça de l’Europa de les Nacions
(rotonda del Lidl), a les 19h, animem a  concentrar-s’hi
amb estelades.

El dia 11 de setembre, l’ANC de Serinyà hissarà una altra
gran estelada a l’entrada del poble, a les 11h hi haurà
parlaments i cantada dels segadors.

Envia un Missatge al món
A la cadena veureu desenes de llençols estampats, amb
missatges enginyosos i esperançadors sobre el procés
independentista de Catalunya. Es tracta de la campanya
Dóna Veu a l’Estelada, que l’ANC porta a terme al Pla de
l’Estany, i que consisteix en acompanyar l’estelada amb
missatges personals. Avui les hem despenjat dels balcons
i les portem a la cadena.

Encarrega el teu llençol i porta’l: www.donaveu.cat. Costen
el preu simbòlic de 2 euros i els fan voluntaris.

Adhereix-te a l’ANC
Fes-te soci de l’ANC, et necessitem. www.assemblea.cat
També pots adherir la teva entitat, ja ho han fet 15 entitats
del Pla de l’Estany. www.ancplaestany.cat /entitats-
adherides


