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Ajuntament de

Llers

Us desitja una
bona Diada
nacional de
Catalunya
de
setembre
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Ajuntament

d’Avinyonet

de Puigventós
Posem-nos
dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots, solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I, en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora,
que tot està per fer i tot és possible.

L’ANC activa 107
concentracions

Actes internacionals
de l’11 de setembre

Agenda d’activitats a
l’Alt Empordà

La mobilització
digital serà solidària

Ajuntament de

Miquel Martí i Pol
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11
setembre setembre

Bona Diada
nacional

de

de

Masarac i
Vilarnadal
Bona Diada de Catalunya
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L’ANC fixa un total de 48.000 assistents en
les 107 concentracions autoritzades
L’organització assigna
a cada assistent un
espai de 4 m² per
poder complir amb el
context actual
Redacció l figueres

E

lisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), s’ha
mostrat convençuda de
poder «exercir el dret de manifestació i garantir plenament la salut», en la roda de premsa de dimecres passat, on s’ha anunciat
el format per a la Diada d’aquest
any. Els actes de concentració es
produiran en 107 punts en 82 municipis de tot el territori. Es tracta
de trobades en petit format, amb
una mitjana de concentracions entre les 200 i 300 persones. Cada
mobilització tindrà un aforament
màxim, un perímetre delimitat i
senyals que indiquin on ha de situar-se cada assistent. Es calcula un
espai de 4 metres quadrats per cada persona. Tothom hi haurà d’accedir amb mascareta i hi haurà gel
hidroalcohòlic a les entrades, on
es comprovarà si s’ha registrat.
Aquesta forma d’inscripció és
semblant a la que ja es va utilitzar
per a la Via Catalana de l’any 2013,
quan els assistents havien de seleccionar el tram on s’unirien.
Segons el coordinador de la comissió de comunicació, Adrià Alsina, aquesta és la «mobilització adaptada a la Covid més gran
d’Europa». L’ANC també ha efectuat certes restriccions dins de les
zones habilitades. Dins de la zona
de concentració, hi haurà marcats
els punts on cada manifestant s’ha
de situar. Totes les aglomeracions
seran estàtiques, i en algunes hi
Y continua a la pàgina següent

Y mesures sanitàries d’obligat compliment en manifestacions i concentracions

1

2

6

9

7
Foment de la higiene de
mans amb gels hidroalcohòlics facilitats per
l’organització als principals accessos al perímetre de la concentració

Ús obligatori de mascareta. No es permet el
consum d’aliments durant la concentració

10
No es permet l’ús de mobiliari urbà

4
L’espai públic no podrà
incloure carrers d’una
amplada inferior a 20 m
ni la presència a menys
de 500 m de centres de
caràcter social o sanitari

Desenvolupament en
espai públic, no tancat,
amb superfície resultant de multiplicar per
1,5 els 4 m² per assistent

Distància de 2 metres
entre assistents, equivalent a un espai mínim
de 4 m² per assistent

5

3

8
Concentració estàtica sense desplaçament
de la capçalera ni de la
resta del gruix d’assistents

11
Reserva de carril lliure de 2 m per a accés net
dels veïns de la zona

Delimitació perimetral
de l’espai amb control
d’accessos i d’aforament
per garantir no superar
el nombre d’assistents
previst

No es permet l’ús de pancartes o altres objectes
compartits, excepte que
siguin d’ús individual

12
Tancament dels accessos al transport públic
més propers des de 2 hores abans i fins a 2 hores
després de la concentració per evitar saturació

Els accessos a l’espai de
concentració s’hauran
de fer respectant les limitacions de mobilitat
establertes en cada territori
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A la comarca només hi ha
habilitats dos punts, un a
figueres i l’altre a Roses

Bona Diada!

11 setembre
de

Ajuntament
de Maçanet

de Cabrenys

L’Ajuntament
desitja bona
Diada a tothom

11 setembre

Mapa amb els dos punts de concentració

de

Y continua a la pàgina següent

Ajuntament de

Lladó

Us desitja
una bona
Diada nacional
de Catalunya

11 setembre
de

ha prevista la col·locació de cadires. A més, recomanen a totes les
persones assistents que realitzin
les inscripcions que més a prop els
quedin de casa, per evitar desplaçaments innecessaris. També han
demanat a les persones vulnerables davant la Covid-19 que no assisteixin a la manifestació.
Tot i que encara hi ha obert el període per poder sumar nous punts
de concentració, a l’Alt Empordà ja
n’hi ha dos d’habilitats.
figueres. La manifestació/concentració tindrà lloc a la plaça de la
Palmera. Davant la delegació d’Hisenda de figueres. L’aforament és
limitat i la inscripció es fa per rigorós ordre a través de la pàgina
web de l’ANC. L’acte s’iniciarà a les
17.14 h i acabarà cap a les 19 h. Els
accessos al recinte s’obriran a les
16.30 h
roses. La manifestació/concentració tindrà lloc a la Casa del mar,
institut Social de la marina. L’aforament és limitat i la inscripció es
fa per rigorós ordre a través de la
pàgina web de l’ANC. L’acte s’iniciarà a les 17.14 h i acabarà cap a les
19 h Els accessos al recinte s’obriran a les 16.30 h.
mesures sanitàries prÈvies.

Tant la concentració de Roses com
la de figueres demana als assis-

Hora nova

Y format de l’acte

1
NO gENERAR L’EfECTE CRiDA miTjANçANT LA iNSTAL·LACió DE
mEgAfONiA i PANTALLES, PER ExEmPLE, jA quE ENS
TRObEm EN uNA SiTuACió SANiTàRiA COmPLiCADA

2
miNimiTzAR LA DESPESA, jA quE ENS TRObEm EN uNA SiTuACió D’iNCERTESA imPORTANT DEguT A LA COmPROmESA SiTuACió ECONòmiCA EN TOT EL PAíS, i PER LA iNCERTESA DE
POSSibLES CANViS EN LES mESuRES SANiTàRiES D’ObLigAT
COmPLimENT quE ENS PuguiN fER PERDRE LA iNVERSió O
DESPESA PREViSTA

3
SER àgiLS i fLExibLES DAVANT DE POSSibLES CANViS gENERATS
PER LES mESuRES SANiTàRiES

tents que es prenguin la temperatura i es rentin les mans abans
de sortir del seu domicili. Recorden que no és permès el consum
d’aliments ni fumar durant la concentració. A més, s’insta a no compartir pancartes, banderes o altres
objectes si no són d’ús individual.

Cada assistent tindrà un seient assignat. Les entrades i sortides del
punt de concentració s’han de fer
de manera esglaonada i sense formar grups. una vegada s’arribi al
domicili particular es recomana
desinfectar-se amb gel hidroalcohòlic i una neteja a consciència.
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La comarca aposta per actes en format
reduït amb reserva de localitat prèvia
Y

dijous

10

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

A les 20 h. Lectura del manifest i

seguidament cantada dels Segadors. Concert de la cantant Clàudia
Cabero acompanyada del castelloní Marc Timón (compositor i director d’orquestra) als teclats
LLOC: pati del Palau dels Comtes

La Cobla Baix Empordà actuarà a Llançà

Tot seguit. L’encesa de torxes. Hi

HORA NOVA

serà també la companyia DitiFet
amb la seva poesia musicada i es
tancarà la celebració amb la lectura dels manifestos i la crema del
Decret de Nova Planta
LLOC: pati del Palau dels Comtes
Y

divendres

11

viladamat

A les 11.30 h. Lectura del manifest.

Acte institucional del 2019 a Figueres

ÀNGEL REYNAL

Actuació de sardanes amb el format actual

JORDI BLANCO

24 diada de catalunya
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Ajuntament de

Capmany
Us desitja una bona
Diada nacional

11setembre
de

la cobla contemporània actuarà a Figueres

Hora nova

Seguidament hi haurà l’actuació
de les gralles i els tambors de Viladamat. Vermut per a tothom
LLoC: davant de l’Ajuntament
llanÇà

a les 11.45 h. Discurs de l’alcalde
francesc, gruisset i Lagresa

Ajuntament de

Vilamalla
Us desitja una bona
Diada nacional

11 setembre
de

LLoC: plaça Major
a les 12 h. Cantada dels Segadors.

Seguidament hi haurà el concert
amb la Cobla baix Empordà, organitzat per l’agrupació sardanista
de Llançà.
LLoC: plaça Major
roses

l’edifici de la SuF obrirà les portes

Hora nova

de les 10 a les 13 h. Portes obertes

a la Societat unió fraternal (Suf).
LLoC: rambla Ginjolers , 19

figueres

l’escala

de les 17 a les 19 h. Portes obertes

a les 11 h. Ofrena floral per la Dia-

a les 12 h. Acte institucional

da. Hi intervindran Lordes godoy,
d’òmnium Alt Empordà, i l’escriptor joan Lluís Lluís

LLoC: plaça Catalunya

LLoC: plaça de Frederic Marès

a la Societat unió fraternal (Suf).
LLoC: rambla Ginjolers , 19

sant pere pescador

amb la cobla Sant jordi-Ciutat de
barcelona.

a les 18 h. Concert de sardanes

amb la cobla Contemporània.

a les 11 h. Lectura del manifest. Seguidament hi haurà una actuació i
ballada de sardanes. Vermut per
a tothom

LLoC: plaça de Frederic Rahola

LLoC: carpa de vilatenim

LLoC: davant de l’Ajuntament

a les 20 h. Audició de sardanes

L’Ajuntament de

Saus, Camallera
i Llampaies
Us desitja una
bona Diada!

11 setembre
de

Ofrena floral a la plaça de Frederic Marès de Figueres

Hora nova
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Catalunya ofereix concentracions i
activitats originals per celebrar la Diada
Les activitats de
l’11 de setembre es
reinventen per poder
complir totes les
mesures sanitàries
Redacció l figueres

T

ot i les limitacions obligatòries imposades per les
restriccions sanitàries, a
la resta de comarques es
fan diversos actes per la Diada. Alguns d’aquests són realment sorprenents i originals.
A la plaça de Sant Francesc de
Montblanc es demana que es col·
loquin sabates en nom de totes i
tots els participants que hi voldrien estar de forma física i que per
culpa de les circumstàncies actuals no hi podran ser. A més, les sabates no es retornaran i es donaran a entitats socials.
Al municipi de Tona, a la comarca
d’Osona celebraran la diada pujant
una estelada gegant des del centre del poble fins al capdamunt del
castell, situat a poc més d’un quilòmetre i mig.
A Mataró, capital de la comarca del Maresme, també han tirat
d’enginy per organitzar una versió
alternativa de la Via Catalana. Es
demanarà als participants que se
situïn en un punt del voral de l’N-II,
fent una línia que ressegueixi una
part dels trams que es van omplir
durant l’acte celebrat l’any 2013.
Això sí, sempre respectant totes
les mesures sanitàries, entre les
quals inclouen la separació entre
els manifestants d’una distància
mínima de 2 metres. A més a més,
penjaran les seves fotografies a la
carretera N-II.
Des d’Arenys de mar han proposat completar la concentració
col·locant fotografies al voltant
de l’N-II. n

Tram de la ciutat de Mataró

Una de les imatges d’Arenys de Mar

HORA NOVA

HORA NOVA

Una de les imatges d’Arenys de Mar

El castell de Tona, on s’hi portarà una estelada gegant

HORA NOVA

HORA NOVA
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Llorenç de
la Muga

Us desitja bona Diada
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La #CatalanWeek proposa
una vintena d’actes en
països d’arreu del món

11 setembre
de

Ajuntament de

Pont de Molins
Us desitja una
de bona Diada Nacional

11setembre

Hora nova

Redacció l figueres

Ajuntament de

Garrigàs

Bona Diada!

11 setembre
de

Ajuntament de

Vilabertran

Us desitja
una bona Diada

11 setembre
de

imatge promocional de la #catalanWeek d’aquest any

u

na de les poques parts
positives que té la celebració de la Diada a través de la pantalla és que
ofereix una millor integració de les
activitats que se celebren a escala
internacional. Països com mèxic,
bèlgica, Anglaterra, Luxemburg,
Estats units, Portugal i Alemanya,
entre altres, estan organitzant
més de vint actes repartits entre
el 29 d’agost i el 13 de setembre.
Com ja ha succeït en anys anteriors, les assemblees exteriors
de l’Assemblea Nacional Catalana són les encarregades d’organitzar i coordinar aquestes activitats. L’Assemblea de Suïssa va
donar el tret de sortida als esdeveniments, amb la celebració de
la Diada a zuric el 29 d’agost. Tot i
que alguns dels actes ja s’han celebrat, encara queden activitats
programades, que inclouen: taules rodones digitals, inauguracions d’exposicions, converses digitals en rigorós directe, i fins i tot un
debat de caire polític. La vigília de
la Diada tindran lloc una conferència a Lisboa que comptarà amb la
participació de l’historiador i periodista portuguès fernando Rosas,
i una concentració a la Place de la
République de París.

l’11 de setembre. Coincidint amb

la celebració de la Diada a Catalunya, s’organitzaran diversos actes en línia i diverses mobilitzacions presencials, com la que tindrà
lloc a brussel·les en connexió amb

els castellers de Vilafranca a San Francisco al 2019

ELS ACTES ES fARAN A
PAïSOS COm bèLgiCA,
ANgLATERRA, ESTATS
uNiTS, LuxEmbuRg,
ALEmANyA, PORTugAL i
mèxiC ENTRE D’ALTRES

Hn

Catalunya, i que comptarà amb la
participació de personalitats del
moviment independentista. Als
Països baixos es proposa celebrar
la Diada a través de la plataforma
zoom, amb una trobada oberta en
què es demana als participants
imatges o textos sobre el que representa, per a ells i elles, ser català a l’estranger.
la cloenda. L’endemà de la Diada

tindrà lloc una trobada virtual a Dallas (EuA) de celebració de la Diada. La #CatalanWeek finalitzarà el
13 de setembre, amb un debat virtual en què es presentarà la feina
de les assemblees exteriors, i es
discutirà sobre la situació actual
de Catalunya i també dels futurs
reptes del moviment independentista català. n
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La mobilització virtual
utilitzarà codis qR i tindrà
un rere fons solidari

Ajuntament de

Navata

Us desitja una
bona Diada

11 setembre
de

l’import econòmic es destinarà a una iniciativa solidària
Redacció l figueres

u

na altra de les propostes
sobre amb què s’està
treballant és la mobilització digital. Per fer-ho
només cal un lector qR, i fer una
compra d’un codi qR a través de
la pàgina web xarxaindependència.cat. El preu mínim per adquirir
un d’aquests codis és de 2 euros.
Cada usuari ha d’escollir un sobrenom que no superi els vuit caràcters i una població. A partir del moment en què s’escanegi el qR, es
podran crear vincles amb altres
usuaris, blocs solidaris i entitats.
els vincle. N’hi ha de tres tipus. El
primer és el que es pot crear amb
les assemblees de base, que estan
disponibles amb a través d’un llistat que s’ofereix en un desplegable. Només se’n pot crear un per
cada qR.
La segona vinculació es pot
fer amb un dels anomenats
blocs solidaris, formats
per: llengua i cultura,
salut, social o medi ambient. L’aportació econòmica
inicial es destinarà al bloc solidari escollit. Cada
qR dona dret a
fer un vincle.
La tercera
vinculació
es pot fer
amb altres

Amb CADA CODi qR
ADquiRiT ES PODRà fER
uN ViNCLE Amb uNA
ASSEmbLEA DE bASE,
Amb uN bLOC SOLiDARi i
Amb CiNC PERSONES

Hora nova

persones. Per fer-ho caldrà escanejar el seu codi. Es pot fer presencialment, o a través d’una imatge
en format digital. Hi ha un termini de 24 hores perquè els usuaris
confirmin l’acceptació de la sollicitud. Es podran fer fins a un màxim de cinc connexions per cada
qR.
un cop esgotats tots els vincles,
es podrà fer una recàrrega a través
de la xarxaindependència.cat.
el mapa. Cada participant podrà

comprovar per mitjà
d’un mapa com es
distribueixen les seves connexions. A
més, també es pot
consultar un mapa
general on figuren
tots els vincles
generats durant el repte.
a

favor.

D’una banda,
cal destacar
que les aportacions econòmiques
per cada compra de codis
qR es destinaran a projectes que treballin per fer front
a l’emergència social i econòmica que
viu el país. De l’altra,
també és interessant considerar que
amb aquesta iniciativa s’evita i es redueix la
concentració de gent. n

L’Ajuntament de

Sant Miquel
de Fluvià
Us desitja una bona
Diada nacional
de Catalunya

11 setembre
de

