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GUIA DEL REFERÈNDUM 

Conjurats per la República catalana, 
ara tot depèn de nosaltres!
 
Ens hem conjurat per votar sobre la independència, i ha arribat l’hora. Som davant 
un repte excepcional: tenim a les nostres mans el present i el futur del país. Mantin-
drem la democràcia a Catalunya perquè el referèndum de l’1 d’octubre és un acte 
de sobirania. I guanyarem la independència perquè l’endemà del referèndum serem 
capaços de blindar-ne el resultat i d’actuar amb sentit d’estat davant el món sencer.

Topem amb un Estat espanyol poderós, així que l’exigència i la responsabilitat són 
màximes. Cadascú des del seu lloc —organitzadament, pacíficament i democràtica-
ment— ha de seguir més compromès que mai, perquè aquest és, precisament, el 
millor servei que podem fer al país. Des d’Òmnium assumim totes les conseqüències 
col·lectives i individuals que siguin necessàries per defensar la legitimitat democrà-
tica i les lleis que emanen del Parlament de Catalunya, som conscients que ara tot 
depèn de nosaltres.

Davant els qui neguen les urnes, estem responent amb una mobilització permanent; 
davant els qui ens volen dividir com a poble, seguim defensant units el dret a vot 
per a tothom. L’Estat espanyol no segrestarà conquestes socials universals, la lluita 
compartida pels drets i les llibertats que han forjat la Catalunya actual. 

La Crida per la Democràcia està responent a tots els atacs sistemàtics de l’Estat. La 
resposta a la guerra bruta, la intoxicació o la campanya permanent de la por sempre 
serà més democràcia. Amb la unitat d’acció, l’eina més poderosa que tenim.

Aquest 11-S a Barcelona tampoc fallarem, mostrarem al món un poble preparat per 
decidir el seu futur polític sense por i sense complexos. Tot seguit, convocats pel 
Govern i seguint el mandat del Parlament, la societat civil començarà la campanya 
unitària pel Sí a la independència. Seran quinze dies decisius fins a l’1 d’octubre, el 
dia que durarà anys. 

La nostra causa és noble i justa: contra l’abús de poder, per viure en plena democrà-
cia, en un país digne i millor, on la seguretat ciutadana no es condicioni a la situació 
política. Al llarg de la nostra història hem patit el totalitarisme, així que hem fet de la 
pau, la llibertat i la solidaritat valors universals irrenunciables, reflectits en els clams 
del ‘Volem acollir’ i de la manifestació del passat 26 d’agost.

Estimats i estimades, serenor i coratge. Estic convençut que entre tots ho farem i 
ho farem bé, que no ens deixarem ningú pel camí, que en la nostra victòria hi ha 
els anhels de germanor i fraternitat de tots els qui ens han precedit: guanyarem la 
República catalana!
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El pròxim 1 d’octubre els 
catalans estem convocats a 
les urnes. Per primera vegada, 
tindrem a les nostres mans el 
dret a decidir el futur polític del 
nostre país. La Generalitat ha 
preparat tota la infraestructura 
i els mecanismes necessaris 
perquè el referèndum sigui 
legal, efectiu i vinculant.  
És a dir, votarem 
#ComSempre

Guia del referèndum
L’1 d’octubre votarem 

#ComSempre
Tot el que necessites saber  

sobre el referèndum d’autodeterminació 

Un referèndum legal.  
La llei del referèndum  
dota de garanties jurídiques  
la votació de l’1 d’octubre i s’empara 
en la legalitat internacional, que avala 
el dret a l’autodeterminació i la llibertat 
d’expressió.

El resultat serà  
vinculant i d’efecte  

immediat. Si el SÍ guanya,  
el Parlament de Catalunya es  

compromet a proclamar immediatament 
la independència. Si guanya el NO,  

el Govern es compromet  
a convocar eleccions.

Les mateixes garanties democràtiques 
que en unes eleccions normals. Com 

tots els processos electorals dels darrers 
30 anys: campanya de 15 dies  

en la qual tots els partits  
polítics i organitzacions  

socials podran participar  
en el procés.

Dret a vot a partir 
dels 18 anys.

Col·legis electorals,  
meses, urnes i  
paperetes. Les meses  
es constituiran mitjançant  
un sorteig, i els escollits rebran  
una notificació personal. Com en 
qualsevol procés electoral, hi haurà 
urnes i paperetes. Hi haurà un espai 
reservat per garantir el vot secret.

Els treballadors de l’Administració 
garantiran el procés electoral: obertura 
dels locals, configuració de les meses 
i transmissió de dades. Els Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local  
garantiran la normalitat  
de la jornada  
electoral.El cens del referèndum.  

Tots els ciutadans rebran  
a casa una targeta censal  
informant del col·legi electoral  
i la mesa on han de votar.

La Sindicatura Electoral. Aquest 
organisme independent serà l’encarregat 
de garantir la transparència i l’objectivitat 
del procés electoral i s’encarregarà de 
validar-lo. Estarà formada  
per juristes i politòlegs  
experts en eleccions  
i referèndums.

Missió Internacional  
de Garanties. Validarà  

que el referèndum tingui  
els estàndards internacionals  

necessaris per fer vinculant el resultat de 
la votació. Comptarà amb la presència 

de prestigiosos juristes, tècnics experts i 
observadors qualificats d’arreu del món.

Informació a l’abast de tothom. La Generalitat posarà en 
marxa una campanya informativa per explicar els detalls 
del referèndum. Es faran diversos actes informatius pel 
territori, s’obrirà un web informatiu i els ciutadans podran fer 
consultes a través del 012.

Òmnium expressa el seu condol 
i solidaritat amb les víctimes 
dels atemptats de Barcelona i 
Cambrils del passat mes d’agost
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CAMPANYA REFERÈNDUM

Amb aquesta campanya, Òmnium denuncia la deriva antidemo-
cràtica de l’Estat espanyol. Un Estat que dona massa exemples 
de feble separació de poders, de manca de llibertats i abús de po-
der en la seva manera de procedir, que ha tombat cada una de 
les iniciatives legislatives que el Parlament ha aprovat per donar 
resposta a les necessitats socials més bàsiques, que té la corrupció 
enquistada en el seu funcionament. 

La llibertat d’expressió o el dret a vot estan amenaçades per les 
institucions estatals, un fet que provoca un deteriorament progressiu 
del sistema democràtic molt preocupant. Òmnium, fundada durant 
la dictadura franquista i compromesa amb la promoció de la llengua, 
la cultura i la cohesió social del nostre país, vol fer un pas endavant 
i denunciar aquesta actitud tan retrògrada i reaccionària. 

Davant la imminent cita amb les urnes el pròxim 1 d’octubre i la 
voluntat manifesta del govern espanyol d’impedir la votació, 
Crida per la Democràcia centra tots els seus esforços en la defensa 
del referèndum per protegir la democràcia i les llibertats de la 
ciutadania.  

Assumim el clam i treballem incansablement perquè l’1 d’octubre 
sigui l’expressió de la voluntat dels catalans.

El Govern,  
amb l’aval de la majoria del 

Parlament i d’un ampli suport 
entre la ciutadania, ha convocat un 

referèndum que apel·la a tots els 
demòcrates. Venen dies històrics 

en què caldrà defensar i blindar la 
convocatòria de l’1 d’octubre dels 

diferents embats de l’Estat. 

Defensem el referèndum.
Denunciem l’Estat espanyol

100.000  
demòcrates  
mobilitzats a 
WhatsApp. 
Suma’t a la  
revolució dels  
mòbils.

Parlem de democràcia

Entra a 
cridademocracia.cat/whatsapp 
des del teu telèfon mòbil i fes clic. 
Se t'obrirà una conversa a WhatsApp

Veuràs que la paraula DEMOCRÀCIA 
ha estat escrita per tu.
Tu només has de clicar a Enviar

Rebràs un missatge de benvinguda. 
Voldrà dir que el procés de 
subscripció s’ha fet correctament

Suma-t’hi en 3 passos:

Uneix-t’hi ara

DEMOCRËCIA
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CRIDA PER LA DEMOCRÀCIA 

Projecció simultània del documental  
‘Las cloacas de Interior’
Crida per la Democràcia va portar el documental  
Las cloacas de Interior de manera simultània a un 
centenar de municipis de Catalunya. El documental, 
produït per Mediapro i dirigit per Jaume Roures, que 
va ser vetat per les televisions generalistes estatals, 
destapa les clavegueres de l’Estat i la guerra bruta 
contra el procés sobiranista. Una feina d’investigació 
sobre l’ús partidista del Ministeri de l’Interior durant 
el mandat de Jorge Fernández Díaz per perjudicar els 
líders sobiranistes. 

Let Catalans Vote 

La cantant i activista per la pau 
Yoko Ono; Jody Williams –premi 
Nobel de la Pau–, i els futbolistes 
Hristo Stòitxkov i Éric Cantona són 
algunes de les últimes personalitats 
internacionals que han signat el 
manifest Let Catalans Vote. També 
s’han sumat a la crida els cantants 
Peter Gabriel i Silvio Rodríguez; 
Peter Jambreck,  jurista i pare de 
la Constitució d’Eslovènia; Heiner 
Flassbeck, ex-secretari d’estat del 
Ministeri de Finances d’Alemanya, 
i Costas Lapavitsas, exdiputat de 
Syriza i professor d’Economia de la 
Universitat de Londres. En total, ja 
són mig centenar les personalitats 
que s’han afegit al manifest que 
aposta per fer servir les eines de 
la democràcia per resoldre les 
disputes internes legítimes de 
qualsevol estat.

L’avioneta de la 
democràcia
Al llarg de tres caps de setmana 
del mes d’agost els banyistes van 
poder veure l’avioneta de Crida per 
la Democràcia recorrent el litoral 
català de punta a punta. L’aeroplà 
va passejar una pancarta de grans 
dimensions on es podia llegir la 
paraula democràcia. De l’Estartit 
a l’Ametlla de Mar, amb parada 
tècnica a Castelldefels, l’avioneta 
va sobrevolar les platges catalanes 
per deixar ben clar que el que està 
en risc és la democràcia.

Crida per la Democràcia

La presentació de la campanya 
d’Òmnium Crida per la 
Democràcia va comptar amb 
una taula transversal, amb el 
propietari de Mediapro, Jaume 
Roures, director del documental 
Las cloacas de Interior; l’exalcalde 
de Barcelona, Xavier Trias, que 
va viure en pròpia pell la guerra 
bruta de les clavegueres de 
l’Estat, acusat falsament de tenir 
13 milions a Suïssa; el diputat 
d’ERC al congrés, Joan Tardà; 
l’alcaldessa de Badalona, Dolors 
Sabater, i l’exdiputat de la CUP al 
Parlament, David Fernàndez.

Corrupció sistèmica 
de l’Estat espanyol

Boicot a les 
infrastructures catalanes

60.600 milions de rescat 
a la banca a fons perdut

Les pensions 
en risc

Atac a l’escola 
catalana

Més de 27 lleis 
tombades pel TC

Un dels objectius centrals de la Crida és denunciar les 
mancances democràtiques de l’Estat espanyol. L’exemple 
més clar és la persecució judicial a  càrrecs electes que han 
permès debats i votacions en seu parlamentària, però també  
la guerra bruta que l’Estat ha practicat contra rivals polítics. 
Precisament aquest és un dels propòsits de la Crida, que vol 
donar a conèixer aquestes males pràctiques a Catalunya i 
Espanya, però també a la resta del món.

Són mostres de vulneració dels drets democràtics que, a 
Catalunya, han estat sempre un factor de cohesió social. 
A través de diverses accions, la Crida vol mobilitzar totes 
les persones que estan preocupades per la feble qualitat 
democràtica de l’Estat espanyol i ser un punt de trobada 
entre tots els demòcrates, per sobre d’ideologies o opcions 
polítiques individuals. 

Un 80% de la ciutadania considera que Catalunya ha de poder 
decidir el seu futur democràticament. I el pròxim 1 d’octubre 
té l’oportunitat de fer-ho. Per això, Crida per la Democràcia 
defensa el referèndum i ha encadenat nombroses accions 
arreu del país a favor de celebrar-lo.

Totes les mobilitzacions 
de la campanya tenen un 
denominador comú: democràcia. 
Un punt de trobada de tots els 
demòcrates per decidir el futur 
de Catalunya en referèndum

Omplim el 
país de  
democràcia
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 ENTREVISTA  

Ramón Cotarelo
Politòleg

“L’‘operació 
Catalunya’ i les 
clavegueres de 
l’Estat no són 
una invenció a 
l’estil de John Le 
Carré, sinó un fet 
incontrovertible”

Després de moltes amenaces i intimidacions, veieu 
possible que l’Estat pugui impedir la celebració del 
referèndum de l’1-O? 
Sense violència no hi té res a fer. I amb violèn-
cia, caldrà veure-ho. El concepte de violència és 
molt elàstic. Caldria precisar bé les circumstàn-
cies. Probablement, estan expectants per veu-
re la dimensió de la manifestació de l’Onze de 
Setembre. D’això dependrà fins on vol —i pot— 
arribar l’Estat i fins on estan disposats a aguan-
tar els independentistes. De totes maneres, hi 
ha dos factors que van en contra del recurs a 
la violència de l’Estat: en primer lloc, les seves 
repercussions exteriors. La situació internacio-
nal d’Espanya no li permetrà actuar amb duresa 
contra l’independentisme. Diplomàticament, 
Espanya és dèbil, i les possibilitats de pressió de 
la comunitat internacional i, sobretot, de la UE, 
són molt grans. D’altra banda, no hi ha mitjans 
materials i logístics per a una intervenció. Les 
forces de seguretat de l’Estat no són suficients 
i la intervenció militar seria contraprudent i un 
desastre. I, per descomptat, en ambdós casos 
l’opció de la violència obriria una dinàmica es-
pantosa que caldria aturar com més aviat millor. 
I això només podrà fer-se acceptant el referèn-
dum contra el qual es mobilitzen els efectius. 

La judicialització de l’Estat contra les lleis del Parla-
ment, algunes de tan icòniques com la de la pobre-
sa energètica, no ha donat símptomes de solucions 
dialogades. Ara, la unilateralitat és l’única via?
Això depèn de l’Estat. Sempre ha depès de 
l’Estat. Ara ja pràcticament no té sortida. No 
aconsegueixo imaginar quina oferta podria fer 
l’Estat que convencés els independentistes de 
posposar el referèndum. De renunciar-hi, no cal 
ni parlar-ne. És massa tard ja, i sí, el referèndum 
serà unilateral. 

L’atemptat a Barcelona del passat 17 d’agost ha 
posat en evidència algunes de les polèmiques en-
tre Generalitat i govern espanyol en un tema pri-
mordial com és la seguretat. Serveix d’exemple de 
la manca de cooperació entre els governs català i 
espanyol? 
Tothom sap que el govern espanyol no juga net 
amb Catalunya. En general, no juga net amb 
ningú, i encara menys amb Catalunya. No és 
una exageració. L’‘operació Catalunya’ i les cla-
vegueres de l’Estat no són una invenció a l’estil 
de John Le Carré, sinó un fet incontrovertible. A 
partir d’aquí, qualsevol cosa és imaginable per 
boicotejar el procés català. 

El referèndum és la millor solució per a l’actual 
disjuntiva política? Quines condicions i garanties 
hauria de tenir per ser vinculant?
Sens dubte, la millor. Condicions i garanties? 
Les normals en aquest cas. L’ideal seria que el 
govern espanyol l’organitzés sota la seva res-
ponsabilitat. Si no és així, n’hi haurà prou si 
no destorba i el deixa fer a la Generalitat. Les 
garanties vindran donades pel seu caràcter de-
mocràtic i pacífic. 

El Parlament, les organitzacions de la societat civil 
i la ciutadania administren bé els passos per a la 
celebració del referèndum, o hauria de ser un pro-
cés més transparent?
Està bé. Podria ser més transparent, però cal no 
oblidar que es desenvolupa en un entorn hostil, 
amb forces poderoses en contra, i com menys 
informació es doni a l’adversari, millor. El pro-
cés és un equilibri entre publicitat i prudència. 

Òmnium ha estat al capdavant de l’organització de 
les últimes diades, juntament amb les altres enti-
tats sobiranistes. Creieu que han estat un apara-
dor per explicar al món què passa aquí?   
Veig les últimes diades com el procés d’apre-
nentatge de la consciència d’un poble. No com 
manifestacions esporàdiques, sinó com fites 
d’un procés d’autorealització col·lectiva. Sí, la 
repercussió internacional d’aquestes mobilitza-
cions és molt important. Però encara n’és més la 
seva funcionalitat interna. Sobretot la pròxima 
Diada, que es veurà com la vigília de l’1 d’oc-
tubre.

Espanya té l’oportunitat de refundar-se si Catalun-
ya s’independitza?
Espanya té l’oportunitat de refundar-se tant 
si Catalunya s’independitza com si no ho fa. 
Tots, contínuament, tenim l’oportunitat de re-
fundar-nos. Una altra cosa és que, a més de 
l’oportunitat, tinguem la voluntat. I no crec que 
a Espanya existeixi aquesta voluntat. Podríem 
dir, no obstant això, que la independència de 
Catalunya no suposa només una ‘oportunitat’, 
sinó també una ‘necessitat’ de refundar-se. 
Això seria una altra cosa. Aquí toca especular. 
I és de suposar que s’obriria un debat entre els 
qui sostindrien que no cal refundar res i que el 
que convé és seguir com fins ara, una manera 
de fer molt espanyola, i els qui pensarien que 
seria l’hora de recapitular i de proposar plans 
de reforma i regeneració. Però no tinc clar qui 
guanyaria. 

 Laura Pinyol

Sou un dels intel·lectuals espanyols més compro-
mesos amb el moment polític que viu Catalunya. A 
què hem d’atribuir aquesta falta d’empatia amb el 
procés català? 
Hi ha un munt de raons. Una d’aquestes, de con-
veniència material immediata: la classe intel·lec-
tual està més o menys integrada en un sistema de 
repartiment, de preferències, de clientelisme. En 
general, el front espanyol és anti-autodeterminis-
ta, però hi ha causes més profundes i metafísiques. 
Al cap i a la fi, els intel·lectuals són fabricadors 
d’ideologies. Haurien d’arbitrar un discurs per ex-
plicar per què aquesta nació espanyola de què tant 
presumeixen no sobreviu. No el tenen. Si hi hagués 
gent amb geni aprofitarien aquesta ocasió, perquè 
el que passa és únic: correspon als catalans cons-
truir un Estat. És una aventura, no hi renunciaran! 
Els catalans tenen un projecte i els espanyols en 
podrien tenir un altre. Fins i tot podrien construir 
la teoria que Espanya fabrica nacions, per què no? 
No s’atreveixen, els falta coratge. Estan sotmesos 
pel sentit patriòtic més casernari. Podrien teoritzar 
un fenomen únic. Desconstruir un Estat també és 
quelcom que necessita discurs. 

 
 
Per a molts catalans, el moment  d’inflexió de 
confiança amb l’Estat va ser la sentència contra 
l’Estatut i aquella primera manifestació del 10-J 
de 2010. 
La sentència de 2010 del TC va ser una vergonya 
política i una catàstrofe jurídica. En si mateix, ja 
fa temps que aquest tribunal li manca crèdit i au-
toritat. Des de la sentència, el TC es va convertir 
en un òrgan complaent de la ‘justícia’ del prín-
cep. I, des de la reforma de la seva Llei orgànica 
a càrrec de la vicepresidenta del govern i la seva 
brigada de picaplets, s’ha convertit en un òrgan 
executor d’aquestes sentències complaents amb 
la voluntat del govern. 

És la unitat política dels partits sobiranistes el més 
difícil de comprendre a Madrid?
Per descomptat. El caràcter interclassista, trans-
versal  i, sobretot, el suport social i de la societat 
civil. Això els posa molt nerviosos. La unitat de 
projecte polític al voltant de la independència des 
d’una formació com Junts pel Sí fins a la CUP 
és el punt fort. El que haurien volgut és enfron-
tar-los i trencar aquesta unitat. 

Ramón Cotarelo 
(Madrid, 1943) és politòleg, 
catedràtic emèrit de Ciència 
Política i de l’Administració de 
la UNED, publicista, escriptor i 
traductor. Entre les seves obres 
d’investigació política cal citar 
Los partidos políticos (1985), Del 
Estado del bienestar al Estado del 
malestar (1986), Transición política 
y consolidación democrática en 
España (1992), La conspiración. El 
golpe de Estado difuso (1995) o La 
desnacionalización de España. De 
la nación posible al Estado fallido 
(2015). Ha escrit també novel·les 
i l’assaig literari La fábula del otro 
yo. La figura del doble en la literatura 
(2005). El seu darrer llibre és La 
República Catalana (2016). Cotarelo 
és un dels principals intel·lectuals 
espanyols en defensa del dret a 
l’autodeterminació de Catalunya. 

“Els intel·lectuals 
són fabricadors 
d’ideologies i haurien 
d’arbitrar un discurs 
per explicar per 
què aquesta nació 
espanyola de què 
tant presumeixen no 
sobreviu”

“La sentència de 
2010 del TC va ser 
una vergonya política 
i una catàstrofe 
jurídica”

“La situació 
internacional 
d’Espanya no li 
permetrà actuar 
amb duresa contra 
l’independentisme”

“La pròxima Diada  
es veurà com la vigília 
de l’1 d’octubre”
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LA DIADA DEL SÍLA DIADA DEL SÍ

 per la  democràcia
S’acosten dies de transcendència política i  
social determinants per al nostre país.  
L’Onze de Setembre d’enguany organitzat per 
l’Assemblea Nacional Catalana amb el suport 
d’Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis  
per la Independència tindrà lloc pocs dies  
abans  de  l’inici de la campanya electoral per a  
la celebració del referèndum de l’1 d’octubre

Quan faltin 20 dies  
pel referèndum, viurem  
l’Onze de Setembre més 
transcendental de la nostra 
història. Omplim els carrers!

Aquest Onze de Setembre encarem la 
mobilització més transcendental de 
la història del país, a pocs dies de la 
celebració del referèndum d’autode-
terminació.

Omplirem el passeig de Gràcia i el car-
rer d’Aragó de Barcelona per fer un 
immens signe Més, símbol de totes 
les oportunitats del nou estat en forma 
de república. Entre tots, convertirem 
la Diada del Sí en el tsunami d’il·lusió 

que ens portarà des del compromís 
amb la democràcia a la majoria per la 
independència l’1 d’octubre. 

Que torni a ser un gran Onze de  
Setembre depèn d’una participació 
tan massiva com els últims anys.

L’11-S omplim el centre de la capital 
de Catalunya, l’1-O guanyem el refe-
rèndum!

Samarreta
 
La samarreta he estat confeccionada i 
estampada íntegrament a Catalunya. 
En destaca el Sí i el color, un groc 
fluorescent molt viu, fàcilment 
identificable des de l’aire, que ret 
un homenatge a les armilles dels 
voluntaris sense els quals aquest  
camí no hauria estat possible.

Mobilitzats
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SAGRADA FAMÍLIA

BESÒS

SANT MARTÍ

 201 VALLÈS ORIENTAL
 202 VALLÈS ORIENTAL
 203 VALLÈS ORIENTAL
 204 SELVA
 205 SELVA
 206 GIRONÈS
 207 GIRONÈS
 208 GARROTXA - PLA DE L’ESTANY
 209 BAIX EMPORDÀ
 210 BAIX EMPORDÀ
 211 ALT EMPORDÀ
 212 ALT EMPORDÀ - CATALUNYA DEL NORD

ESQUERRA EIXAMPLE

LLOBREGAT

LES CORTS

 401 P. JUSSÀ - P. SOBIRÀ - ALTA RIBAGORÇA - VALL D’ARAN
 402 ALT URGELL - CERDANYA
 403 SEGRIÀ - NOGUERA
 404 SEGRIÀ - LLITERA - BAIX CINCA
 405 URGELL - SEGARRA
 406 GARRIGUES - PLA D’URGELL
 407 TARRAGONÈS
 408 TARRAGONÈS - BAIX CAMP
 409 BAIX CAMP - PRIORAT
 410 ALT CAMP - CONCA DE BARBERÀ
 411 TERRA ALTA - RIBERA D’EBRE
 412 MONTSIÀ - BAIX EBRE

SANTS MONTJUÏC - POBLE-SEC

BADALONA
FORT PIENC - SANT ADRIÀ DE BESÒS  

BARCELONETA - SANTA COLOMA
DRETA DE L’EIXAMPLE

CIUTAT VELLA
SARRIÀ-SANT GERVASI

SARRIÀ-SANT GERVASI

L’HOSPITALET
SANT ANTONI

MAR
 301 MARESME
 302 MARESME
 303 MARESME
 304 ALT PENEDÈS
 305 BAIX PENEDÈS
 306 GARRAF
 307 BAIX LLOBREGAT
 308 PAÏSOS CATALANS
 309 CATALUNYA EXTERIOR
 310 BAIX LLOBREGAT
 311 BAIX LLOBREGAT
 312 PAÏSOS CATALANS

GRÀCIA

NOU BARRIS

MUNTANYA

SANT ANDREU

HORTA-GUINARDÓ

 101 VALLÈS OCCIDENTAL
 102 VALLÈS OCCIDENTAL
 103 VALLÈS OCCIDENTAL
 104 OSONA
 105 OSONA
 106 OSONA
 107 RIPOLLÈS - LLUÇANÈS
 108 BAGES
 109 BAGES
 110 MOIANÈS - SOLSONÈS
 111 ANOIA
 112 BERGUEDÀ
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FESTA PER LA LLIBERTAT FESTA PER LA LLIBERTAT  

L’Onze de Setembre viurem una Diada 
històrica, i, un cop més, la Festa per la 
Llibertat estarà a l’altura d’aquest gran 
esdeveniment. L’any 2000 se’n va fer la 
primera edició amb Els Pets i Roger Mas, 
que van fer vibrar milers de persones al 
so de la seva música. Enguany se celebra 
la dissetena edició de la Festa, i tothom 
qui vagi al passeig Lluís Companys podrà 
gaudir d’activitats familiars durant tot el 
matí i de concerts per a tots els públics, així 
com passejar per la Mostra d’Entitats dels 
Països Catalans. La música més festiva 
anirà a càrrec del grup The Penguins, amb 
el seu reggae per a xics, i Guillem Roma & 
The Camping Band Orchestra faran ballar 
al ritme de swing i jazz. També hi haurà 
teatre al carrer, titelles i jocs variats al llarg 
del passeig.

A partir del vespre serà el moment 
dels grans concerts, amb la presència 
destacada d’Els Pets. Un concert esperat i 
únic, sobretot perquè fa un any que el grup 
no puja a l’escenari. També hi haurà les 
actuacions de Judit Neddermann, Jarabe 
de Palo i Green Valley per amenitzar la 
Festa per la Llibertat amb la mateixa alegria 
i l’esperit de sempre. La música clourà un 
Onze de Setembre festiu i reivindicatiu en 
defensa de la democràcia i del referèndum 
d’autodeterminació.

Espai Òmnium 

Una de les grans novetats d’enguany 
serà l’Espai Òmnium, un espai 
obert als socis i sòcies de l’entitat 
i a tothom qui vulgui conèixer la 
trajectòria i la feina d’Òmnium: més 
de 50 anys d’impuls de la llengua i la 
cultura fomentant la cohesió social i 
l’educació. Serà com una petita ciutat 
amb zones lúdiques per als més petits, 
espais dedicats al marxandatge i tot el 
que defineix l’entitat.

Festa per la  
Llibertat Jarabe de Palo, Judit Neddermann, Green Valley  

i la col·laboració de Txarango
Liderat per Pau Donés, és un altre grup de renom al país que farà cantar el 
públic amb els seus èxits a ritme de rock llatí. Al passeig Lluís Companys també 
s’hi escoltaran les composicions musicals de la cantant Judit Neddermann i el 
missatge positiu i la denúncia social a ritme de reggae i dancehall del grup Green 
Valley. Els reconeguts Txarango faran una col·laboració especial durant la Festa.

Els Pets
Trenta anys sobre els escenaris avalen la seva 
llarga trajectòria musical com un dels grups 
de referència de tota una generació. El grup 
liderat per Lluís Gavaldà ha publicat una 
dotzena de discs amb grans èxits que de ben 
segur sonaran durant la Festa de la Llibertat

El passeig Lluís Companys 
acollirà la dissetena  
Festa per la Llibertat per 
tancar una Diada històrica 
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LA CAMPANYA PEL SÍ

Òmnium formarà part de la campanya del Sí al referèndum d’inde-
pendència d’aquest 1 d’octubre. Serà una campanya unitària de les 
entitats i els partits polítics que aposten pel Sí i aglutinarà tots els 
accents del sobiranisme. Un cop més, ens mou el nostre compro-
mís amb el referèndum i la construcció de la República catalana.

El tret de sortida de la campanya del Sí serà la nit del 14 al 15 de 
setembre, és a dir, dues setmanes abans de l’1-O. Pivotarà sobre 
tres grans actes. El primer obrirà oficialment la campanya del re-
ferèndum, que durarà 15 dies, com en tots els processos electorals. 
A l’equador de la campanya hi haurà un acte central de marcat 
caràcter festiu. Finalment, el divendres 29 de setembre es posarà 
el punt final a la campanya amb un gran acte de tancament que se 
celebrarà a Barcelona. A part d’aquestes tres grans cites, s’orga-
nitzaran centenars d’actes arreu del territori oberts a tothom per 
explicar i mostrar al món per què Catalunya vol un estat propi. 

La campanya del Sí vol deixar clar que ens trobem immersos en un 
procés democràtic i pacífic que dona veu als catalans perquè lliure-
ment decidim quin volem que sigui el futur del país. Volem construir 
entre tots la nova República catalana per fer un país més just, més 
lliure i més pròsper, sense desigualtats ni vells models obsolets.

WEBDELSI.CAT
L’agenda d’actes  

de la campanya del Sí es 
podrà consultar a  

www.webdelsi.cat 

Hi trobaràs tota la 
informació de les activitats 

que s’organitzaran en el 
marc de la campanya  

al llarg de 15 dies

GUANYEM  EL

Fes-te voluntari
Forma part de la campanya del Sí! Hem de 
treballar per aconseguir el màxim de vots 
l’1 d’octubre. Sigues part de la campanya, 

contribueix a explicar el Sí i a encomanar les 
teves ganes de votar.

Ajuda a la campanya!  
El teu donatiu, per petit que 
sigui, fa el Sí molt més gran.

Sí, el futur de Catalunya l’hem de decidir els 
catalans. Sí, cal una República Catalana. Sí, és 
viable una Catalunya independent. Sí, serem 

un país de la Unió Europea. Sí, podré mantenir 
la nacionalitat espanyola. Sí, cobrarem les 

pensions. Sí, tindrem més eines per  
combatre la corrupció.

A cada poble, a cada barri i 
a cada ciutat. Busca quins 

actes pel Sí es fan a prop teu i 
participa-hi!

Arreu del territori i des dels 
indrets més remots del món, 

fem que ressoni el Sí.

Fes un donatiu La resposta és Sí L’agenda del Sí Un país en marxa



Si no pots penjar 
el teu domàs, 

regala’l.

Que llueixi a 
tots el balcons!

Participa de 
Crida per la Democràcia

PENJA EL TEU 
DOMÀS!


