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L’ANC convoca les bases a una recollida
massiva de vots per la independència
 La campanya es farà dissabte i diumenge, i a la Catalunya Central cobrirà pràcticament tots els municipis
J.E.

JORDI ESCUDÉ | MANRESA

L’Assemblea Nacional Catalana
mobilitzarà totes les seves bases en
la primera recollida massiva de
vots per la independència que es
desenvoluparà simultàniament a
tot Catalunya aquest cap de setmana. Membres de l’assemblea
d’àmbit territorial van presentar
ahir a Manresa el desplegament de
la campanya al Bages, el Berguedà i el Solsonès, on es preveuen
punts de recollida a pràcticament
tots els municipis, amb presència
de 250 apoderats, a banda d’interventors locals i internacionals,
que controlaran el procés (a Catalunya en seran 3.500).
L’ANC ja va posar en marxa la
campanya Signa un vot per la Independència a començament de
tardor, però ara farà la primera
col·lecta massiva, amb un ampli
desplegament que cobreixi tot el
territori en un mateix cap de setmana, el primer després de les festes de Nadal. Com a la resta de Catalunya, a les comarques centrals
s’habilitaran punts de recollida
de vots a tots els municipis on
l’ANC tingui representants (que
també donaran cobertura a nuclis
propers on no s’instal·li cap urna).
Es podrà votar dissabte de 10 del
matí a 8 del vespre, i diumenge de
10 del matí a 2 del migdia, ja sigui
en la seva totalitat o en algun moment dintre d’aquestes franges
horàries, en funció de cada lloc (els
llocs i els horaris es poden consultar a la web de l’ANC).
La intenció és que la campanya
es desenvolupi «en un ambient festiu i amb el segell de la Via Catalana en què tothom surti al carrer»,
explicava a la presentació d’ahir a
Manresa un dels membres del se-

Navarcles és una de les poblacions catalanes que més s’avança
en la celebració dels Tres Tombs,
i ho farà aquest diumenge amb
una nova edició de la festa de
Sant Antoni, que preveu omplir de
carruatges i visitants els carrers del
centre del poble.
La concentració de socis es farà
a les 9 del matí a la Font Nova, on
tot seguit començarà una exhibició d’esports canins a càrrec del
Club Hobbydog, que s’allargarà
ﬁns a les 12 del migdia. Prèviament, a les 11, es farà la missa en
honor a Sant Antoni, amb la presència de la bandera, el banderer

Per escalfar la campanya d’aquest cap de setmana, l’ANC
ha programat per a demà una celebració simultània en vuit municipis,
entre els quals hi ha Artés. Les altres seus seran les quatre capitals
catalanes, Vic, Tremp i Tortosa.
Aquest acte, que començarà a 2/4
de 8 del vespre, servirà per presentar el pla d’actuació de l’ANC de
cara al 2014 per arribar a la independència, que membres de l’entitat exposaran a cada una de les
seus. Tot seguit es faran videoconferències simultànies a càrrec del
jurista Santiago Vidal, i de la presidenta de l’ANC, Carme Forcadell. En
el cas d’Artés clourà l’acte el director de VilaWeb, Vicent Partal, que
cap a 3/4 de 9, després de les connexions simultànies, presentarà el
llibre «A un pam de la independència», i donarà pas a un col·loqui sobre el futur de Catalunya.
Els actes d’Artés, que el coordinador de l’ANC en aquest municipi,
Jordi Jorba, va presentar ahir a
Manresa, es faran a la sala Dos de
Gener, del complex de Cal Sitjes.
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Per l’esquerra, Jordi Jorba, Josep Heras i Antoni Cornudella, a la presentació d’ahir a Manresa

La recollida de vots dels dos
dies mobilitzarà 250 apoderats
que controlaran el procés al
Bages, el Berguedà i el Solsonès

cretariat Nacional de l’ANC, Antoni
Cornudella. Va recordar que si bé
la campanya es va iniciar en un
moment en què encara no hi havia data ni pregunta per a la consulta, «es manté plenament vigent», en el sentit que es basa «en
el dret de petició per poder exercir com a poble el dret d’autodeterminació». Al seu torn, el representant de l’ANC a Manresa, Josep
Heras, va matisar que aquesta
campanya «és com un pla B per si
la consulta fallés», tenint en comp-

Navarcles enceta diumenge
una nova temporada de les
festes dels Tres Tombs
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Artés serà una de les
seus dels actes previs

i els cordoners.
Els Tres Tombs començaran a
2/4 d’1 a la plaça de la Vila, on
mossèn Josep Escós beneirà tots
els animals que vagin desﬁlant
abans d’iniciar la cercavila pels carrers del poble. Com sempre, davant la casa de l’abanderat, que enguany és Anna Grané, s’oferirà
coca i moscatell a tothom.
En acabar hi haurà el tradicional dinar de Sant Antoni (amb reserva prèvia que s’ha de fer abans
de demà), i a les 6 es clourà la festa de Sant Antoni d’enguany amb
un ball gratuït al teatre auditori
Agustí Soler i Mas amb el grup
Bailongo.

te que la butlleta on s’ha de signar
recull el supòsit d’un escenari
sense consulta o sense reconeixement dels resultats, i en aquest cas
es demana als representants electes de Catalunya que declarin unilateralment la independència.
Uns 4.000 vots a Manresa
Heras va recordar que Manresa va
ser un dels primers municipis on
es va començar a desplegar la
campanya, amb una col·lecta de
vots per la Fira Mediterrània de començament de novembre. Des
d’aleshores, «també hem aproﬁtat
les de Sant Andreu i Santa Llúcia
i la paradeta que hem instal·lat tots
els dissabtes», la qual cosa ha permès recollir al voltant de 4.000
vots. Pel que fa al global del Bages

o d’altres comarques, l’ANC encara no ha avançat dades, «però estem contents i segur que ho millorarem. En alguns pobles del
Bages ja ha votat el 30 % de veïns».
En la campanya d’aquest cap de
setmana, Manresa tindrà 5 taules
de recollida de vots, en horari
complet, a la plaça Bages, la Ben
plantada, la plaça Sant Domènec,
Crist Rei, i la zona dels Cinemes
Bages, que en total, mobilitzaran
40 apoderats.
Una campanya festiva
Al conjunt de les comarques centrals hi haurà unes quantes desenes més de punts de recollida, i en
alguns casos s’acompanyaran d’activitats paral·leles, especialment a
les capitals de comarca.
ACR FALS

A Igualada hi haurà 11 taules
amb dos apoderats cadascuna situades en diversos punts de la
ciutat. Un grup de voluntaris repartirà fullets demà al vespre pels
carrers amb els horaris i les seus de
votació, i dissabte, a les 6 de la tarda, la presidenta de l’ANC, Carme
Forcadell, farà una xerrada a les 6
a l’Ateneu Igualadí.
A Berga, tant dissabte, de 10 a 8,
com diumenge, de 10 a 2, hi haurà una única parada de recollida de
vots a la plaça de Sant Joan, on
també hi haurà jocs tradicionals,
actuacions musicals, els grallers, la
berguedana de folk total, pastorets,
Dani Màgic, i acordionistes.
Solsona també tindrà parada els
dos dies, als baixos de cal Metge
Cots.

Marta Rovira
analitzarà demà
l’actualitat política
en un acte a Navàs
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L’ACR de Fals dóna una panera al Banc d’Aliments
 L’Associació Cultural Recreativa de Fals ha donat enguany la panera del
sorteig de Nadal al Banc d’Aliments de l’Ajuntament de Fonollosa, després que
no va sortir el propietari de la butlleta a qui corresponia el primer premi. Entre
altres coses, la panera inclou 14 conills, 14 pollastres, 14 dotzenes d’ous i
també 14 quilos tant de mongetes, com de llenties, cigrons, llonganisses, o
tomàquets El Banc d’Aliments dóna suport mensual a 14 famílies del municipi.

La secretària general d’ERC,
Marta Rovira, participarà en un
acte polític organitzat per la secció
local d’aquest partit a Navàs, demà
a 2/4 de 9 del vespre a la sala d’actes de la biblioteca.
Durant l’acte, Marta Rovira farà
balanç d’alguns dels esdeveniments més rellevants de l’actualitat política, especialment en referència a l’acord per a la pregunta
i la data de la consulta sobre la independència que s’ha de fer el 9 de
novembre.
La xerrada de demà a la biblioteca serà gratuïta i oberta a tothom
que hi estigui interessat.

