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11 de setembre de 2012
Diada Nacional de Catalunya

ORGANITZACIÓ D'AUTOCARS PER ASSISTIR  A LA CONCENTRACIÓ - 
MANIFESTACIÓ  “CATALUNYA NOU ESTAT D'EUROPA” 

QUE ES FARÀ EL DIA 11 DE SETEMBRE A LA TARDA  A BARCELONA

Per facilitar la participació dels pobles del Priorat en la concentració que tindrà lloc a Barcelona el 
dia 11 de setembre, Priorat per la Independència - Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
organitza  i coordina l'assistència en autocars i demana la col·laboració dels ajuntaments, de les 
entitats o dels grups que vulguin organitzar les preinscripcions al seu poble.

LLOC I HORA DE SORTIDA 

Si ha inscripcions suficients per omplir-lo, l'autocar sortirà del mateix poble. Si convé completar un 
autocar, pot haver-hi trajectes amb parades en diferents pobles. Si no hi ha un nombre suficient 
perquè l'autocar surti del poble, i no es pot aprofitar el trajecte d'un altre autocar, caldrà desplaçar-se 
per mitjans propis fins a la parada més a prop o fins a Falset. 

L'hoara de sortida es comunicarà oportunament però cal comptar que se sortirà entre les 14.00 i les 
15.00 h.

PREINSCRIPCIONS

Per poder determinar el nombre d'autocars necessaris, els punts de partida i les parades dins el 
Priorat s'obre un període de preinscripió que es farà també centralitzada. D'aquesta manera, es 
tindrà la informació de tota la comarca, dels pobles que organitzen autocars i del nombre de 
persones interessades en cada poble.

La preinscripció es pot fer de dues maneres:

1. Adreçant-se al coordinador local. Aquest coordinador pot ser el mateix ajuntament o una 
entitat, casal, bar, botiga o colla que vulgui fer-se'n càrrec. Cada poble ho decideix i  
comunica a priorat@assemblea.cat les dades del coordinador local abans del dia 20 d'agost.

2. Personalment per Internet des d'un formulari senzill a què es pot accedir des del bloc, web o 
facebook de Priorat per la Independència - Assemblea Nacional Catalana.

Els coordinadors locals podran difondre i organitzar la preinscripció del seu poble com els sembli 
convenient, però hauran d'entrar les dades de cada preinscripció al formulari d'Internet esmentat en 
el paràgraf anterior.  Des de Priorat per la Independència - Assemblea Nacional Catalana rebran 
informació de l'estat de la inscripció centralitzada.

1/2

http://www.prioratperlaindependencia.cat/
http://prioratxindependencia.wordpress.com/
http://www.prioratperlaindependencia.cat/
mailto:priorat@assemblea.cat
http://www.facebook.com/prioratx.independencia


Web:http://www.prioratperlaindependencia.cat
Bloc:/  http://prioratxindependencia.wordpress.com/    
Facebook: http://www.facebook.com/prioratx.independencia

2

Data límit de preinscripció

La data límit de preinscripció serà el 30 d'agost.

Dades necessàries per a la preinscripció

Nom i cognoms, poble, i telèfon de contacte (i adreça electrònica si n'hi hagués). 

Per a qualsevol aclariment cal adreçar-se a priorat@assemblea.cat,  al web, al bloc o al facebook de 
Priorat per la Independència - ANC

INSCRIPCIONS DEFINITIVES

Un cop coneguda la demanda en cada poble Priorat per  la Independència - ANC contractarà els 
autocars, organitzarà els trajectes possibles i ho farà públic per poder formalitzar les inscripcions. 

Per formalitzar la inscripció hi haurà dues opcions:

1. Comprar el bitllet (12 euros) al coordinador local.

2. Fer un ingrés de 12 euros al cc de Priorat per  la Independència - ANC que oportunament 
s'indicarà, fent constar en el concepte de l'ingrés: “11S - nom i cognoms – poble”. 

Només les persones que hagin formalitzat la inscripció tindran dret a fer el viatge en els autocars     
que organitzi Priorat per la Independència – ANC.

Per a l'assignació de places es respectarà l'ordre de les inscripcions definitives. 

Període d'inscripció

La inscripció definitiva es podrà fer de l'1 al 4 de setembre. A partir d'aquella data només es 
podran acceptar inscripcions si hi ha places vacants en algun autocar.

Els coordinadors locals hauran d'ingressar els diners de les inscripcions, abans del  7 de setembre, 
en el compte corrent de Priorat per la Independència – ANC que oportunament s'indicarà.
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