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Fem

El nombre d'Assemblees Territorials 
constituïdes ja arriba a les 170, les 
Sectorials a 20 més 5 en constitució. 

Actes i 
presentacions, 
conviden a la 
reflexió i a 
l’acció.

Creativitat i compromís

Plouen les propostes, les idees. El 
missatge arrela i el talent brolla, ningú 
vol quedar al marge. 

Xocolata desfeta: recepta per la 
independència.

El Racó de l’optimista,

Lectures de prescripció per a no 
defallir!

Clar i català
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Tota nació ha de conservar i desplegar el seu geni propi. 
Tal és la fórmula espiritual del principi de les nacionalitats

Antoni Rovira Virgili (1882—1949)

 Confluïm 

Hem debatut el Full de Ruta sobre el 
QUE hem de fer per ser una massa 
crítica important per arribar a assolir 
la independència.  També els Estatuts 
i un Reglament de Règim Interior sobre 
COM ens hem d’organitzar per a fer-
ho 

Ben instruïts i emocionats ens 
organitzem per a construir el nostre  
nou estat. 

Paraules de 
Perejaume en la taula 
rodona Joan Miró. 
Identitat i creació.
Bona nit. Com se m’ha demanat, intentaré de parlar 
d’identitat i creació en l’obra de Joan Miró. Però, 
abans, i respecte a la seva obra, em fa l’efecte que allò 
de més valor que tinc per transmetre-us, és la pròpia 
experiència de seducció. Cas que es poguessin 
emmagatzemar les formes de gravetat, les formes 
d’atracció, que jo pugui haver sentit cap als més 
variats aspectes de l’obra de Miró, omplirien deu o 
dotze sales com aquesta on ens trobem. Probablement, 
és el pintor que més he mirat i admirat i és, d’entre 
aquells que no es gasten, un dels que m’ha lliurat 
capes més fondes per anar-li traient. M’ha estat satiu 
des de la meva adolescència fins ara mateix. De 
vegades fins i tot arribo a estranyar-me’n. Sembla que 
es renovi constantment en un cicle natural propi. En 
qualsevol cas, la seva capacitat de donar i tenir és 
molt i molt notable 

Resulta una mica obvi parlar de la catalanitat de 
Miró. Miro i catalanitat són magnituds 
transvasants. En bona mesura, l’una és feta de 
l’altra. Potser tindria més sentit de parlar de la 
mironietat de la nostra cultura: de les correccions 
que l’obra de Miró ha exercit i segueix exercint 
sobre la idea de catalanitat. De com ell la deixa i 
ens la lliura d’enfortida i viva per poder-se-les 
haver amb qualsevol altra cultura del món.

Voldria insistir en aquesta partida rasa, profunda 
i matinal que emprèn Miró respecte a la cultura 
en general. Miró diu “treballo com un pagès” i 
Verdaguer, “escric com un fangador”. Verdaguer 
va ser el primer, per aquests verals, d’alçar el cap 

de la gleva, però ho va fer, amb tanta força que 
se’n va endur la terra amunt amb el gest, i va 
posar la terra dreta, la va enasprar sencera, com 
s’enaspra una mongetera, doncs així. Fixeu-vos 
que la seva obra va de l’Atlàntida, Al cel. La 
força de Verdaguer li ve de l’excés d’aquest gest, 
gairebé irrepresentable de tan extraordinari i 
excepcional.

Aquesta terra enasprada comença i s’acaba en 
Verdaguer. Tot el paisatgisme d’horitzó, 
posterior a Verdaguer, posa la terra en fuga. De 
fet, la visualitat de la perspectiva tradicional 
sembla enterrada en el punt de fuga i germinada 
del punt de fuga estant, lluny, 
irreconciliablement lluny de la posició de 
l’observador. Davant d’això podríem dir que 
Miró va tornar a aclucar-se, a allocar-se, i va 
colgar el cap en la gleva com un tubercle, per 
vivificar-ho tot altre cop.

Deixeu-me dir que, en aquest sentit, ja és ben 
curiós que dos autors d’una potència netament 
agrària i terral com són Verdaguer i Miró s’hagin 
allocat en planes de conreu encapçalades totes 
dues per un aturonament de roca vermella. La 
“terra de foc” on arrenquen les Guilleries, a 
Folgueroles, i el Mont-roig de la Roca. Es tracta 
en tots dos casos d’una terra sangosa, rogenca, 
vinosa com una mar de mangra, que té una forta 
presència antropomòrfica, de terra humanada, 
de cos nostre, de brot carnós del món.

Aquesta visió antropomòrfica, amb la terra com 
carn i la carn com terra, recalca tant la nostra 
pertinença al món més físic i geològic com al 
conreu carnal nostre que aquest món acumula. 
Terra i carn es pertanyen. I de la mateixa manera 
que quan hi ha un lloc de terra fina que es mulla 
i fa fang, i el fang es va fent cremós i lligat, 
aquesta terra s’anomena terra afetgegada i, 
doncs, terra que imita un membre nostre.          

De la mateixa manera, Miró, en l’autoretrat que 
pinta l’any 1919 amb la camisa vermella i 
aturonada, es representa ell mateix com Mont-
roig, ell mateix com muntanya vermella amb el 
cap al cim. I tant és si Miró féu això 
conscientment o no, el fet és que ara ho veiem 
així.

Joao Cabral de Melo en l’assaig de l’any 1950 
assenyala que l’adjectiu que més fa anar Miró 
com a expressió de qualitat és “viu”. Primer 
perquè la paraula defuig el pla teòric, després 
perquè té la delicadesa i el cop dels monosíl·labs. 
“Viu —ens diu Cabral— sembla a vegades 
valdre com a sinònim de nou, de vegades com a 
sinònim de bo”. Agrarietat pura. Renovació 
d’allò viu, pervivència d’allò viu sobre els més 
precaris suports. Vigor i conreu, en definitiva, de 
qui treballa com un pagès.

Però tornem a la partida rasa, profunda i 
matinal, que Miró fa no només de la cultura, sinó 
de la mateixa idea de cultura. Veig els caps de 
pagès català que hi ha a pocs metres d’aquí en la 
paret de ponent de la fundació, i veig, rere la 
paret, al fons de tot, les aurorals i acolorides 
sales del Romànic del MNAC. I em ve al cap un 
assaig de Josep Palau i Fabre sobre Ramon Llull 
on diu que la nostra és una cultura matinal. 
Comença amb Llull —diu Palau— tan amunt 
que, després d’ell, ja no hem fet més que 
davallar. Moltes vegades hi he pensat en això 
que diu Palau: en com torna a arrencar la nostra 
cultura una altra vegada amunt amb Verdaguer, 
en l’aprenentatge d’aurores d’aquest país que 
mira sempre a llevant, que comença i recomença, 
tan roents les aurores que es desfan com brases. 
Aquest país d’arrencades que comença i 
comença i acaba el que comença com pot. “No hi 
ha cap català acabat”, diu Josep Pla.

 

La campanya mediàtica de l’ANC

L'ANC ha encetat una campanya 
als mitjans de comunicació amb 
l'objectiu de captar nous socis que 
enforteixin el nostre projecte. 

 Pàg.2! ! ! ! Pàg.3! ! ! ! Pàg3! ! ! ! Pàg.4

 Perejaume.pdf

http://www.assemblea.cat/butlleti/Perejaume.pdf
http://www.assemblea.cat/butlleti/Perejaume.pdf


 Confluim per construir el nou estat català

el 30 de novembre ….

La nostra responsabilitat
Pere Pugès i Dorca. Comissió Dinamització del Secretariat 

Estem encarant un mes transcendental. El de la constitució definitiva de 
l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Serà el punt culminant d'un procés que 
va començar fa dos anys i mig i el que en resulti de l'assemblea constituent -
estructura de l'ANC i full de ruta- ja mostrarà si l'ANC jugarà, o no, el paper 
que sembla pertocar-li en el nostre procés d'alliberament nacional.

Un procés, el de la independència, que ja està mostrant les tres potes 
sobre les que se sustentarà: les  institucions -amb l'associació dels 
Municipis per la independència com a punta de llança-, la societat civil -
amb una munió d'entitats i organitzacions de tota mena, mida i finalitats, 
però cada cop més conscients del paper que els pertoca- i l'ANC, com a 
punt de trobada i lloc de treball dels ciutadans més conscients, vinguin 
d'on vinguin i actuïn on actuïn -partits o entitats, institucions o societat 
civil-.

És molt important que tots plegats sabem el paper que ens pertoca en 
aquest complex tauler i que, en tot moment, actuem amb humilitat i 
generositat, sabent que ens necessitem i sabent que ningú és 
imprescindible, però sobretot, essent conscients que ens caldrà la màxima 
eficàcia, cosa que voldrà dir coordinació, implicació, respecte i, repeteixo, 
humilitat i generositat.

L'ANC ens ha de dotar de l'estructura necessària per garantir, alhora, 
eficàcia i participació, agilitat i seguretat, contundència i flexibilitat, 
claredat i diversitat, en els missatges, en les formes, en els canals de 
participació. I, en el full de ruta que aprovarem, hem de tenir sempre 
molt clar que ha de ser molt clar i simple, entenedor, engrescador, 
possible, però que l'haurem d'adaptar, modificar, canviar, tantes vegades 
com faci falta, perquè les circumstàncies seran canviants, perquè  mai ho 
podrem preveure-ho tot i, sobretot, perquè ben aviat -si no ho ha 
començat a fer ja des de les seves clavegueres- l'Estat espanyol començarà 
a actuar, primer sibil·linament i després a cara descoberta. No ens 
confonguem mai més d'enemic. L'ANC és, també, la prova de maduresa 
del moviment independentista. Si el dia 10 de març sortim enfortits -o 
sigui, units, realment units i amb les idees molt clares- de l'assemblea 
constituent, haurem donat el pas decisiu per engrescar el nostre poble i 
creure'ns, tots plegats, que la independència no només és necessària, sinò 
que ÉS POSSIBLE!

El nostre repte 
Jordi Manyà i Martinez. Comisió Jurídica del Secretariat.

Hem rebut nombroses esmenes: 7 a la totalitat, 178 d’addició, 94 de supressió i 
564 de modificació. Ara tenim una feinada important per a gestionar-les. 
Algunes, moltes, van en sentit contrari, les unes de les altres, i arribar a acords 
pot ser complex. Us convido a posar-hi, entre tots, l’esforç necessari per a tirar-ho 
endavant. 

Ara obrirem un procés de negociació i transacció, on TOTS haurem de 
renunciar a plantejaments que al llarg d’aquest procés hem defensat. Ens 
en sortirem, ho aconseguirem. Tot plegat farà que el dia 10 tindrem uns 
textos i uns posicionaments força rics o millor dit, enriquits. 

Que hi hagi hagut molta activitat, en quelcom tan feixuc com és un 
procés de reflexió i de proposició d’esmenes a uns textos que no eren 
senzills, el que principalment vol dir, és que el nostre és un país ric. Ric 
de compromís i de voluntat de tirar-lo endavant, ric d’aportacions i ric 

d’esperança, i es d’esperar que també sigui ric de voluntat de consens i 
suma. 

El nostre és un projecte sense massa precedents històrics. Volem, sota el 
paraigua de la transversalitat i de la unitat d’acció i plantejaments, que ha 
de materialitzar-se en la Assemblea Nacional Catalana, arribar a una fita 
única : La Construcció d’un nou Estat, el nostre.

Aconseguirem la construcció del nostre Estat només si la força de les 
nostres mans i dels nostres esforços s’ajunta amb la del company de 
viatge, sabent que hi ha mans dretes i mans esquerres... però mans al cap 
i a la fi. Cal fer-ho des de la radicalitat democràtica. Tots hem tingut, 
tenim i tindrem els nostres matisos i els nostres punts de vista, però cal 
que tinguem clar que d’objectiu només en tenim un de comú per a tots i 
totes, i que els matisos ara no els hem d’explotar sinó d’aparcar, tot sigui 
per un superior interès comú.

Un cop acabat el procés i assolits amples consensos, que hem de 
formalitzar el proper dia 10 de març, tots i cadascun de nosaltres, haurem 
d’assumir el que surti aprovat. I llavors arremangar-nos per empènyer en 
la mateixa nau. M’agradaria veure que hi som tots i totes! Molts, la 
majoria del país. Altrament no farem possible el nostre objectiu i el nostre 
projecte de llibertat pel país!. Oportunitats com aquesta no en trobarem 
massa a la història. NO deixarem passar el tren, n’estic ben segur!

Fem pinya en l’Assemblea 
Nacional Catalana
Carles Castellanos i Llorens. Membre del Consell Permanent

Ja fa molts mesos que el Moviment per la Independència fa camí cap a la 
construcció de l’Assemblea Nacional Catalana; però crec recollir el sentiment 
general si dic que els propers dies “travessarem el Rubicó”. Amb això vull 
expressar que amb el procés assembleari de la fundació de l’ANC estarem llançats 
a una nova etapa de mobilització creixent i ja sense retorn que ens haurà de 
portar a la nostra llibertat com a nació.

A primers de març, d’aquí a ben poques setmanes, crearem amb la nostra 
organització col·lectiva, un instrument fonamental per al nostre 
alliberament. Les persones que ens hem aplegat a aquest encontre, en la 
fundació de l’ANC, venim de trajectòries humanes i polítiques ben 
diverses. Però a tots i a totes ens uneix el sentiment d’haver-nos mogut 
conjuntament amb l’escalf de les grans mobilitzacions que s’han estès 
d’ençà de l’any 2006 amb la culminació magnífica i multitudinària del 10 
de juliol de l’any 2010; i amb  les progressives onades de Consultes sobre 
la Independència i tot el moviment de presa de consciència i de fermesa 
política que ha sorgit de nombrosos ajuntaments i d’arreu de la nostra 
nació.

Venim de camins diversos que van confluint: Sortirem enfortits d’aquesta 
Assemblea General, en què haurem aportat tota la nostra feina i totes les 
nostres idees, perquè haurem fet nostre el conegut consell del vell 
lluitador antifeixista: 

Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència; emocioneu-vos, 
perquè necessitarem tot el nostre entusiasme; organitzeu-vos perquè necessitarem 
tota la nostra força. 

El debat i els acords adoptats conjuntament ens hauran fet més forts i 
lliures. La nostra diversitat haurà estat el nostre bagatge. Però serà la 
unitat que haurem assolit en l’Assemblea Nacional Catalana la que ens 
portarà fins a la Independència.

Primera Conferència Internacional sobre el Dret d’Autodeterminació de Catalunya.

Sobirania i Justícia aporta una nova reflexió, tècnica i acadèmica, sobre quins hauran de ser els gran eixos que 
caldrà tenir en compte el dia “D +1”, l’endemà de la independència, quan s’hagi de negociar amb Espanya els 

acords de separació. Building a New State (català).pdf

http://www.assemblea.cat/butlleti/Building_NS.pdf
http://www.assemblea.cat/butlleti/Building_NS.pdf
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Les Assemblees: pensem i fem 

En Jordi Miralda Escudé, de Terrassa per la Independència

ens proposa les directrius com organitzar la Nova Consulta sobre la 
Independència. Catalunya te, en primer lloc, una societat civil 
mobilitzada i capa̧c d’organitzar el referèndum sobre la independència 
de Catalunya poble a poble, amb el suport de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya i de moltes entitats catalanes, i també un suport institucional 
des de l’Associació de Municipis per la Independència impulsada des 
dels ajuntaments. Continuar llegint

Racó de l’optimista 
En Roger Lloret Vila, de Les Corts per la Independència ens transmet 
què significa l’ANC.

Si les consultes van servir per conèixer-se i treballar plegats persones de 
procedència diversa, algunes provinents de partits polítics, altres 
d’entitats, moltes de casa seva, essent aquesta la primera experiència 
activa en política, l’ANC està servint per consolidar aquesta xarxa, per fer-
la créixer en nombre de persones actives i poder aglutinar sensibilitats 
diverses entorn de l’objectiu de país més important de tots: la 
independència política de la nació catalana.

Xocolata desfeta: Recepta per a la Independència
Omaira Beltrán, periodista colombo-catalana 
conductora del programa 'La Veu del Poble'          
a La Bomba FM 100.3 FM

Ingredients:

- Xocolata negra en pols de comerç just, per 
garantir que no s'hagi explotat a ningú i que 
provingui d'una plantació petita. I si pot ser, de 
cultiu ecològic, ja que per a la independència ens 
calen totes les persones amants de la justícia i del 
sentit comú. La xocolata desfeta és molt catalana, 
però es fonamenta en el cacau, que va venir 
d'Amèrica, és a dir, de fora, com tanta gent que 
arriba a Catalunya d'altres indrets del món a la 
recerca d'un lloc millor. Aquesta 'xocolata' 
immigrant porta les propietats de totes aquestes 
cultures, tan curatives, alimentàries i fortificants 
per a l'envellida però resistent nació catalana.

- Llet catalana, produïda per aquestes vaques 
brunes precioses que plauen tranquil·les a les 
muntanyes, però que, en mirar-les, semblen més 
sàvies que molts humans. La llet sempre ha estat 
un símbol místic de saviesa. La saviesa catalana 

prové de la gent de la nostra terra, del nostre 
camp, de les nostres viles i masies. El poble 
català és savi, tranquil i productiu, com aquestes 
vaques tan admirables.

- Sucre, de canya bru. De canya perquè és el que 
necessitem donar, molta canya per aconseguir un 
estat propi. I bru perquè és més bo que no pas 
d'altres que es fan passar per més refinats i 
perquè és allò dolç que lliga la xocolata 
immigrant amb la llet catalana i li aporta aquest 
gust tan inevitablement atractiu.

- Espècies al gust: Clau: Augmenta la calor interna 
de l'organisme, en aquest cas la nació. En època 
de fred, crisi, espoli i retallades, una mica de clau 
ens refà i ens dona energia. Canyella: Suavitza el 
sabor amarg. Perquè portem segles caminant i 
sovint caiem en el desànim. Una mica de 
canyella ens ajudarà pel viatge. Picant: A l'estil 
Asteca. Per a aquells que s'atreveixin amb els 
sabors nous. En temps de crisis cal innovar, 
obrir-se a nous mercats, a noves experiències. 
Europa ens espera i vol tastar el nostre nou sabor.

Preparació:

En un recipient net i esteril·litzat, on no hi hagi 
restes de cap partit polític, barrejar el cacau 
+immigrant i les espècies energètiques, excepte 
el clau. En una olla, preferiblement de 'tefló', per 
a que no quedi ningú enganxat, cal vesar-hi la 
nutritiva llet catalana i el clau vitalitzant. Quan la 
llet estigui tèbia dissoldre el cacau i regirar  amb 
una cullera de pal suaument per tal que la 
barreja sigui harmoniosa. Cal bastir una xocolata 
espesa entre els catalans de sempre i els catalans 
nouvinguts. Només així tindrà la consistència 
adient. 

Mesclar al compàs d'un molinet que no faci 
discriminacions i tenir en compte que, tots 
aquells que desitgen la independència, es troben 
dintre de la mateixa olla. Es important que, en 
aquest punt, els personalismes egoistes i els 
partidismes interessats, que sovint tant de mal 
han fet a la nostra terra i que han malaguanyat el 
treball fet durant tants anys, es fonguin 
convenientment.continuar i pdf

Ciutat Vella de Barcelona
Amb Ciutat Vella el 19 de gener 
tenim assemblees a tota la ciutat de 
Barcelona.

per la Independència
Toni Strubell, Pep Cruanyes i Anna 
Punsoda animen a fer creixer 
l’ANC. 

Sectorial del Moviment obrer i 
immigració. 

Organitzar la nova consulta 

El Maresme protagonitza el primer 
gran èxit de mobilització per la 
independència

Full de ruta a Sants-Montjuïc i gran 
concentració i delit amb l’Isabel 
Clara Simó i na Patricia Gabancho.

El nucli de l'ANC a Badalona es 
presenta quan es compleixen 73 
anys de l'entrada de les tropes 
feixistes a la ciutat.

Sant Boi:  crònica 
Figueres 
Terres de l’Ebre
Catalunya Nord      Les Corts
I també Tarragonès, 

Continuar llegint

Badalona, no es queda enrere No li doneu el micro a dues dones!

Dona la cara i estira del carro 
amb estelades i senyeres

donalacara.cat

Caravana per la independència

Berga 

Butlletí Sants-Montjuic

La Segarra

calendari

Matadepera, Viladecavalls

/
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Properament... 

Durant com a mínim deu dies serem presents a la ràdio, els mitjans digitals i la premsa en paper. 
El missatge principal és clar: la independència del país és per a cadascun dels catalans, en termes econòmics, una cosa barata (menys 
del que costa un cafè amb llet al dia o que una barra de quart al dia, diu la publicitat). Només el preu d'afiliar-se a l'Assemblea, una 
quota que significa, en termes de despesa, molt poc per a les butxaques de cada persona. Aquest és el missatge que de manera 
repetitiva estarà present a ràdio i mitjans digitals. 

En l'àmbit de la premsa escrita hem anat més enllà. Hem intentat posar en evidència que els processos per aconseguir la llibertat dels 
pobles són iguals arreu del món i en totes les èpoques. Per això hem optat per reproduir un fragment de la declaració d'independència 
dels Estats Units que posa l'accent en el paper que juguen els ciutadans com a motors actius de tot camí cap a un Estat propi. 
Tot i que aquest esperit està en molts textos d'autors catalans de totes les èpoques hem considerat que és un bon exercici veure com 
altres nacions se n'han sortit i han assolit l'Estat propi. Més que mai és possible. Només és qüestió de sumar massa crítica. 

Tanmateix estem introduint uns canvis al web per fer-lo més entenedor i pròxim a les persones que s'acosten per primer cop a l'ANC. 

Dins del web trobareu un apartat des d'on us podeu descarregar els banners i les falques de ràdio. 

Hem d'escampar aquest missatge al màxim. 

Us emplacem a enviar els missatges de ràdio a tots els vostres 

contactes i a qui tingui un web trameteu-li els banners. 

Quan més siguem empenyent més força tindrem.

 Campanya de l’ANC 

10 de Març 2012 
ACTE DE CONSTITUCIÓ 

 ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Vine a construir la independència!

voluntaris@assemblea.cat

Vols fer una donació 
econòmica?

info@assemblea.cat

24 febrer a les 20.30h. a l'Orfeó Catalònia

Inscriu-t’hi a www.assemblea.cat

INTERVINDRÀN:

· Miquel Calçada (Mikimoto), Empresari i periodista

· Ferran Requero, Catedràtic UPF

· Pere Pugès, Membre Secretariat ANC

Presentació
Assemblea Nacional Catalana

a l'Assemblea de Catalunya a Cornellà
Homenatge

DISSABTE  -  25 
  
  Matí : 

A les 12 : Inauguració de la Fira. 
 

A 2/4 de 1 : Actuació de 
l’ESBART DANSAIRE DE FONTCOBERTA 

 
  Tarda : 

A les 4 : Audició de Sardanes a la plaça a 
càrrec de la cobla 

LA PRINCIPAL DE PORQUERES 
 
 A les 4 : Jocs gegants a la pista esportiva. 
 

A les 5 : Dins el Centre Polivalent 
“CONTES D’AQUÍ, D’ALLÀ I DE MÉS 
ENLLÀ”, a càrrec de Alma i la mar de contes i 
organitzat per l’AMiPA del CEIP Carles de 
Fortuny d’Esponellà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIUMENGE  -  26 
 
   Matí : 

A les 11 : Actuació castellera a càrrec de la 
COLLA CASTELLERA DE FIGUERES 

 
A les 12 : Concurs de munyir la vaca. 
 
A les 12 : Ofici solemne amb 

acompanyament d’orquestra. 
 
A 3/4 de 1 : Sardanes a la plaça. 

 
  

   Tarda : 
A les 4 : Audició de Sardanes a la plaça. 
 

A 2/4 de 5 : Presentació del llibre de Joan 
Ventura “TREN CORREU 1.104  El darrer viatge 
del Quico Sabaté i els seus quatre companys”, dins 
el centre polivalent. 

A les 5 : “En el camí de la independència”, 
presentació dels Municipis per la Independència i de 
l’Assamblea Nacional Catalana, dins el centre 
polivalent. 

 
Tots els actes seran amenitzats per la cobla 

ROSSINYOLETS 
Durant tot el dia : Inflables i altres jocs a la pista 

esportiva. 
 

Nosaltres hi anem els dies 
25 i 26 de FEBRER 

EXPOSICIONS DURANT ELS 
DIES DE FIRA 

 
¾ Exposició de pintures a càrrec de PEDRO 

PÉREZ LYNCAY, ubicada dins la capella de 
Santa Llúcia (baixos Ajuntament) 

¾ Exposició d’art al costat del Bar de la Fira.

9 TOTS ELS ACTES GRATUÏTS 
9 HI HAURÀ SERVEI DE BAR 
9 HI HAURÀ SERVEI DE LAVABOS 

US  CONVIDEM  A  LA 
XXXIIIª  EDICIÓ  DE  LA

Constitució 
Cultura per la 
independència

17 febrer / 18 hores
Seu de VilaWeb

Calendari d’actes
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