
 AUTOCARS DE  L'11 SETEMBRE  
INFORMACIÓ PER ALS USUARIS

 

PUNTUALITAT
L'organització d'una expedició com aquesta, amb diversos autocars i pobles implicats, necessita comptar amb la màxima
puntualitat de tots els participants. Malgrat que l'hora pot ser inconvenient, es prega puntualitat a tothom; per anar bé
caldria estar preparats al lloc de sortida deu minuts abans. Els autocars no podran esperar qui no hagi arribat a l'hora. 

PARADES DURANT EL TRAJECTE
No es preveu fer cap parada abans d'entrar a Barcelona, tenim el temps molt just. En canvi, a la  tornada, a criteri de cada
autocar, es pot fer una parada més o menys llarga en una àrea de servei de l'autopista.

MENJAR I BEURE
Es pressuposa que s'ha dinat abans de sortir. Cal, però, anar proveïts de menjar i beure (pot fer calor). A Barcelona s'hi
poden trobar bars oberts, però en una concentració com aquesta es desaconsella, més val no confiar-hi.

HORA D'ARRIBADA A BARCELONA
Preveiem arribar al lloc de baixada a Barcelona abans de les quatre de la tarda. L'autocar ens deixarà a la vora del nostre
tram (el 40), on hi arribarem caminant una mica.

FORMACIÓ DE LA «V»
A tres quarts de cinc tothom ha d'estar al seu lloc, segons el color de la roba que porti recordeu que les franges 1,3,5,7 i 9
(senars) van amb roba groga, i les 2,4,6 i 8 (parelles) vermelles. Si us han assignat una franja, però porteu roba d'un altre
color, poseu-vos a una franja amb el vostre color. Els voluntaris us ajudaran a situar-vos adequadament. A les 17:14 ha
d'estar formada la «V». Es preveu acabar a un quart de set. Recordeu que la V és una concentració, no una manifestació;
procureu no moure-us si no us ho diuen els voluntaris.

RÀDIO I TELÈFONS
Si  teniu un receptor de ràdio o un  smartphone amb funció de ràdio (NO una aplicació per  Internet)  podeu seguir  el
desenvolupament per 102,8 Mhz, 87,7 Mhz o 91,0 Mhz. Procureu no usar els telèfons o fer-ho el mínim; les xarxes es
poden col·lapsar i no poder fer les trucades urgents.. Si feu fotos o vídeos, sobretot NO les envieu abans de les set de la
tarda. Si teniu  twitter, podeu fer una piulada col·lectiva a les 20:14 amb l'etiqueta que us diran, a través dels comptes
oficials @araeslhora i @assemblea.

CITA PER A LA TORNADA
L'hora i el lloc per agafar l'autocar de tornada es confirmarà en el mateix autocar en el moment d'arribar a Barcelona. Es
preveu que la concentració acabi al voltant d'un quart de set. Cada inscrit és responsable de ser al punt de sortida a l'hora
indicada. L'aparcament d'autocars serà a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, entre el carrer Morabós i la Plaça Sant Jordi,
a la vora del Poble Espanyol. Els autocars no poden esperar més enllà del temps permès per l'organització.

CANVI D'AUTOCARS
Aquesta concentració implica el moviment de centenars d'autocars (més d'un miler, fins ara). Pel bon funcionament de
l'expedició i la seguretat de tothom, es demana que cadascú torni en el mateix autocar en que ha arribat a Barcelona. Els
autocars van numerats i seguiran el mateix itinerari que a la anada.

HORA D'ARRIBADA AL PRIORAT
L'hora d'arribada a Falset serà al voltant de les onze, segons les parades. Als altres pobles, pot ser una una estona més tard.

MENORS D'EDAT
Els pares o acompanyants autoritzats són els únics responsables dels menors d'edat. També són responsables de que no es
perdin dins de la manifestació. D'acord amb la normativa, els nens petits ocupen una plaça en l'autocar, encara que puguin
anar a la falda dels pares en algun moment.

COORDINADORS D'AUTOCAR
A cada autocar hi haurà una persona responsable de l'organització interna, que es manifestarà en el moment de sortir.

EN RESUM:
La Diada d'enguany és una concentració ferma i decidida, però també festiva i  PACÍFICA. En el cas improbable que
aparegués un esvalotador no els hi feu cap cas i no perdeu els nervis, que és el que voldrien. Si cal, crideu als voluntaris, al
servei d'ordre o als agents de l'autoritat (112), que estan allí per protegir-nos. No correu ni us esvereu. Si el provocador està
dins de la concentració allunyeu-vos-en en calma, per deixar-lo aïllat. Feu fotos o vídeos, si cal. Mantingueu sempre la
calma i el bon humor.


