11 de Setembre. V
ia Lliure a la República Catalana.

D O S S I E R D E PA R T I C I PA N T S

Tots tenim ben viu el record de la Diada
de l’any passat, centenars de milers de
persones ens vam mobilitzar formant una
gran V que va unir les dues principals
principals avingudes de Barcelona en
una gran Senyera. Aquesta mobilització
va culminar el 9N, on més de dos milions
de persones vam participar, malgrat els
impediments de l’Estat espanyol, en una
consulta sense precedents. Aquesta imatge
va donar la volta al món, vam fer sentir la
nostra voluntat de votar i de decidir el futur
d’aquest país a tot arreu.
Aquest 11 de setembre tenim el deure
democràtic d’avançar un pas més, recollir el
testimoni del 9N i convertir en un plebiscit
les eleccions del proper 27 de setembre.
El dossier que us enviem conté les
informacions sobre el desenvolupament
de la Via Lliure. Més de 2.500 voluntaris
treballen des de fa setmanes per a
organitzar aquesta Diada i una vegada més
comptem amb la vostra col·laboració per a
aconseguir aquest nou èxit.
Entre tots farem una gran onada de futur,
Farem Via Lliure a la República Catalana!
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RESU M
L’Onze de Setembre del 2015 ha de
ser un dia històric. Entre tots ho farem
possible.
Arriba a Barcelona amb temps
suficient, a les 15:00 hores els vehicles
privats i autocars haurien d’estar
aparcats. Consulteu la informació
del trànsit i estigueu atents a les
indicacions que es donen.
A les 16h has de ser al teu tram,
deixant lliure el passadís que hauràn
delimitat els voluntaris.
Consulta la informació del teu tram
a via.assemblea.cat. Clicant sobre el
teu tram al mapa podràs saber quines
activitats i quins serveis hi ha.
Segueix les indicacions de
l’organització. Els voluntaris
aniran identificats amb armilles i
acreditacions.
Estigues al cas de les indicacions i
informacions que es donin a través de
la ràdio, megafonia i les xarxes socials
gestionades per l’organització o els
cossos de seguretat.
Disposa un aparell de ràdio. Podeu
sintonitzar Catalunya Ràdio (102.8) o
RAC 1 (87.7). Feu servir un transistor o
bé el mòbil amb aquesta funció, ja que
segurament no hi haurà prou xarxa
mòbil.
Porta la samarreta blanca i el Punter
del color del eix del teu tram, només
així podrem formar la gran onada
de colors. Aquest punter el podeu

H O RA R I S
aconsegüir al Pack de la Via Lliure
(punter blanc que heu de pintar),
retallan una cartolina del color de
l’eix (instruccions a assemblea.cat) i
el dia 11 a la mateixa Meridiana se’n
repartiran a cadascun dels trams,
demanant la voluntat.
Segueix els consells de mobilitat,
seguretat i salut.

15:00 HORES

Cal haver arribat a Barcelona, a prop del teu tram. A
aquesta hora es produiran els primers talls de circulació.

16:00 HORES

Concentració al teu tram. Hi haurà actuacions i cultura
popular (castellers, gegants, timbalers...) al llarg de tot el
recorregut. Durant aquesta estona també es repartiran
punters del color corresponent a cada tram.

16:30 HORES

Formació del passadís central. Els voluntaris delimitaran un
passadís pel que haurà de passar el punter gegant, han de
comptar amb la col∙laboració dels assistents.

17:00 HORES

Final de les activitats als trams. Tothom situat al seu lloc.

17:14 HORES

Amb un toc de timbals es donarà inci a la Via Lliure, i
arrencarà al Tram 1 el Punter. En el moment en el que el
punter passa pel tram tots els participants aixecaran els
seus punters de colors, generant així l’onada. Un cop el
punter ha passat pel Tram i s’ha fet ja l’onada, el passadís
es tancarà amb l’ajuda dels voluntaris, fent que els
participants ocupin tot l’espai.

18:00 HORES

El Punter arribarà a l’escenari i s’iniciarà l’acte central, que
començarà amb la cançó ‘Venim del nord, venim del sud’.

18:30 HORES

Al sò d’una Rumba entre tots farem el mosaic de la
República Catalana aixecant de nou els punters al llarg de
tota la Meridiana.

18:45 HORES

Cantada dels Segadors i finalització de l’acte.

Porta barret per a protegir-te del sol i
també aigua.
Participa activament en la Diada amb
accions en positiu, fes que la Via Lliure
sigui una gran festa de la democràcia i
la llibertat.
La Via Lliure és una concentració, no
una manifestació. Per tant, no intentis
caminar ni moure’t del teu tram, ja
que on comencis l’esdeveniment és el
mateix punt on l’has d’acabar. Només
t’hauràs de moure quan hagi passat el
punter pel teu tram, per tal d’ocupar
l’espai lliure del passadís de pas del
punter.
Actua amb responsabilitat, conviu
amb seny i de manera pacífica amb
la resta de gent. Tingues paciència a
l’hora d’arribar al teu tram, també a
l’hora de sortir-ne. Tant l’entrada com
la sortida de Barcelona poden ser
denses, mantingueu la calma i gaudiu
d’una jornada històrica.

Vídeo explicatiu.

A B A NS DE LA D I ADA
Entre tots ho farem possible!
Penja l’estelada i la banderola del Via Lliure al balcó o finestra de casa teva per
fer-ne difusió.
Fes que tot el teu entorn (família, amistats, companys de feina) participi en
aquest acte històric. Convida’ls a inscriure’s prèviament a un tram per a fer
possible organitzar la gran onada de colors.
Fes difusió de la Via Lliure per les xarxes socials i Internet.
Estudia la manera més pràctica per arribar al teu tram, prioritzant el servei
especial de la xarxa de transport públic o els autocars organitzats. Aquest
apartat web inclou recomanacions sobre mobilitat http://via.assemblea.cat/cat/
via-lliure/mobilitat
Si tens algun dubte, trobaràs tota la informació necessària a la web via.
assemblea.cat i també a través de les nostres xarxes socials.
Si no recordes quin és el teu tram o el color del eix del teu tram, pots consultar
la teva inscripció aquí: http://via.assemblea.cat/cat/?Itemid=134

R ECO M A N AC I O N S PE R A L A DIA DA
Què farem a la Via Lliure
Aquesta Diada farem la Via Lliure. Omplirem la Meridiana de punta a punta
ocupant tot el carrer però deixant un passadís central buit de gent per on
circularà el punter de nord a sud fins al Parlament de Catalunya.
Per anar ben preparat cal que portem la samarreta de la Via Lliure o sinó una
samarreta blanca, a més cal portar un punter del color que correspongui al eix
del tram on t’hagis inscrit. Podeu consultar el color del vostre eix a l’apartat
recorregut de la web via.assemblea.cat.
El punter sortirà del Tram 1 a les 17:14 hores, i quan passi per davant teu has
d’aixecar el teu punter de color i quan hagi passat de llarg l’has de tornar a
baixar. Quan aixequis el punter fes´ho de manera que quedi horitzontal (que
el color es vegi des d’una imatge aèria) i assenyalant el Parlament. A mesura
que avanci el punter, el carril central s’anirà tancant, ocupant l’espai lliure del
passadís, així la Via lliure quedarà complerta. Així, tram a tram fins arribar al
escenari, farem l’onada que portarà els 10 eixos de la República Catalana cal al
Parlament.
Cal recordar (i avisar a tots els participants del teu voltant) que aquí no s’acaba
la Via Lliure! És molt important que t’esperis al teu lloc fins sentir l’avis per fer el
mosaic final, que el farem aixecant tots a la vegada els nostres punters fent així
un gran mosaic al llarg de la Meridiana, tenyint la Via Lliure de tots els colors de
la República Catalana

CO M UNICACIÓ I XAR XE S SOC I ALS

CO N S E L L S DE M O BI L I TAT

Tant en els dies previs com durant la Diada consulteu les informacions que es
donen des de l’organaització, ja sigui a través de les xarxes socials oficials com
des dels mitjans de comunicació.

Anticipa el màxim possible el teu
viatge. Si véns a passar el dia a
Barcelona t’estalviaràs cues, aparcaràs
més fàcilment i, a més a més, podràs
gaudir d’una Diada amb molt
d’ambient.

RÀDIO
Us aconsellem disposar d’un aparell de ràdio. Podeu sintonitzar RAC 1 (87.7) o
Catalunya Ràdio (102.8), que retransmetran l’acte en directe.
Feu servir un transistor o bé el mòbil si té aquesta funció sense necessitat de
dades, ja que segurament no hi haurà prou xarxa mòbil.
XARXES SOCIALS
A partir de les 17:14h seguirem la Via Lliure a les xarxes socials a través de
l’etiqueta #SomViaLliure. I, a les 20:14h, participa en una piulada massiva
compartint fotos i experiències de la Meridiana amb l’etiqueta que t’indicarem
als comptes oficials de l’@assemblea i @araeslhora.
Ens trobaràs a
Araeslhora.cat
Assemblea.cat
Catalanassembly.cat
Facebook: assemblea
Twitter: @assemblea
Instagram: @assemblea
Us recomanem que seguiu aquests perfils per rebre totes les indicacions de
l’organització a l’instant al llarg del dia.
Totes les informacions prèvies a l’inici de la Via Lliure les podeu seguir a
l’etqiueta #ViaLliure11S

A les 20:14 ens proposem fer un Trending Topic mundial amb una etiqueta que
farem pública en aquell moment per xarxes.
*ATENCIÓ: el dia Onze de Setembre seran moltes les persones que estarem al
carrer. Per evitar col·lapsar la xarxa i deixar-la lliure per assumptes de primera
necessitat, és molt important que no pengeu les fotografies i vídeos que
hagueu fet fins després de les 19:00 hores, un cop hagi finalitzat la Via Lliure.

Fes ús del transport públic, sobretot si
et desplaces dins l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
Recorda comprar des de l’inici del teu
trajecte el bitllets d’anada i tornada,
per evitar les cues i les aglomeracions
a la venda de bitllets a la tornada.

Fòrum “Mou-te cap a la Via Lliure”
Fes_eDit
AMOVENS
BLABLACAR
Si és necessari l’ús del vehicle privat
us recomanem aparcar als pàrquings
ubicats al voltant de Barcelona, a prop
d’estacions de Rodalies RENFE i FGC.
Aparcaments amb transport públic

Segueix en tot moment les indicacions
del panells informatius, de megafonia
o del personal dels deferents
operadors de transport públic.

Si sou de fora de Barcelona: Poseuvos en contacte amb la territorial
més propera per saber si organitzen
autocars per arribar a la ciutat. Si feu
ús d’autocars organitzats:

Per motius de seguretat i logística,
l’accés al voltant de l’escenari no
romandrà obert fins que no comenci la
Via Lliure.

· Apunteu-vos l’adreça on ha aparcat
l’autocar i el mòbil de contacte d’altres
persones que facin el retorn amb el
mateix vehicle.

Feu ús de transport públic,
sobretot si us desplaceu des de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Preferiblement el metro, tramvia o
tren. Trobareu els horaris especials
dels transports públics aquí
Intenteu evitar arribar a Barcelona
amb cotxe, preferentment aparqueu
fora de la ciutat de Barcelona i fes
l’aproximació final amb transport
públic. Si fas ús del vehicle privat, et
recomanem emplenar totes les places
del vehicle per fer la circulació més
fluida.
Per a compartir les places del vehicle
disposes de les següents plataformes
com a punt de trobada entre
conductors i passatgers:

Informa’t amb antelació de com
arribar al teu tram. Trobareu com
arribar als vostres trams i tota la
informació sobre mobilitat a la
següent pàgina web:
https://via.assemblea.cat/cat/via-lliure/
com-arribar-al-meu-tram
PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA
Us recomanem que les persones amb
mobilitat reduïda arriben al seu tram
abans de les 15.30h. Fins a aquesta
hora es podrà encotxar i desencotxar
als trams. En cap cas es podran
aparcar els vehicles a la Meridiana.

CO N S ELLS DE S EG U R E TAT

CO N S E L L S DE SA LUT

Des de l’organització es considera molt important que aquest gran
esdeveniment, per la importància històrica que representa, transcorri i es
desenvolupi amb tota normalitat i, evidentment, pacíficament. Per això, caldrà
tenir en compte els següents consells de seguretat:

1. Tingueu cura dels infants i la gent gran que us acompanyin o que tingueu al
voltant.

1. En cas d’observar algun incident que pugui alterar, d’alguna manera, la
seguretat de l’esdeveniment, informeu de manera immediata al responsable
del vostre tram o, en el seu cas, a qualsevol altre voluntari que es trobi per
les proximitats, a fi i efecte de que aquest pugui advertir als responsables de
seguretat. En cas contrari, trucada al 112 especificant amb concreció el tram
on us trobeu ubicats.
2. Mantenir la calma i la tranquil·litat, evitant en tot moment respondre a
qualsevol tipus de provocació i esperar l’arribada dels pertinents efectius de
seguretat. Cal evitar en la mesura del possible cridar, córrer o empényer a la
resta de participants.
3. No respondre als crits, eslògans o insults que puguin resultar inofensius.
4. Si la situació ho permet, mireu de fer fotografies o gravacions amb els
vostres mòbils per poder posteriorment lliurar-les als cossos policials per així
facilitar la seva identificació.
5. Si la provocació sorgeix de dins mateix de la concentració, allunyeu-vos
d’allà on sorgeix, de forma calmada, sense precipitació, per tal que qedi al
descobert i deixant obert un pas per a l’accés dels cossos de seguretat.
6. En cas de qualsevol indisposició durant la concentració, es recomana
desplaçar-se cap als laterals per tal de facilitar l’accés i l’atenció dels serveis
sanitaris.
7. La concentració és UNITÀRIA. Cal un respecte absolut per a tothom que hi
participi.
8. Feu fotos, àudios i vídeos per distribuir a través de les xarxes socials. Per tal
de no col·lapsar les línies telefòniques necessàries per la seguretat es demana
no usar els telèfons mòbils per enviar fotografies i vídeos en els moments de
màxima concentració.

2. Feu un àpat saludable i lleuger, ric en hidrats de carboni i baix en greixos,
especialment els saturats. No oblideu de menjar fruita.
3. Beveu sovint aigua o sucs durant el dia (eviteu el te, el cafè i l’alcohol).
Localitzeu els lavabos públics que hi hagi a prop del vostre lloc de la via.
4. Si us trobeu malament o esteu marejat en algun moment -sobretot si teniu
problemes de salut crònics- feu-li saber de seguida a les persones que us
acompanyin o a les més properes o a les persones d’organització de la via.
5. Utilitzeu calçat i roba còmodes, porteu barrets i aigua.
6. Seguiu les normes de seguretat viària i no oblideu respectar l’entorn.

