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INTRODUCCIÓ
OBJECTIU:
Traslladar el missatge de l’11 de setembre d’enguany arreu del
país i incentivar la participació ciutadana a tot el territori.

MISSATGE:
Enguany, l’11 de setembre ens reivindiquem en el nostre
objectiu com a poble: la independència de Catalunya. Per
tal d’aconseguir aquest objectiu hi ha un element que
resulta indispensable, la unitat estratègica. Cal que que tots,
societat civil, govern i parlament, encara que siguem diversos
ideològicament, estiguem units en allò que compartim, la
voluntat que Catalunya esdevingui un estat independent.

A QUI VA DIRIGIT:
A gent de les AT i simpatitzants, etc., també des d’una perspectiva més participativa i familiar.

ACCIÓ:
L’acció Posem Color a la Independència consiteix a pintar murals
o suports de grans dimensions amb el missatge de l’11-S que es
puguin penjar o exposar en llocs emblemàtics o amb bona visibilitat
de cada poble/barri. La finalitat és que la gent surti al carrer.
En aquest dossier, trobareu la informació completa per dur a terme
l’acció. Des dels materials necessaris a les instruccions pràctiques.
D’aquesta manera vestim les parets de tot el país amb el missatge
de l’Assemblea.
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OPCIÓ 1: Mural de gran format
IMATGE FINAL

COLORS
Turquesa
Llima
Blanc

QUÈ NECESSITO
Una paret gran
Un projector
Pintura turquesa, llima i blanca
Pinzells
Vàries persones
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COM FER-HO
Amb un projector, projectem a la paret la imatge que us
facilitem com a plantilla. És recomanable fer-ho quan sigui
fosc, ja que a plena llum del dia probablement no s’apreciarà
bé la projecció de la imatge a la paret.
Resseguiu la imatge fins que quedi tot el disseny dibuixat a
la paret. Utilitzeu els pinzells i les pintures turquesa, llima i
blanca.
Per tal de fer-ho més fàcil i participatiu, animeu a veïns i
familiars perquè us ajudin. Cada persona pot responsabilitzarse de dibuixar una part del mural.

MATERIALS
Troba la imatge per projectar a la paret clicant aquí o al web
assemblea.cat.
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OPCIÓ 2: Mural petit format
IMATGE FINAL

COLORS
Turquesa
Llima
Blanc

QUÈ NECESSITO
Una paret mitjana
Pintura turquesa, llima i blanca
Pinzells
Vàries persones
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COM FER-HO
Per tal de poder reproduir la imatge fidelment i sense esforç,
descarregueu-vos la plantilla que hem preparat on hem dividit
la imatge en sectors.

Cal que reproduïu, la quadrícula a la paret. La quadrícula té
16 columnes i 8 files. Un cop dibuixada la quadrícula, cal que
cada persona esculli un dels quadrats i dibuixi només aquella
part del mural. D’aquesta manera, serà més senzill que quedi
igual que el disseny original.

En aquesta tècnica, és important que hi participin diverses
persones. D’aquesta manera el procés resultarà molt més fàcil
i engrescador per a tothom.

MATERIALS
Podreu trobar la imatge dividida en sectors fent clic aquí o al
web assemblea.cat.
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