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Diada Nacional 11 de Setembre 2020

El deure de construir un futur millor. El dret a ser independents

Aquesta Diada Nacional de l’11 de Setembre ens mobilitzarem, però d’una altra manera. 
Enguany la mobilització serà virtual i física, i seran complementàries una amb l’altra. 
Aquesta Diada és diferent, per dos motius principals:

1. Covid – 19: La situació sanitària actual ens obliga a prendre mesures excepcionals i 
a contemplar escenaris diversos. 

2. Crisi social i econòmica: Catalunya està immersa en una crisi sense precedents. 
L’emergència és màxima, només amb les eines d’un país independent podrem fer-hi 
front amb garanties i construir un futur millor. 

Aquesta crisi ens ha tornat a mostrar com la solidaritat, la cooperació i el treball 
col·lectiu són el millor que tenim com a societat i la millor garantia per construir un 
nou estat. 

Aquest 11 de Setembre i sota el lema “El deure de construir un futur millor. El dret a 
ser independents” combinarem la mobilització física i la virtual per tornar a demostrar 
que la independència és possible i més necessària que mai.

1. Mobilització virtual: #XarxaIndependència

Presentem xarxaindependencia.cat, una plataforma web que ens permetrà participar 
de la Diada de forma virtual. Es tracta d’una iniciativa solidària, ja que els diners que se 
n’obtinguin aniran destinats per fer front a l’emergència social i econòmica del país.

L’objectiu d’aquesta plataforma és crear una gran xarxa virtual que mostri la implemen-
tació de l’independentisme en el territori i il·lustri la capacitat col·lectiva de les persones 
per realitzar grans canvis. 

Per a crear aquesta xarxa, les persones hauran de crear vincles virtuals entre elles amb 
un codi QR. Participar-hi és molt senzill, només es necessita disposar del codi QR, vali-
dar-lo al portal web i indicar un nom d’usuari. La participació és anònima i no es guar-
daran dades de cap mena.
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Cada codi QR disposa de 5 vincles amb persones, 1 amb una Assemblea de base i 1 
amb un Bloc Social. Un cop la persona estigui registrada ja podrà començar a fer els 
següents vincles:

Vincle persona-persona

S’haurà de disposar del codi QR de la persona amb qui es vulgui connectar, no caldrà 
que sigui físic, amb una fotografia ja n’hi hauria prou. L’haurà d’escanejar a la pàgina 
adequada i, automàticament, es generarà una petició de vincle. 

Vincle persona-Assemblea de Base

Tan sols s’haurà de seleccionar aquella Assemblea de Base amb què es vulgui fer un vincle i 
aquest es generarà automàticament. No caldrà que hi hagi reciprocitat en aquest cas.

Vincle persona-Bloc Social

Aquest vincle és especial i important, quan una persona esculli un bloc social amb el 
qual crear un vincle, estarà realitzant una aportació econòmica que sortirà del cost del 
seu QR. És a dir, cada codi significarà una donació per un dels cinc blocs socials.

Tots els vincles s’il·lustraran sobre un mateix mapa virtual que dibuixarà una gran xarxa 
de col·laboració ciutadana.

Aquests codis es podran obtenir de tres maneres diferents: a través de les Assemblees 
Territorials, als supermercats Bonpreu i Esclat i a la botiga en línia de l’Assemblea. 

Aquesta iniciativa funcionarà al llarg de l’estiu i connectarà amb l’11 de Setembre. Es po-
sarà en marxa durant els propers dies. 

2. Mobilització física: Diada Nacional de l’11 de Setembre.

Enguany la mobilització del mateix 11 de Setembre serà descentralitzada. El context so-
cial, econòmic i polític en què es troba el país és d’enorme emergència, i aquesta Diada 
no n’és aliena. Tenim diferents escenaris contemplats i ens adaptarem segons vagi evo-
lucionant la situació sanitària.

Aquest 11 de Setembre proposem concentrar-nos en diferents edificis de l’administra-
ció estatal espanyola, per denunciar la discriminació que pateix Catalunya i reivindicar 
la independència com a únic mitjà per poder disposar de totes les eines necessàries per 
sortir d’aquesta crisi amb garanties i construir un futur millor. 

Els edificis públics seleccionats són 3:

• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

• Oficines Agència Tributària.

• Oficines de la Seguretat Social.

Són més de seixanta punts distribuïts per tot el país, 
cosa que permet que la gent no s’hagi de desplaçar 
per concentrar-se, complint les recomanacions sani-
tàries. Aquesta previsió pot estar subjecta a canvis i 
modificacions segons com vagi evolucionant la situació 
sanitària.



Assemblea Nacional Catalana 24/07/2020

Davant de cada edifici s’hi desplegarà una pancarta amb missatges relatius a aquest 
11 de Setembre. Com cada any, aquesta Diada també tindrà un acte polític central que 
s’anirà definint en funció dels condicionants sanitaris. 

Aquest any no organitzarem mitjans de transport col·lectius i recomanem limitar els 
desplaçaments.
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