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ÍNDEXJa som a les portes de l’11 de Setembre de 2014, 

una Diada que serà històrica pel futur del nostre 

país. Tot és a punt per a dibuixar a Barcelona una 

gran V de Via, de Voluntat, de Votar i de Victòria 

amb una mobilització que superarà les dels anys 

anteriors i garantirà la Consulta del 9N.

Us demanem que llegiu atentament aquest dos-

sier que recull tota la informació pràctica de 

l’acte d’aquesta Diada. La complexitat de la Via 

Catalana d’enguany exigeix que tots i cadascun  

dels participants disposi de la màxima informa-

ció. Només si és un èxit logístic, serà un èxit po-

lític.
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L’Onze	de	Setembre	del	2014
ha	de	ser	un	dia	històric.
Entre	tots	ho	farem	possible.

Arriba a Barcelona amb temps suficient, a les 

15 hores els vehicles privats i autocars haurien 

d’estar aparcats. Consulteu la informació del 

transit i feu cas de les indicacions que es donen. 

A les 16h has de ser al teu tram, a la zona de la 

calçada central.

Consulta la informació del teu tram a

araeslhora.cat.

Segueix les indicacions de l’organització. Els vo-

luntaris aniran identificats amb armilles i acredi-

tacions. 

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), RAC 1 (87.7) o La Xarxa 

(91.0). Feu servir un transistor o bé el mòbil amb 

aquesta funció, ja que segurament no hi haurà 

prou xarxa mòbil.

RESUM Porta la samarreta groga o vermella, només així 

podrem formar el gran mosaic de la senyera. Re-

comanem portar també algun complement com 

una gorra, mocador, cartolina, etc… del mateix 

color de la samarreta. 

Segueix els consells de mobilitat, seguretat i sa-

lut.

Porta barret per a protegir-te del sol i també ai-

gua.

Participa activament en la Diada amb accions en 

positiu, fes que la V sigui una gran festa de la 

democràcia i la llibertat.

La V és una concentració, no una manifestació. 

Per tant, no intentis caminar ni moure’t del teu 

tram, doncs on comencis l’esdeveniment és el 

mateix punt on l’has d’acabar. 

En acabar, ajuda’ns a fer-ne difusió a través de 

les xarxes socials, a les 20:14 es farà una piulada 

massiva amb l’etiqueta que t’indicarem a través 

dels comptes oficials @araeslhora i @assemblea.

 

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.
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15:00	HORES

Cal haver arribat a Barcelona, a prop del teu 

tram. Aquesta hora es produiran els primers talls 

de circulació.

16:00	HORES

Concentració al  centre del teu tram.  Hi haurà 

actuacions i cultura popular (castellers, gegants, 

timbalers...) al llarg de tot el recorregut.

16:45	HORES

Inici de la formació de la Senyera seguint les in-

dicacions dels responsables d’organització del 

teu tram.

HORARIS

17:14	HORES

Moment en què estarà formada la gran V amb la 

senyera. Inici de l’acte central. 

18:15	HORES	
Fi de l’acte.

19:00	HORES

Inici de la Festa de la Llibertat organitzada per 

Òmnium Cultural al passeig Lluís Companys.

20:14	HORES

Piulada massiva amb l’etiqueta  que es donarà a 

conèixer el mateix dia a través d’@araeslhora i @

assemblea.
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Penja l’estelada i la banderola del Sí-Sí al balcó o 

finestra de casa teva per fer difusió del missatge.

Fes que tot el teu entorn (família, amistats, com-

panys de feina) participi en aquest acte històric. 

Convida’ls a inscriure’s prèviament a un tram per 

a fer possible organitzar el mosaic de la gran 

senyera.

Fes difusió de la V per les xarxes socials i Inter-

net.

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 dossier inclou recomanacions sobre mo-

bilitat

araeslhora.cat/ca/via-catalana-2014/com-

arribar-hi

Si tens algun dubte, trobaràs tota la informació 

necessària a la web araeslhora.cat  i també a tra-

vés de les nostres xarxes socials.

Si no recordes quin és el teu tram o el color de 

samarreta que vas escollir, pots consultar la teva 

inscripció aquí:

www.araeslhora.cat/ca/formulari-consulta-

inscripcio

DIES PREVIS
Entre tots
ho farem possible!
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A cada tram hi haurà dos grup voluntaris, situats 

a l’inici i a la meitat del tram. Cadascun dels d’ells 

estarà format per 9 voluntaris, un per cada fran-

ja, que indicaran els colors, groc o vermell, en 

què s’han de situar els participants.

Cada franja tindrà un gruix aproximat de quatre 

persones, de tal manera que el mosaic, de banda 

a banda de la calçada central de la Diagonal i 

de la Gran Via, tindrà una amplada de trenta-sis 

persones.

Els voluntaris ajudaran a construir les primeres 

fileres de la senyera que us han de servir de guia 

per a situar-vos a la franja que us correspongui. 

Estigueu atents a les instruccions que se us do-

naran per megafonia.

Mantingues la teva posició fins que no s’hagi do-

nat per acabada l’acció. 

RECOMANACIONS PER A LA DIADA:
COM FORMAREM LA SENYERA
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Tant en els dies previs com durant la Diada con-

sulteu les informacions que es donen des de 

l’organaització, ja sigui a través de les xarxes 

socials oficials com des dels mitjans de comu-

nicació. 

RÀDIO
Us aconsellem disposar d’un aparell de ràdio. 

Podeu sintonitzar Catalunya Ràdio (102.8), RAC 

1 (87.7) o La Xarxa (91.0), aquestes emissores re-

transmetran l’acte en directe. 

Feu servir un transistor o bé el mòbil si té aques-

ta funció sense necessitat de dades, ja que segu-

rament no hi haurà prou xarxa mòbil. 

XARXES SOCIALS
Ens trobaràs a 

Araeslhora.cat

Assemblea.cat

Omnium.cat

Catalanassembly.cat

 

Facebook: araeslhora

Twitter: @araeslhora

Instagram: @araeslhora

 

APP
S’ha elaborat una Aplicació per a smartpho-

nes Android i Iphone anomenada “assemblea”. 

Aquesta aplicació us proporcionarà informació 

sobre la V, les últimes notícies sobre l’ANC i la 

campanya unitària Ara és l’hora, una agenda dels 

actes organitzats i rebreu missatges personalit-

zats.  També, per als sòcis de l’ANC servirà com 

a carnet de soci virtual.

COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS

Us recomanem que seguiu aquests perfils per 

rebre totes les indicacions de l’organització a 

l’instant  al llarg del dia. 

 

Etiquetes per a xarxes socials:

#UnitsPel9N al llarg de la Diada.  

#InfoV per informació de servei sobre l’11S.

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 mol-

tes 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 fi-

nalitzat la V.



8

Anticipeu el màxim possible el vostre viatge. Us 

recomanem que arribeu abans de l’hora de dinar.

Feu ús de transport públic, sobretot si us despla-

ceu dintre 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 Bar-

celona i fes l’aproximació final amb transport pú-

blic.

Us recomanem emplenar totes les places del 

vostre vehicle per fer més fluida la circulació 

durant tota la Diada. Per a compartir les vostres 

places disposeu de les següents plataformes 

com a punt de trobada entre conductors i pas-

satgers: FÒRUM MOU-TE CAP A LA V, Fes_eDit, 

AMOVENS, BLABLACAR

Si és necessari l’ús del vehicle privat us reco-

manem aparcar als pàrquings ubicats al voltant 

de Barcelona, a prop d’estacions de Rodalies 

RENFE i FGC.

Aparcaments	amb	transport	públic

Si per algun motiu us veieu obligats a entrar a al 

centre de Barcelona, utilitzeu les zones indica-

des al mapa en funció del vostre TRAM. També 

disposeu de descomptes en aparcaments pri-

vats ubicats a Barcelona. Per a més informació 

feu clic aquí.

CONSELLS DE MOBILITAT

Si sou de fora de Barcelona: Poseu-vos en con-

tacte amb la territorial més propera per saber si 

organitzen autocars per arribar a la ciutat. Si feu 

ús d’autocars organitzats:

 

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. 

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://www.araeslhora.cat/ca/via-catalana-

2014/com-arribar-hi

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 desen-

cotxar als trams. En cap cas es podran aparcar 

els vehicles dins del recorregut de la V.

Aparcament	furgonetes	o	remolcs

Els aparcaments recomanats per a remolcs i fur-

gonetes es situaran entre el Castell de Montjuïc i 

el Funicular de Montjuïc. Després de descarregar 

al seu TRAM, la descàrrega s’ha de fer abans de 

les 14.00h. De tal manera que després d’aparcar 

es pot agafar el Funicular i baixar fins a la xarxa 

de metro. Us recordem que no es podrà estacio-

nar dins de la V i no hi ha reserva d’aparcaments 

per a vehicles que no siguin autocars.
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Des	de	l’organització	es	considera	molt	impor-

tant	que	aquest	gran	esdeveniment,	per	la	im-

portància	 històrica	 que	 representa,	 transcorri	

i	 es	 desenvolupi	 amb	 tota	 normalitat	 i,	 espe-

cialment,	pacíficament.	Per	aixì,	caldrà	tenir	en	

compte	els	següents	consells	de	seguretat:

1.	
En el supòsit d’observar algun incident que pu-

gui alterar, d’alguna manera, la seguretat de 

l’esdeveniment, informar 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 ad-

vertir als responsables de seguretat. En cas con-

trari, 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 provo-

cació i esperar l’arribada dels pertinents efectius 

de seguretat. Cal evitar en la mesura del possi-

ble cridar, córrer o empényer a la resta de par-

ticipants, ja que es podria generar una situació 

perillosa tenint en compte la gran quantitat de 

participants que hi haurà concentrats en cadas-

cun dels trams.

CONSELLS DE SEGURETAT

3.
No respondre als crits, eslògans o insults que pu-

guin 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.
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CONSELLS DE SALUT

Tingueu cura dels infants i la gent gran que us 

acompanyin o que tingueu al voltant.

Feu un àpat saludable i lleuger, ric en hidrats 

de carboni i baix en greixos, especialment els 

saturats. No oblideu de menjar fruita. 

 

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.

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.

Utilitzeu calçat i roba còmodes, porteu barrets 

i aigua.

Seguiu les normes de seguretat viària i no obli-

deu respectar l’entorn.


