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• Al matí hi ha l’ofrena nacional al monument de Rafael Casanova. Ens trobarem a 

les 9h a ronda Sant Pere/Roger de Llúria. A continuació podrem assistir als actes 

institucionals del Parc de la Ciutadella.  

(Pels actes de matí, en cas de coincidir, prioritzarem els del propi territori). 

 

• A la tarda ens trobarem entre les 16 i les 17h a passeig de Gràcia/Consell de 

Cent per la manifestació popular. Donat que es preveu un seguiment més que 

massiu a l’esdeveniment, es recomana que, en la mesura del possible, els que 

veniu amb autocar arribeu pels volts de les 15h (es demana a totes les persones 

de l’àrea metropolitana que arribin a la manifestació en transport públic per tal 

d’alliberar vies d’accés per la gent que ve de més lluny). Els autocars hauran 

d’anar aparcant als carrers autoritzats a tal efecte (relacionats al final d’aquest 

document). 

 

• El bloc de CiU l’encapçalarà una gran senyera sense lema. Hi haurà estelades, 

senyeres i banderes europees que caldrà fer onejar -però qui se’n pugui portar 

de pròpies millor-, a més d’algun distintiu amb les sigles del partit. (Tot aquest 

material és molt desitjable que es retorni perquè, com es pot imaginar, té un 

cost molt elevat). 

 

• Tota la gent de Convergència ha d’anar al bloc de CIU (a la capçalera de l’AMI 

ens hi representaran només els alcaldes que formen part de la seva executiva). 

Els alcaldes que ho desitgin tindran espai reservat al principi del nostre bloc, just 

darrera l’alcalde Trias. Es demana als presidents comarcals i locals i alcaldes i 

caps de llista que facin de ‘pastors’ del seu territori, procurant que la màxima 

gent possible arribi darrera el bloc de CiU, independentment del mitjà de 

transport que els hagi fet arribar a Barcelona. També seria interessant que 

aconselleu que es porti aigua i gorres. 

 

• Al nostre bloc hi haurà servei d’ordre i d’informació format per persones 

militants voluntàries que us informaran del que sigui convenient. Portaran un 

braçalet amb la senyera fàcilment visible al braç. Així mateix, cada federació 

hauria de determinar entre 10 i 20 persones de servei d’ordre i informatiu 

propis.  

 

• Durant la manifestació, ‘espontàniament’ poden sortir lemes vinculats a la 

hisenda pròpia. 
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• Recordem els actes d’Òmnium Cultural per si podeu assistir-hi: dinar i concert 

post mani a Arc de Triomf (de 20 a 00h). 

 

 

Dreta de l’Eixample 

Carrer Tram 

Pau Claris (sentit mar) c. bus Rosselló a Gran Via C.C. 

Roger de Llúria (sentit muntanya) c. bus Gran Via C.C. a av. Diagonal 

Pg. Sant Joan (sentit mar) c. bus St. Antoni Ma. Claret a Còrsega 

Pg. Sant Joan (sentit mar) c. bus Provença a av. Diagonal 

Pg. Sant Joan (sentit mar) c. bus Consell de Cent a rda. St. Pere 

Pg. Sant Joan (sentit muntanya) c. bus Rda. Sant Pere a Diputació 

Pg. Sant Joan (sentit muntanya) c. bus Aragó a València 

Pg. Sant Joan (sentit muntanya) c. bus Rosselló a Industria 

Rosselló (sentit Besòs) c. bus Av. Diagonal a Bailén 

Rosselló (sentit Besòs) estac. prohibit Bailén a pg. Sant Joan  

Mallorca (sentit Llobregat) c. bus Av. Diagonal a pg. de Gràcia 

València (sentit Besòs) c. bus Pg. de Gràcia a av. Meridiana 

Aragó (sentit Llobregat) c. bus Av. Diagonal a av. Meridiana     

  Aragó (sentit Llobregat) estac. prohibit Av. Diagonal a Roger de Llúria 

 

Esquerra de l’Eixample 

Carrer Tram 

Balmes (sentit mar) c. bus París a Gran Via C.C. 

Aribau (sentit muntanya) c. bus Gran Via C.C. a av. Diagonal 

Muntaner (sentit mar) c. bus Av. Diagonal a Gran Via C.C. 

Casanova (sentit muntanya) c. bus Gran Via C.C. a Provença 

Casanova (sentit muntanya) c. bus Londres a Buenos Aires 

Villarroel (sentit mar) c. bus Buenos Aires a Gran Via C.C. 

Mallorca (sentit Llobregat) c. bus Pg. de Gràcia a Villarroel 

València (sentit Besòs) c. bus Calabria a pg. de Gràcia  

Aragó (sentit Llobregat) estac. prohibit Pg. de Gràcia a Llançà 

Floridablanca (sentit Besòs) c. bus Vilamarí a Rda. Sant Antoni 

 


