11 Setembre 2019 a Barcelona
-Programa de RV/PVE1..Desplaçament des de Dénia-Gandia-València amb el bus organitzat per SiR
de la Marina Alta. Per a apuntar-se: info@germanies.info
Tel. 616 759 243 – 650 537 213
2. Arribada de bon matí (8:30) a Barcelona, segurament s’aparcarà al Passeig
de Gràcia. En arribar, anar caminant cap el barri de la Ribera (conegut
modernament pel Born) on està el Fossar de les Moreres-Santa Maria del Mar
i Pla de Palau, on l’ANC per primera vegada ha organitzat uns tallers i parades
informatives. Aquests tres llocs estan molt a prop entre ells.
2.2.1 Vine a l’Espai Eines de País de l’ACN (Assemblea Nacional Catalana)

Aquest 11 de Setembre, convertim la Diada en una jornada d'apoderament
popular i posem al centre el nostre objectiu: la independència.
A més de la manifestació de la tarda, de 10h a 15h apropa't a l’Espai Eines
de País, ubicat a Pla de Palau de Barcelona i els carrers del voltant, i
apodera’t descobrint tot allò que pots fer des de la societat civil per canviar
la realitat actual i avançar cap a la independència.
A través de punts interactius prendrem consciència de quines accions
podem fer individualment i col·lectiva per transformar la societat. Allà
mateix, podràs començar a convertir-te en eina de país descobrint les
estratègies de lluita no violenta, afiliant-te a un sindicat, participant de les
eleccions als col·legis professionals, esdevenint consumidor estratègic o
fent-te sòcia o soci de l’Assemblea. Vine a l’Espai Eines de País i treballa
per l’objectiu independència. (Nota de l’ANC)

3. De camí des del passeig de Gràcia al Fossar, es compta amb un fill del barri

de La Ribera i del Gòtic que pot fer de guia, per els que vullguen, i donar a
conèixer els indrets més característics de la BCN romana, medieval, gòtica, del
1714 i del 1936.
4. Està també l’opció d’acostar-se al monument de Rafael de Casanova
(creuament entre Ronda Sant Pere i carrer Ali Bei) on els partits i institucions
fan l’ofrena floral. Ubicat entre les parades de metro Urquinaona i Arc de
Triomf, dades que donem com orientatives perquè s'ubique el lloc, però es pot
anar caminant.
5. A les 12:30 al Fossar de les Moreres, davant la placa de l'escultor Alfaro, en
la façana del Memorial 1714 que recorda als maulets valencians del Regiment
d'Infanteria de la Mare de
Déu dels Desemparats i al
seus caps Josep Vicent
Torres i Eiximeno i Joan
Baptista
Basset,
els
independentistes valencians
republicans de RV/PVE
retran el seu tradicional
homenatge als valencians
que van lluitar al costat dels
catalans per defensar llurs
llibertats nacionals.
Cal
portar dolçainers perquè
toquen la muixeranga.

6. En acabar l’homenatge, a les 13:15 caldrà agrupar-se en Pla de Palau o
en el Fossar, per anar al restaurant a dinar a les 13:45. El dinar es fa en el
restaurant WapaBCN, en Diagonal 203, parada metro Glòries. El Fossar està
equidistant de les estacions Jaume I i Barceloneta. I Pla de Palau té l’estació
de la Barceloneta en la mateixa plaça. Adjuntem plànols del metro amb les
parades.

7. En dinar i amb tota tranquil·litat, cap a les 15:45, agafarem el metro en
Glòries i la mateixa línia ens porta directament a l’estació de Plaça Espanya
on està el TRAM 3, Avinguda Reina Maria Cristina, la impressionant avinguda
que va des de les dues torres de la plaça Espanya, fins a la Font lluminosa de
Montjuïc, flanquejats pels pavellons de la Fira de Mostres. Els organitzadors
ens recomanen estar a les 16 h. L’acte central de la Diada d’enguany
començarà a les 17.14 hores.

6. Respecte on ens deixarà l’autobús i on ens recollirà, cal esbrinar
encara la qüestió, perquè els organitzadors ens destinen un lloc.
L’any passat va ser al Passeig de Gràcia.
7. Aquesta és la nostra pancarta:
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