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1. Introducció.
El que es recull en aquest document son les orientacions i instruccions del  
que, de manera general, es recomana fer a cada població el mati de la Dia-
da, però sempre amb la màxima flexibilitat.
El format de les convocatòries és adaptable segons les possibilitats i reali-
tats de cada municipi, però que, en tots els casos, han d'incloure, almenys,  
el lliurament formal dels Compromisos ciutadans a l'Ajuntament (o als càr-
recs electes) i,  aquest lliurament, igual que la lectura del Compromís, el  
discurs de qui el rebi i una panoràmica general de tot els participants en la  
concentració,  ha  de  quedar  enregistrat  per  documentar-ho  gràficament, 
deixant-ne constància i per poder-ne fer difusió posteriorment. 
En aquells municipis on, per alguna raó, es consideri convenient, es podrà  
fer la concentració la vigília, és dir la vesprada del dia 10 de setembre.   
 
Cal tenir en compte que la Concentració Nacional Descentralitzada del matí  
no  és,  en cap cas,  una acció  que substitueix  la  de la  V de  la  tarda a  
Barcelona.

2. Concentració davant dels Ajuntaments. 
L’acció  consistirà  en  dur  a  terme  una  Concentració  davant  de  cada 
Ajuntament  (o  plaça  major),  on  s’aplegarà  tothom,  representants  i 
membres  d’entitats  (associacions,  clubs,  grups,  empreses,  ...)  i, 
representants electes, a més de persones a títol individual, amb plantada de 
cultura  popular  (colles  geganteres,  de ball  de bastons,  de castellers,  de 
sardanistes, grups d’animació, de música tradicional, etc.)
Les AT seran les encarregades de la seva organització. En aquells municipis 
on no hi hagi una AT constituïda, caldrà que des de la coordinació  comarcal 
es garanteixi la convocatòria, comptant amb les persones associades que 
puguem tenir-hi.    

3. Lliurament dels COMPROMISOS ciutadans als Ajuntaments.
L'acció consistirà en lliurar el conjunt de Compromisos al consistori (o als 
càrrecs  electes  afins,  en  aquelles  poblacions  on  l’ajuntament  no  sigui 
favorable)  de  manera  formal  i  el  més  solemne  possible  (segons  s’hagi 
pactat abans amb cada un). 



Cal visualitzar bé aquesta acció (que caldrà enregistrar), amb la màxima 
presència de representants electes municipals i de les entitats. 

Per tenir constància de que s’han lliurat i a qui, caldrà signar el llistat de 
lliurament com el que es proposa en l’Annex 3.

4.  Lectura  del  Compromís,  fent  públic  el  llistat  d'entitats 
compromeses.
L’acció consistirà en que, qui hagi estat designat per la AT (podria ser algú 
mediatic o un notable del poble) farà la lectura (que s’haurà d’enregistrar) 
del Compromís, així com del llistat d'entitats adherides.

5. Discurs de qui rep els Compromisos
L’acció consistirà en fer un breu parlament (que s’haurà d’ enregistrar) per 
part de l’Alcalde o, en el seu defecte, del regidor que rebi els Compromisos, 
parlant  del  sentit  i  del  què  representa  el  Compromís de  cara  al  9N, 
comprometent-se  a  la  vegada  a  impulsar  una  moció  institucional  en  el 
mateix sentit.
  
6. Reportatges gràfics. 
L’acció consistirà en fer un reportatge gràfic (foto i vídeo?) del que s’esde-
vindrà a les places i els ajuntaments de totes i cada una de les poblacions 
del país, deixant constància per la història de tothom que hi serà.(i, tam-
bé, naturalment, dels qui no hi seran). 
Els  reportatges  seran  recollits  i  centralitzats  per  tal  fer visibles  les 
mobilitzacions d'arreu de Catalunya, difonent-les, entre més, en  una Web 
que  funcionarà  com  a  “Centre  de  Premsa”  per  visualitzar  “on  time”  la 
posada en escena d’aquesta  Concentració  Nacional  descentralitzada, 
amb  l’objectiu  de  que  les  concentracions,  que  tindran  lloc  disperses 
territorialment,  tinguin  transcendència  més  enllà  del  propi  municipi  i 
s'entenguin com una única acció arreu del país. 
El lliurament del Compromís als representants electes de cada municipi, la 
seva lectura i el discurs de recepció, així com una foto de grup de tots els 
signants  i  participants  en  la  concentració,  ha  de  quedar  enregistrat  per 
deixar-ne constància i poder-ne fer difusió posterior. 
Per això caldrà que a cada municipi, per una banda, es disposi de:     

•  Un fotògraf voluntari amb càmera reflex digital.
•  Un fotògraf voluntari amb un telèfon mòbil amb càmera i con-
nexió a Internet.
• A ser possible, un tercer fotògraf voluntari amb càmera reflex 
digital.

I, per l’altra, que per poder fer la foto de grup, s’hagi previst fer-la en un 
espai on hi càpiguen tots els signants i participants, així com que es pugui 
fer des d’una distància suficient per poder fotografiar a tothom.

7. Final de Signa un Vot. 
Paral·lelament a totes les altres accions, durant les concentracions del matí, 
que aplegaran milers de persones arreu del país, es podran aprofitar per fer 



l’última recollida de signatures, que clourà la campanya Signa un Vot per la 
Independència 

8. Punt de trobada per anar a Barcelona 
Una  vegada  reunits  tots,  -  representants  i  membres  d’entitats  
(associacions, clubs, grups, empreses, ...) i, representants electes, a més  
de  persones  a  títol  individual,  amb  plantada  de  cultura  popular  (colles  
geganteres, ball de bastons, castellers, sardanistes, grups d’animació, de  
música  tradicional,  etc.)  en  les  concentracions  del  matí,  aquestes 
esdevindran el punt de trobada per desplaçar-se a Barcelona.

9. Accions prèvies
- Convocar la gent de cada població perquè l’11S al matí acudeixi davant  
del  seu  ajuntament  o  a  la  plaça  major  del  poble.  (incloent  aquelles  
poblacions en les que no s’ha constituït cap AT; en aquest cas s’haurà de  
convocar des de la coordinació comarcal, conjuntament amb les persones  
associades  que  puguem tenir-hi). L’horari  és  adaptable  en  funció  de  la  
distància de cada població a Barcelona i de com s’organitzi el desplaçament,  
i  caldrà ajustant-lo  bé per  poder arribar amb suficient antelació  i  evitar  
col·lapses importants als accessos 
- Convocar els representants de les entitats i de les organitzacions locals,  
informant-los del que hauran de fer amb el Compromís.
-  Coordinar-se  amb  l’Ajuntament  (o  els  càrrecs  electes  en  el  cas  
d’ajuntaments no favorables) per garantir la presència del màxim nombre  
de  regidors  possible  i  establir  com es  durà  a  terme  el  lliurament  dels  
Compromisos (lloc, hora, qui en serà dipositari, discurs de recepció dels  
Compromisos, etc.)
- Coordinar-se amb l’AMI perquè faciliti les concertacions i les gestions amb  
els ajuntaments dels municipis adherits. 
- Designar qui (i si és algú mediatic o un notable posar-s’hi d’acord) farà la  
lectura  del  Compromís i  del  llistat  d'entitats  adherides  (que  s’haurà  
d’haver confeccionat amb anterioritat)
- Caldrà assegurar la disponibilitat dels fotògrafs voluntaris a cada població  
per fer el reportatge gràfic.

Cal que el responsable de l'acte inscrigui els fotògrafs a través 
del formulari que trobarà a www.assemblea.cat/fotografs

Cada AT i cada fotògraf voluntari rebrà un dossier amb els detalls i  
el protocol a seguir per fer possible la cobertura.  

http://www.assemblea.cat/fot%C3%B2grafs



