
 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓ 

 

LliberCAT 

El 20 de juliol el Passeig del Ter de Manlleu es convertirà en una gran festa per reivindicar la 

llibertat de Catalunya. 

 

Què és LliberCAT? 

Una festa, un punt de trobada, una jornada plena d’activitat reivindicativa. 

LliberCAT serà tot això i més. 

Fira gastronòmica, concerts, humor, mostra de cultura popular, caminada, activitats infantils, 

trobada d’assemblees locals i territorials de l’ANC d’arreu de Catalunya... 

Impulsat per l’ANC Collsacabra, l’ANC Manlleu, l’ANC Roda de Ter i l’ANC Osona, LliberCAT serà 

una jornada plena d’activitats per a tots els públics, per a tots els gustos i oberta a tota la 

societat. 

 

Com neix? 

Amb la voluntat d’organitzar una gran festa per reivindicar la llibertat de Catalunya, les 

assembles del Collsacabra, Manlleu, Roda de Ter i la comarcal d’Osona, han ideat aquesta 

primera edició de LliberCAT. La voluntat és aglutinar durant tota una jornada una fira 

gastronòmica, una festa amb música i humor i una trobada d’assemblees territorials on 

tothom hi pugui trobar el seu espai. 

 

Objectius: 

- Continuar amb la mobilització ciutadana favorable a l’estat propi. 

- Difondre la tasca de l’Assemblea Nacional Catalana a població que encara la desconeix 

i implicar el conjunt de la societat civil en la consecució del full de ruta. 

- Ampliar el nombre de socis i simpatitzants de l’Assemblea.cat.  

- Esdevenir un punt de trobada de les assemblees territorials de tot el país on 

intercanviar informació i experiències de projectes i accions. 

- Incorporar els joves al procés de construcció de l’Assemblea.cat a partir de la seva 

participació activa en l’acte. 

- Convocar a tot el poble de Catalunya a participar massivament en la gran cadena 

humana de  l’11 de setembre. 

 



FITXA TÈCNICA 

Nom:LliberCAT 

Ubicació: Passeig del Ter 

Població: Manlleu, Osona 

Data: 20 de juliol del 2013 

Organitzadors: ANC Collsacabra, ANC Manlleu, ANC Roda de Ter, ANC Osona 

Edició: 1a 

Col·laboradors: Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Roda de Ter, Ajuntament de l’Esquirol, 

Ajuntament de Rupit i Pruit, Ajuntament de Tavertet, Espai13, Push!,O., producteslocals.cat.  

Patrocinadors:El Punt Avui. 

Caràcter: Obert a tot el públic. Sense entrada.  

Horari: De 8 del matí a 3 de la matinada. 

 

ORGANITZADORS 

La iniciativa i l’organització de LliberCATva a càrrec de l’ANC Collsacabra, l’ANC Manlleu, l’ANC 

Roda de Ter i la coordinadora comarcal ANC Osona. Totes elles són territorials i locals de 

l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) que constituïda el 10 de març de 2012, treballa per 

aconseguir una majoria social favorable a l’estat propi. Des de la seva fundació ha treballat per 

aconseguir-ho constituint assemblees locals, territorials i sectorials i organitzant diversos actes 

i activitats arreu del territori per mobilitzar la societat civil a favor d’un nou estat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://producteslocals.cat/


PROGRAMACIÓ (provisional) 

LliberCAT s’ha dissenyat pensant en una jornada lúdica i festiva amb activitats durant més de 

18 hores on tothom hi pugui trobar el seu espai. 

 

MATÍ 

08.00  Sortida caminada  

10.30 Inici de la fira 

11.30  Arribada de la caminada  

11.30  Mostra de cultura popular 

12.30 Parlaments 

13.00  ESCENARI 2: Santi Arisaamb la Tribu Patriòtica 

14.00 Vermuti dinar ambfiraires 

  TARDA 

17.00 ESCENARI 2: Joan Boada BANDULIMEJANT 

17.30 ESCENARI 1: Macedònia 

18.45 Batutukè 

19.00 ESCENARI 2: ‘Ser o no ser’, Toni Albà 

19.45 
ESCENARI 2 Societat Gastronòmica-musical d’havaneres i 
fartaneres 

20.15 ESCENARI 2 La Palma Jazz Band  

20.45 ESCENARI 2 Caiqué 

21.15 ESCENARI 2 Guillem Roma 

21.45 DiablesSerpents de Manlleu 

  NIT 

22.00  BoysDamm 

 22.45 Dept. 

23.45 Glaucs 

01.00 La Carrau 

 

 

*L’organització es reserva el dret de fer qualsevol modificació al programa.  

 

 

 



ESPAIS  

- Caminada 

Commemorant el primer aniversari de la 1a Marxa cap a la independència Ulldeter – 

Roda de Ter el 20-21 de juliol del passat 2012, a les 8:00h sortirà una caminada que 

recorrerà els termes municipals dels pobles que participen en l’organització de 

LiberCAT. El recorregut també passarà per llocs on va viure Bac de Roda aprofitant la 

commemoració dels 300 anys de la seva execució. La sortida i arribada serà a Manlleu, 

al pont de Can Moles (Passeig del Ter) i tindrà un recorregut de 12 quilòmetres 

aproximadament. Està previst que els participants arribin al Passeig del Ter de Manlleu 

entorn les 12 del migdia. La caminada, que serà gratuïta, l’organitza el Col·lectiu 

Encara hi som de Roda de Ter. Els participants cal que es portin l’esmorzar.  

 

- Escenaris 

El Passeig del Ter de Manlleu comptarà amb 2 escenaris. Durant tota la jornada hi 

haurà diverses actuacions de caràcter divers, des de mostres de cultura popular i 

tradicional o parlaments, fins a humor o música. L’escenari principal estarà ubicat al 

costat del pont de Can Molas. 

 

- Fira gastronòmica i de productes artesans 

Productors artesans d’arreu de Catalunya es citaran a LliberCAT on mostraran els seus 

productes als visitants. A més de ser una mostra i un punt de venda, els expositors 

oferiran tasts als visitants quepodran degustar els productes que s’exposaran.  

 

- Trobada assemblees locals i territorials 

La diada comptarà amb la participació de diverses assemblees locals i territorials 

vingudes d’arreu de Catalunya. Aquestes assemblees estaran repartides en diverses 

carpes on cada una d’elles mostrarà algunes de les seves activitats i on oferiran 

informació diversa. Aquesta congregació d’assemblees vol ser també un punt de 

trobada i d’intercanvi d’experiències entres assemblees d’arreu del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÀNOL (provisional) 

 

 

COM ARRIBAR  

 

 

 

 



INFORMACIÓ GRUPS PARTICIPANTS 

- BANDULIMEJANT: Bandulimejant és el nou projecte de Joan Boada de La Carrau 
juntament amb David Plaza “Plaç”. "Bandulimejant" és una nova proposta, paral·lela a 
La Carrau i Ameba. A base d'acumular idees tots aquests anys, de voltar pel món i 
trepitjar escenaris, a en Joan li ha vingut de gust engegar aquest repte personal de 
portar davant del públic cançons que s’estima, algunes de noves  i també versions 
d’altres grups. Tot plegat en petit format. Actualment estan enregistrant el que serà 
disc. Més informació: http://www.myspace.com/bandulimejant.ESCENARI 2, 17H 
 

 
 

- Batutukè: Grup de percussió de Roda de Ter. Seran els encarregats d’animar el públic 

entre les actuacions de Macedònia i Toni Albà. Amb el seu ritme acompanyaran el 

públic. ESCENARI 2, 18:45H 

 

- Boys Damm:Boys Damm és una banda de versions creada l'any 2006 i formada per 

cinc amics que han coincidit en diverses formacions.  Han participat en projectes com 

Mirfak, CalamarosSolamente, Àcid Úric, Neatles Miris, Bluesmalone... Es defineixen 

com a ‘grans degustadors de cervesa i bons amants de la música i la nit’. Asseguren 

que ‘toquem amb la intenció i voluntat que la gent que ens ve a veure gaudeixi d'allò 

més amb les versions’. El lema és: nosaltres hi posem la música i vosaltres la festa. 

Som-hi?ESCENARI 1, 22H 

 

http://www.myspace.com/bandulimejant
http://www.myspace.com/bandulimejant


- Caiqué: Caiqué és una formació de cambra flamenca que exposa les arrels de la 

tradició flamenca (pals com tangos, bulerías, alegrías) en un marc sonor nou que 

combina els colors de la música clàssica, els ritmes moderns, la improvisació, més aviat 

provinent del jazz, i la pròpia guitarra flamenca.Enguany Caiqué presenta el seu primer 

treball discogràfic Arrels Blaves, on es fa palès el seu caràcter i la seva percepció del 

conjunt instrumental. Més informació: 

http://caiqueflamenco.wix.com/caique.ESCENARI 2, 20:45H 

 

 
 

- Dept.: Dept., es va formar l'estiu de 1999. Després de "Estació zero”, "Sensacions" i "X" 

i de fer concerts arreu de Catalunya i gires europees i concerts arreu del món, el grup, 

amb membres del Bages i d’Osona, serà a Manlleu a Lliber.CAT on presentarà el seu 

nou treball discogràfic titulat ‘La Perfecció Del Caos’. Aquest disc és un pas endavant 

pel grup ja que per primer cop no han treballat amb Musica Global sinó amb el segell 

Chesapik.  El disc es pot aconseguir gratuïtament a través de la web del grup 

(www.dept.cat). La gira de presentació del disc els portarà per tot Catalunya i fins i tot 

a actuar al prestigiós MIDI, Festival de la Xina. ESCENARI 1, 22:45H 

 

- Diables Serpents de Manlleu: El 23 de juny de 2004, a la nit de Sant Joan, naixia la 

Colla de diables Serpents de Manlleu inspirada amb la llegenda del Serpent, avui 

coneguda per tothom. La Colla es creà amb la intenció de portar a Manlleu una 

expressió popular tan tradicional i rica com són les festes de foc i diables. Les seves 

actuacions es basen principalment en correfocs i espectacles pirotècnics i així 

transformar els carrers en un espai de llum, foc i música. Més informació: 

http://diablesserpentsmanlleu.blogspot.com.es/. ESCENARI 2, 21:45H 

 

http://caiqueflamenco.wix.com/caique
http://www.dept.cat/
http://diablesserpentsmanlleu.blogspot.com.es/


- Glaucs:Més de 10 anys després del seu concert de comiat a La Mirona (Salt), Glaucs 
han anunciat el seu retorn definitiu. El grup torna als escenaris, i anuncia nou disc per 
a l’últim trimestre d’aquest any 2013. Glaucs va ser un grup sorgit a Begur a l’octubre 
de l’any 1994, durant els seus 9 anys de vida, van editar un total de 5 discos, més un 
disc recopilatori que va sortir l’any 2007. Amb cançons com “Els teus ulls Glaucs”, “Ho 
tornaria a fer”, Històries curtes”, “La teva/meva vida” o “Quan no hi ets”, van 
aconseguir fer-se un lloc important dins el panorama musical català. En aquesta nova 
etapa Glaucs recupera la seva formació original, però passa de ser un quintet a un 
quartet, format per Jofre Bardagí, Eduard Font, Jose Luis Vadillo i Àngel Valentí. Glaucs 
farà un repàs a tota la seva trajectòria musical. Per a més informació 
www.glaucs.cat.ESCENARI 1, 23:45H 

 

- Guillem Roma:  Roma (1984) ha viscut entre Manlleu, Cantonigròs,  Barcelona, Ciutat 

de Mèxic i l'Havana. Després de publicar el seu primer treball discogràfic Secret Place 

(Afònix 2007) gairebé no va fer concerts perquè va marxar a estudiar a Cuba. Després 

va viure tres anys a Mèxic, on va treballar en diferents projectes audiovisuals per a 

televisions i ampliant els seus coneixements musicals. Ara autoprodueix i edita el seu 

segon àlbum Oxitocina on combina la faceta de cantautor amb les influències de 

músiques del món i el jazz. Més informació: http://www.guillemroma.com. ESCENARI 

2 21:15H 

 
 

- La Carrau: Folk I+D, així es defineix el grup que mostrarà un directe enèrgic i trepidant 

convertint la seva actuació en una festa. Ressons d’ahir, records de demà, l’acústica 

pervertint l’electrònica, l’elèctrica depravant l’orgànica, l’ètnia transvestint l’avui. 

Canya, histèria, temor i tendresa. La Carrau ja compta amb prop de 600 actuacions 

arreu dels Països Catalans i també a l'estat espanyol, Galícia, Euskadi, Itàlia, França, 

Alemanya, Polònia, Bèlgica i Escòcia. El darrer disc el van publicar el 2010; CAP, COR, 

FEL (PPF). Més informació:www.lacarrau.cat.ESCENARI 1, 01:00H 

http://www.glaucs.cat/
http://www.guillemroma.com/
http://www.lacarrau.cat/


 

- La Palma Jazz Band: Grup de jazz que només fa dues actuacions cada any, però que 
faran una excepció pel 20 juliol i vindran a actuar a LliberCAT. ESCENARI 2, 20.15H 

- Macedònia:Ens presentaran ‘Desperta’, amb la nova generació del grup: la Paula, la 

Carlota, la Irene, la Maria i la Sara. Les cançons de Macedònia s’atreveixen a parlar de 

tot el que envolta els nens, tant de les alegries com de les tristeses, tant de les 

banalitats com de les reflexions més profundes amb una música àgil, fresca i divertida. 

Més informació: http://www.grupmacedonia.net/.ESCENARI 1, 17.30H 

 

- Santi Arisa i la Tribu Patriòtica: El polifacètic músic i bateria Santi Arisa ens presentarà 
en exclusiva les cançons que formen part deu seu darrer projecte. Arisa enregistrat en 
un disc les cançons i himnes patriòtics dels Països Catalans. El componen cançons 
populars i tradicionals dels Països Catalans però Arisa les ha versionat i renovat. A més 
a més ha recollit consignes del poble fent un nou tema anomenat Ara!, dedicat a 
l’Assemblea Nacional Catalana o  Què hem de fer!, dedicat a l’11 de setembre. El disc 
sortirà entorn de la Diada de Catalunya, l’11 de setembre de 2013,però abans, ja en 
podrem fer un tast a LliberCAT. Més informació: 
http://impulsatarts.wordpress.com/2013/02/28/ara-nou-disc-de-santi-arisa-amb-la-
tribu-patriotica/. ESCENARI 2, 13:00H???? 
 

 

 

http://www.grupmacedonia.net/
http://www.santiarisa.com/
http://impulsatarts.wordpress.com/2013/02/28/ara-nou-disc-de-santi-arisa-amb-la-tribu-patriotica/
http://impulsatarts.wordpress.com/2013/02/28/ara-nou-disc-de-santi-arisa-amb-la-tribu-patriotica/


- Societat Gastronòmica-musical d’havaneres i fartaneres:És un grup de 9 amics de 

l’Esquirol que unint les seves grans passions cantar, menjar i beure han fet una manera 

de passar les seves estones de lleure i alhora fer-nos passar un bona estona a tots 

nosaltres. Ells fan Havaneres, però dins el seu repertori també i podem trobar algunes 

cançons més reivindicatives de caire catalanista.  ESCENARI 2, 19:45 

 

 
 

- Toni Albà: L’actor en exposarà la seva visió de la situació actual i del que creu que ha 

de ser el camí cap a la independència. Ho farà a partir de l’obra “Ser o no ser” de 

William Shakespeare. Més informació: www.tonialba.cat.ESCENARI 2, 19:00H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tonialba.cat/


INFROMACIONS D’INTERÈS 

- CONTACTES PREMSA: 

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

 Correu electrònic de contacte: hola@lliber.cat i premsa@lliber.cat 

    

- LLIBERCAT A LA XARXA: 

o Web: www.lliber.cat 

o Facebook: https://www.facebook.com/pages/Llibercat/154062884757490 

o Twitter: @lliber_cat (utilitzarem el hashtag #llibercat) 

o Instagram: @lliber_cat (utilitzarem el hashtag #llibercat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANITZA:     PATROCINA: 

 

mailto:hola@lliber.cat
mailto:premsa@lliber.cat
http://www.lliber.cat/
https://www.facebook.com/pages/Llibercat/154062884757490
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