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Especial Referèndum
Independència de Catalunya
13 de desembre de 2009

El diari digital Osona.com (del Grup Nació
Digital) apareix per primera vegada en
paper imprès amb aquesta edició especial
amb motiu de la celebració del referèndum
sobre la independència de Catalunya del
dia 13 de desembre de 2009. 

Prop de 120.000 osonencs tindran el dret
a vot en la consulta organitzada per la pla-
taforma Osona Decideix en 34 municipis de
la comarca. Un total de 2.000 voluntaris
porten setmanes treballant perquè  els
electors puguin dipositar el seu vot en 52
col·legis electorals en un referèndum insòlit,
convocat al marge dels poders públics i que

posa Catalunya com a capdavantera de les
noves formes de democràcia del segle XXI.
En el conjunt del país, seran 161 municipis,
amb més de 700.000 electors els qui estan
convocats.

Les consultes populars compten amb el
suport de més de 200 ajuntaments cata-
lans, que han aprovat les mocions als seus
plens. El dia 13, Catalunya pot donar un
exemple de civisme i democràcia, exercint
el dret a l'autodeterminació nacional.

Amb un esperit de generositat. Amb l'ob-
jectiu de construir un Estat català indepen-
dent, vàlid per a tothom, fins i tot per als qui

ara no el volen.  Catalunya no s'aixeca en
contra de ningú, però cada dia està més
disposada a fer valer els seus drets i a
emprendre el camí cap a la independència
nacional.  

Les millors virtuts del nostre poble han de
manifestar-se el dia 13: democràcia, res-
pecte, pau i llibertat.

Per acabar amb l'expoli fiscal, per un país
de benestar, per defensar la nostra cultura,
per regenerar la democràcia, per assegurar
la presència de la nació catalana entre els
pobles lliures del món, el  dia  13  cal  anar  a
votar  SÍ  a  la  independència.



QQuuii  oorrggaanniittzzaa  llaa  ccoonnssuullttaa  aa  OOssoonnaa??  
Ho fa Osona Decideix, un organisme ciutadà independent, que dedica tots
els esforços possibles perquè les consultes es desenvolupin amb la màxi-
ma transparència, veracitat, fiabilitat i sobretot participació. NO promou
cap opció, sinó només la participació. Podeu veure el seu web a www.oso-
nadecideix.cat

QQuuiinnaa  sseerràà  llaa  pprreegguunnttaa??
‘Està d’acord que Catalunya esdevingui un Estat de Dret, independent,
democràtic i social, integrat a la Unió Europea?”

OOnn  eess  vvoottaarràà??
Als col·legis electorals de 34 municipis d’Osona. En trobareu la llista amb les
seves poblacions i adreces en aquest mateix diari.

CCoomm  eess  vvoottaarràà??
Com en qualsevol altre referèndum. HI ha la papereta del Sí, la del No i la de
Blanc. El vot serà secret, dins d’un sobre, i es dipositarà en una urna el
mateix dia 13. 

CCaallddrràà  ppoorrttaarr  llaa  ppaappeerreettaa  ddee  ccaassaa??
No caldrà: a tots els col·legis hi haurà les paperetes disponibles, que podreu
triar en secret.

QQuuiinn  sseerràà  ll’’hhoorraarrii  ddee  vvoottaacciióó??
Des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, com en les altres eleccions.

AA  qquuiinn  ccooll··lleeggii  eelleeccttoorraall  ttooccaa  aannaarr??
En els muncipis que hi hagi més d’un col·legi podeu anar al que volgueu. És
diferents de les altres eleccions. A dins de cada col·legi, les taules estaran
classificades per la primera lletra del cognom.

QQuuiinneess  ddaaddeess  ss’’hhaauurraann  ddee  ddoonnaarr  aa  llaa  ttaauullaa  ppeerr  ppooddeerr  vvoottaarr??
Només ensenyar el DNI, i es prendrà nota del número. No s’apuntarà ni el
nom ni l’adreça, ni res que no sigui el número del DNI. 

QQuuee  eess  ffaarràà  aammbb  eellss  lllliissttaattss  ddeellss  DDNNII  ddee  llaa  ggeenntt  qquuee  hhaaggii  vvoottaatt??
Al vespre, després del recompte, els llistats seran completament esborrats i
ningú no en tindrà cap còpia. 

CCoomm  ssaabbeerr  ssii  ppooddeeuu  vvoottaarr??
1.- Poden votar tots els majors de 16 anys que resideixin en els municipis en
què hi ha consulta, tinguin la nacionalitat que tinguin.
2.- Podeu votar si residiu al municipi i ho acrediteu amb el vostre DNI.
3.- Si el vostre DNI posa un municipi distint del que viviu, caldrà presentar
volant d’empadronament o convivència, que us faran a l’Ajuntament.

4.- Si el vostre DNI posa un altre municipi d’Osona on es faci el referèn-
dum, haureu de votar en aquest i no pas en el que viviu. En aquest cas,
no valdrà cap certificació d’empadronament, per evitar que ningú no voti
en dos llocs.

PPeerròò  ssii  ssóócc  iimmmmiiggrraanntt,,  ppuucc  vvoottaarr  iigguuaallmmeenntt??  
Sí. Les persones no considerades ciutadanes per l’Estat espanyol, hauran
de portar:
- Targeta de residència si sou ciutadà d’un Estat no membre de la Unió Euro-
pea, on consti l’adreça del municipi on viviu.
- Certificat d’inscripció al registre comunitari, si sou ciutadà d’Estat membre
de la Unió Europea, i passaport expedit pel vostre Estat.
- Si estàs en situació irregular, passaport expedit pel vostre Estat.
Si en els documents anteriors no hi surt l’adreça on vivu, caldrà que aneu a
l’Ajuntament perquè us facin un volant d’empadronament o de convivència,
i portar-lo per anar a votar.

SSii  aaqquueellll  ddiiaa  nnoo  hhii  ssóócc,,  ppuucc  vvoottaarr  aabbaannss  dd’’hhoorraa??
Sí, utilitzant el vot secret anticipat. Heu de posar-vos en contacte amb el
grup organitzador del vostre municipi i portar la mateixa documentació que
hauríeu de portar el dia de la votació. Allà us facilitaran les paperetes i els
sobres per votar a l’instant, de manera secreta i amb plenes garanties. Tam-
bé hi haurà voluntaris que recolliran aquests vots secrets anticipats. Si no
trobeu el grup local, podeu contactar a través del web
www.osonadecideix.cat.

Les preguntes més freqüents sobre el 13D
Tot el que cal saber per anar a votar al referèndum d’independència de Catalunya

Veïns de Sant Pere de Torelló fent vot anticipat en una instal·lació municipal, el dia 28
de novembre.

La foto de família d’una part dels signants, a l’acte de presentació al Casino
de Vic, el dia 2.

Un total de 34 destacades personali-
tats de la societat osonenca, la gran
majoria de les quals havien participat
en activitats de resistència a la dicta-
dura de Franco, han signat un manifest
en què demanen que es vagi a votar el
dia 13 per exercir el dret a l’autodeter-
minació de Catalunya. Aquests són els
signants:

Enriqueta Anglada, Lluís Solà, Anicet
Altés, Jaume Ortiz, Pilar Cabot, Antoni

Pladevall, Josep Ylla Català, Quim Cap-
devila, Quimi Portet, Imma Bellafont,
Pep Cumeres, Pilarín Bayés, Candi
Espona, Ricard Torrents, Francesc
Codina, Anton Granero, Sebastià Bar-
dolet, Dolors Solà, Fra Lluís Rocaspa-
na, Josep Solà, Pep Poblet, Mohamed
el  Idrissi. Ramon Vila d’Abadal, Joan
Anguera, Víctor Sunyol, Maria Font, Pep
Tines, Ton Camprodon, Joan Salarich,
Jesús Andreu, Josep M. Casals, Antoni
Bayés, Miquel Macià i Josep Vernis.

PPeerrssoonnaalliittaattss  oossoonneennqquueess  ssiiggnneenn
uunn  mmaanniiffeesstt  ddee  ssuuppoorrtt  aa  llaa  ccoonnssuullttaa



On anar a votar?
34 municipis, amb 52 col·legis electorals i 125 taules

Podeu donar suport de tres maneres:

1.- Voluntaris per participar en els tre-
balls d’organització i execució de la
consulta, a través d’Osona Decideix i
els seus grups locals. Contactar a tra-
vés del web www.osonadeci deix.cat,
a la secció “Ens vols ajudar?”

2) Si sou una entitat que vol donar el
seu suport públic a Osona Decideix
com a coordinadora comarcal de la
celebració de les consultes a Osona,
podeu omplir el formulari per a enti-
tats que trobareu al web www.osona-
decideix.cat, dins de la secció “Con-
tacte”.

Vull ser voluntari
Com treballar per la consulta d’independència de Catalunya

Si voleu fer una aportació econòmica,
o coneixeu algú que la vulgui fer,
podeu efectuarl'ingrés als següents
comptes, tot indicant en el concepte
d'ingrés la paraula “CCoonnssuullttaa””:
Núm. de compte per a ingressos dels
ajuts de particulars: 2040-0020-17-
3300011273. Desgrava el 25% i el
15% en IRPF.
- Núm. de compte per a ingressos de

les empreses: 2100-0747-22
0200308702. Desgrava el 30% en
l'Impost de Societats 
Important: per desgravar cal que en el

rebut de l'ingrés hi consti el nom i el
NIF de la persona o empresa.
Les consultes populars no reben cap

subvenció pública, però necessiten
recursos humans i econòmics
SSii  vvoollss  ii  ppoottss,,  ccooll··llaabboorraa!!

Vull fer un donatiu

Actes de campanya

Calen aportacions econòmiques: la consulta no té subvencions

Dissabte,  dia  5

VIC
Festa pel “SÍ”. Moltes activitats tot el dia: animació,
míting, xerrades, recitals  i concerts. Al carrer de la
Ramada. Veure programa a www.osonatanga.cat. 

BISAURA I LLUÇANÈS
Visita als alcaldes i equips de govern de Joan Ridao
(ERC). De les 12 h a les 19 h.

VILADRAU
Xerrada: Catalunya!! El poble decideix el dia 13 de
desembre. Amb la participació d’Antoni Castella i
Ramon Vila d’Abadal. A can Sià,18:00 h.

CENTELLES
Presentació de Centelles Decideix. Amb Alfons López
Tena i Jeroni Vinyet. Al Casal Francesc Macià. 20:00
h.

Diumenge,  dia  6

VILADRAU
Parada informativa a la Plaça Major, de 12:00 a
14:00 h. Amb Informació sobre el vot anticipat. (Tam-
bé hi serà els dies 7 i 8)

Dimarts,  dia  8

TORELLÓ
Presentació de la Vall del Ges Decideix. Amb Alfons
López Tena i Jeroni Vinyet. Al Centre Civic del Barri de
Montserrat, 20:00 h.

VILADRAU
Vermut popular. Amb Francesc Ribera "Titot". 
A la plaça Major. 13:30 h.
Pujem l´estelada al Matagalls: trobada a la Creu de
Matagalls a les 11:00 h. Es convida els pobles d´Oso-
na per tal que  acompanyin la gent de Viladrau per fer
la foto de grup a dalt del cim. 
Xerrada informativa: “Les raons econòmiques per
votar Sí el dia 13”. A can Sià. 18:00 h.

Dimecres,  dia  9

TONA
Acte final de campanya participació de Tona Decideix.
Amb Vicent Sanchís, ex-director del Diari Avui, i Alfred
Bosch, escriptor. A la Sala d´actes de l´Ajuntament.
21:00 h.

SANT QUIRZE DE BESORA
Presentació El Bisaura Decideix. Amb Francesc Ribera
"Titot". A la Caixa de Manlleu. 20:30 h.

SANT HIPOLIT DE VOLTREGÀ
Presentació del Voltreganès Decideix. Amb Alfred
Bosch, escriptor. A l’Ateneu. 20:30 h.

CARAVANA PER LA INDEPENDÈNCIA
Organitzada per la JNC, entre els dies 9 i 12 recorrerà
Vic, Manlleu, Torelló, Tona, Taradell, Roda de Ter, Cen-
telles, Prats de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà,
l'Esquirol, Sant Julià de Vilatorta, Sant Quirze de Beso-
ra i Seva.

Dijous,  dia  10

VIC
Míting unitari pel “Sí”. Ramon Tremosa (CiU), Oriol
Junqueras (ERC) i Julià de Jódar (CUP). Al Centre
Comunitari, del passeig de la Generalitat. 21:00 h.

Acte públic de presentació del Manifest de personali-
tats osonenques. Casino de Vic. 18:30 h.

SANTA EUGÈNIA DE BERGA
Fem campanya a Santa Eugènia de Berga. Al Teatre
Àngel Guimerà. (Hi haurà pica-pica) 20:00 h

Divendres,  dia  11

VIC
Acte central de camanya d´Osona Decideix. Amb Joan
Laporta, president del FC Barcelona. A la plaça Major
de Vic. 18:30 h.

SANT JULIÀ DE VILATORTA
Presentació Sant Julià Decideix.  Amb l’escriptor
Alfred Bosch. Al Saló Catalunya. 21:00 h.

13D Seguiu la info per Internet
al diari digital www.osona.com

Alpens C/ Ramal, 3
Calldetenes Plaça Vella, 4
Centelles C/ Escoles, 4
Collsuspina C/ Major, 33
El Brull Plaça de l'Església, s/n
Folgueroles Plaça Verdaguer
Gurb Plaça de l'Amistat, 2
Les Masies de Roda C/ Sant Josep,1
Les Masies de Voltregà Ctra. C-17, km. 70 (Cal Peiu)

Major, 35 (Escola pintura i dibuix)
C/ de Girona, 7 (Ausa Comptables)

Malla Plaça de l'Església, s/n
Manlleu C/ Alta Cortada, 1 (Can Puget)

C/ Roca, 4-6 (Teatre de Gràcia) 
Plaça Mercat, 100 (CC. OO)

Montesquiu Plaça Emili Juncadella, s/n
Orís C/ d'Osona, 18
Prats de Lluçanès C/ dessota l'Església, s/n
Roda de Ter Plaça Major, 17
Sant Hipòlit de Voltregà C/ de l'Església, 20-22

C/ del Mallol, s/n (antiga Opel)
Sant Julià de Vilatorta Plaça Major, 7
Sant Pere de Torelló C/ Balmes, 2
Sant Quirze de Besora Ctra.de Berga,2 (Rest. La Conca del Ter)
Sant Vicenç de Torelló Plaça de l'Ajuntament, 6

C/ Borgonyà, s/n
Santa Cecilia de Voltregà Mas Can Pairot de Baix, s/n
Santa Eugènia de Berga Plaça Àngel Guimerà, s/n
Santa Eulàlia de Riuprimer Plaça de la Rectoria,1
Santa Maria de Besora C/ Pla de Teià, s/n
Santa Maria de Corcó Avinguda les Gorgues (Rectoria)

Local Parroquial (Sant Marti Sescorts)
Antigues escoles (Cantonigròs)

Seva Plaça de l'Església (St. Miquel de B.)
Plaça de la Creu, s/n (Seva)

Sora C/ Major, s/n
Taradell Carretera de Balenyà, 101
Tavèrnoles C/ de l'Església, s/n
Tona C/ Germana Victòria, 21
Torelló C/ Núria

C/ dels Estudis, 7
Vic C/ Pare Xifré (Temple romà)

C/ Sagrada Família, 27
C/ Remei, 40 (Parròquia del Remei)
C/ Sant Segimon (Col·legi Escorial)
C/ Major, 41 (Sentfores- La Guixa)
C/ Carrasco i F., 28 (Associació Veïns)
Plaça d’Osona (Sindicat UGT) 4, 1r
C/ Ramada, 14 (Casal Claret)
Plaça Lluís Companys, 3 (CC OO)
Avinguda Marti Genís, 1 (Mesquita)

Vidrà Plaça dels Catalans, 2Viladrau 
Viladrau Plaça Major, 4
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Acte de la Coordinadora Nacional al Fòrum
Més de 2.000 persones van assistir el 30
de novembre al Fòrum de Barcelona a l'acte
d'inici de la campanya de la Coordinadora
Nacional de Consultes per la Independèn-
cia.

El periodista Miquel Calçada, Miki Moto,
va obrir l'acte dient que aquest Estatut és
'l'últim intent d'encaixar amb Espanya' i que
“la dignitat de Catalunya només és la inde-

pendència”. L'acte va comptar també amb
la participació de representants de moltes
comissions locals que organitzen les consul-
tes; els músics Titot i David Rosell; l'actor
Carles Canut; l'alcalde d'Arenys de Munt,
Carles Móra; l’alcalde de Sant Pere de Tore-
lló i president de Decidim.cat, Jordi Fàbre-
ga, i el filòsof Josep-Maria Terricabras, entre
d'altres.

Reagrupament:
per patriotisme
i dignitat, sí

“Per patriotisme i dignitat”, Reagru-
pament fa una crida a tots els cata-
lans per tal que el 13 de desembre
acudeixin a votar i ho facin a favor de
la pregunta que se sotmet a la seva
decisió. L'associació ha reiterat el
seu 'total suport' al referèndum i a
les persones i entitats que l'organit-
zen.

A. Pladevall:«Si no
ens traiem aquest
jou, ens aixafaran» 

L’historiador mossèn Antoni Plade-
vall participa intensament en la cam-
panya a Taradell. A l’acte amb la
gent gran va afirmar:  “Espanya ens
ha enredat tota la vida”, des de l’è-
poca dels Reis Catòlics. “Des de lla-
vors mai més hem estat lliures, sem-
bla que hi ha democràcia, però això
és mentida. Si hi ha llibertat, que no
ens privin de fer votacions. Cadascú
és lliure de decidir el que vol. És el
moment que la gent digui què volem
ser”. Segons Pladevall, “si no ens
traiem aquest jou del damunt, ens
aixafaran”.

Manifest de més
de 200 alcaldes
i exregidors

Un total de 214 alcaldes, regidors i
excàrrecs municipals de la democrà-
cia a Osona han siginat un manifest
a favor de la participació en la jorna-
da electoral del 13 de desembre.
Podeu veure un vídeo de Lluís Solà
llegint aquest manifest a www.oso-
na.com

L’alcalde de Vic
anirà a votar a la
consulta del dia 13

Segons que ha pogut saber
Osona.com, l’alcalde de Vic, Josep
Maria Vila d’Abadal, de Convergència
i Unió, participarà en la consulta
anant a votar al col·legi electoral més
proper al seu lloc de residència, que
serà el del veïnat de la Guixa, ubicat
al número 41 del carrer Major.

Puigcercós: contra el TC, vot massiu el dia 13
El president d'ERC, Joan Puigcercós, consi-
dera que la “millor resposta” que es pot
donar a una eventual sentència del Tribunal
Constitucional adversa a l'Estatut és una
participació massiva a les consultes d'inde-
pendència convocades en municipis del país
el 12 i 13 de desembre, i si encara no hi ha
sentència, a les del 28 de febrer i el 25 d'a-
bril.

Així ho ha manifestat en un apunt al seu
bloc d'Internet, en què situa la participació

massiva a les consultes independentistes
com el millor 'pla B' a la sentència del TC. 

CiU, ERC i CUP demanen junts el «sí» a Vic
Les seccions locals de Vic de CiU, ERC i CUP
demanen juntes el vot dels vigatans per la
independència. Els diputats europeus
Ramon Tremosa, Oriol Junqueras i l'escriptor
Julià de Jódar, faran un acte unitari el dia 10
al Centre Comunitari del passeig de la Gene-
ralitat.
L’acord va ser anunciat per David Sala i

Cuervas, president de CDC de Vic; Raül
Escobar i Presseguer, president d’Esquerra
de Vic, i Laia Jurado i Canadell, regidora de

la Candidatura d’Unitat Popular a l’Ajunta-
ment de Vic

Osona Decideix coordina la consulta arreu
Osona Decideix és l’entitat que promou i
coordina el referèndum a totes les poblacions
de la comarca d’Osona, en base a unes nor-
mes i un protocol comú per a tothom. En la
pràctica, com explica el seu màxim responsa-
ble, Alfons López Tena (foto), “estem fent el
paper d’Estat, organitzant una consulta popu-
lar i i promovent la participació des de la neu-
tralitat, ja que no demanem el vot en cap
direcció”. 

Enquesta UOC: Independència guanya!
Una gran enquesta de la Universitat Oberta
(UOC) atorga un 50,3% de vots a favor de la
secessió i un 17% en contra, amb un 75% de
participació.

El vot a favor de la independència de Cata-
lunya seria majoritari, amb un percentatge
lleugerament superior al 50%, segons una
macroenquesta elaborada per la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) a la qual ha tingut
accés el diari Avui. Aquesta és la primera
enquesta que atorga la victòria als partidaris
de la independència. Va ser efectuada pel
setembre, poc després del referèndum d'A-

renys de Munt.
Segons aquest estudi, que ha comptat amb

el suport del Centre d'Estudis Contemporanis
de la Generalitat, els vots negatius es queda-
rien en el 17,8%, mentre que un 5,8% no ho
té decidit i un 1,4% no contesta. Un 24,6%
manifesta que no aniria a votar.

El suport és aclaparador a la idea que Cata-
lunya és qui ha de decidir el seu propi futur,
amb un resultat del 83% de vots a favor d'a-
questa opció.
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