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La campanya del referèndum,
l'endemà del vuitè aniversari de la
consulta d'Arenys
Celebrada el 13 de setembre, la van seguir diverses onades que van acabar el
10 d'abril del 2011 amb la votació a Barcelona

un periodista de la BBC cobrint la Consulta per la independència d'Arenys de Munt Foto: Adrià Costa

La primera consulta popular sobre la independència que es va fer a Arenys de Munt el 2009 va
complir el seu vuitè aniversari aquest 13 de setembre. "Està d'acord que Catalunya esdevingui un
Estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?", va ser la pregunta que
es va formular als habitants de la població, inclosos immigrants i menors de 16 anys.
El pinyol de tot el que ha vingut després. A la població del Maresme la van seguir fins a quatre
onades amb conjunts de municipis celebrant a la plegada la votació el 13 desembre del mateix
any, el 28 de febrer, els 24 i 25 d'abril i el 20 de juny. També n'hi va haver d'internacionals als
Estats Units, Països Baixos o Luxemburg i la darrera va ser a Barcelona, el 10 d'abril del 2011.
Com ja va passar en un primer moment amb el 9-N, la consulta d'Arenys de Munt va estar
prohibida i els organitzadors van haver de traslladar les urnes fora de les dependències
municipals per poder-la dur a terme. Es va instal·lar el col·legi electoral al Centre Moral d'Arenys
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de Munt.
Després d'aquesta consulta, ja va arribar el 10 de juliol de 2010 a la tarda, quan Barcelona va
bullir amb una gran manifestació http://www.naciodigital.cat/noticia/16478/poble/fa/historia)
(
que
s'havia convocat per protestar contra la retallada de l'Estatut i va acabar convertint-ne en la
primera demostració de força de l'independentisme de l'actual cicle polític.
I és concretament aquest vespre, l'endemà de la celebració del vuitè aniversari d'aquella primera
consulta d'Arenys de Munt que té lloc el tret de sortida de la campanya del referèndum del
proper 1 d'octubre. Serà a Tarragona, en un acte conjunt en el qual hi participaran membres del
Govern com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, de la CUP i de les entitats.
Galeries de fotos del 13-S a Arenys de Munt
Galeria de fotos de la consulta d'Arenys de Munt: primeres hores
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/galeria/4293/pagina1/consulta/independencia/arenys/munt/
primeres/hores) (Adrià Costa)

Galeria de fotos de la consulta d'Arenys de Munt: concentració falangista
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/galeria/4294/pagina1/consulta/independencia/arenys/munt/
concentracio/falangistes) (Adrià Costa)

Galeria de fotos de la consulta d'Arenys de Munt: tarda festiva
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/galeria/4292/pagina1/consulta/independencia/arenys/munt/t
arda/festiva) (Adrià Costa)

Galeria de fotos de la consulta d'Arenys de Munt: espera i celebració
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/galeria/4295/pagina1/consulta/independencia/arenys/munt/
espera/celebracio) (Adrià Costa)
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La consulta d'Arenys del 2009. Foto: Adrià Costa
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