Tothom a Perpinyà dissabte 29 de febrer
Acte del Consell per la República amb el president Carles
Puigdemont i els consellers Toni Comín i Clara Ponsatí.

INFORMACIÓ DE L’ACTE
● LLOC: Parc de les Exposicions de Perpinyà (esplanada al costat del
Recinte firal Palau de les Exposicions de Perpinyà)
● HORA: A partir de les 12 hores.
Les comarques nord-catalanes van ser claus per a poder celebrar el
referèndum de l’1 d’octubre i les seves institucions i societat civil sempre han
donat suport al procés català i han demanat la llibertat dels presos i exiliats
polítics.

Planificació de la sortida
● 07:00 sortida amb autocar des de Barcelona a la cantonada Enric
Granados/Rosselló.
● El motiu de sortir aviat es que hi ha una previsió de molts autocars i
vehicles privats que aniran a Perpinyà.
● Anirem a esmorzar a l’àrea de l’Empordà. Porteu quelcom per si l’Àrea
està suturada de gent

● Un cop esmorzats continuarem fins Perpinyà 64 Km i baixarem prop del
“Castellet”.

●
● Arribarem al voltant de les 10:00 i del Castellet fins el Parc d’Exposicions
hi ha 1,2 km a peu.
● Tranquil·lament podem fer aquest passeig que passa prop del riu “La
Tet” i assistirem a l’acte que s’ha preparat.
● Quan acabi l’acte podrem menjar els entrepans i/o carmanyoles que hem
de portar preparats de casa.
● No reservarem cap dinar a cap restaurant, per la qual cosa,
tothom ha de portar begudes i menjar.
● Al voltant de les 16 o 17 hores tornarem a l'autocar per tornar a casa.

COST
● El cost està previst al voltant del 25€ que dependrà de les places
ocupades. Es cobrarà al mateix autocar
● Poden venir amics, parelles, coneguts, etc.
● Es important que contesteu abans del dia 15 a fi i efecte de contractar
l’autocar en ferm.

COM APUNTAR-SE
Les persones que hi vulguin assistir s'hauran d'inscriure al telèfon 93 213 76
48 o bé per e-mail a ipecc@ipecc.cat
Qualsevol problema el dia de la sortida contactar amb el coordinador Josep
Puig 669 144 503

