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Ara és l'hora, Segadors!! 

Vine i ajuda a desplegar l'estelada més gran del món en temps rècord a Sant Cugat 
del Vallés 

Perquè tenim pressa, la farem ben grossa! 

Benvolgut/Benvolguda, 

Desplegarem l’estelada més gran del mon (72m x 36m) en una esplanada situada en un dels espais 

verds de la ciutat, formant part del conjunt d’actes que la territorial ha previst com a començament 

de la campanya pel Referèndum i pel SÍ. De fet, el passat divendres 23 de juny, en un acte conjunt 

amb Òmnium, AMI, Ajuntament i tots els partits independentistes de la ciutat, es va tornar a hissar 

l’estelada que havia estat retirada per ordre judicial. 

Amb el desplegament d’aquesta megaestelada, s’editarà també un audiovisual gravat amb dron per 

ser distribuït a tots els mitjans i xarxes. L’objectiu és aconseguir el desplegament en un temps 

record (pocs minuts), per donar-hi tota la força mediàtica possible. 

Ateses les dimensions de l’estelada, necessitem 150 voluntaris que envoltin els perímetres de les 3 

parts de l’estelada més la part de l’estelada blava i ens permeti desplegar-la en el menor temps 

possible. Els voluntaris haurien de venir amb calçat lleuger, samarretes del SÍ (a poder ser) i 

amb barret pel sol. 

Ens dirigim doncs a tots vosaltres per demanar-vos ajuda, que hi participeu i que us apunteu a 

poder fer realitat aquest acte. A continuació us citem les dades per poder-vos inscriure com a 

voluntari/a i participar-hi: 

• Data: Dissabte, 8 de juliol. 

• Hora de convocatòria pels voluntaris: 16:00. 

• Hora de desplegament de l’estelada: 17:14. 

• Lloc: Carrer Josep Irla 50. 08195 Sant Cugat del Vallès. Davant l’Escola Turó de Can 

Mates. 

• Finalització: Al voltant de les 19:00 hores. 

No cal dir que tothom que vulgui venir a veure-ho en viu i en directe, hi és convidat, a partir de les 

17:00 hores. 

Moltes gràcies, en nom del Secretariat de Sant Cugat del Vallès. 

Per la llibertat de Catalunya us hi esperem, no podem fallar! 
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ESCALETA DE L’ACTE 

1. 15:00 Rebuda d’un petit grup de voluntaris de Sant Cugat al segon esglaó del Turó de Can Matas. 

2. 16:00 Rebuda de la resta de voluntaris de Sant Cugat i d’arreu de Catalunya. 

3. 17:00 Les 3 llengües de la megaestelada han d’estar posades al turó. 

4. 17:14 Desplegament de l’estelada 

5. 17:30 Temps per fer fotografies amb l’estelada 

6. 19:00-19:15 Recollida de l’estelada.   

 

EMPLAÇAMENT DE L’ESTELADA AL PARC 

 

 

VOLUNTARIS DE SANT CUGAT (15:00 hores) 

Llistat de tasques a repartir 

1. Muntatge de les dues carpes de l’ANC a la base de l’estelada. 4 voluntaris permanents.  

2. Distribució dels cubells amb les ampolles d’aigua per repartir. 2 voluntaris. 

3. 6 voluntaris per gestionar cadascuna de les 3 llengües de l’estelada (2 per cada llengua). 

4. 2 voluntaris per gestionar l’estel blau. 

5. 4 Voluntaris per dirigir a la gent al turó adequat des de l’entrada al Parc. 

Un cop fetes les explicacions als caps de les llengües i de l’estel blau, entre tots marcarem el terreny amb 

cordes per delimitar cadascuna de les llengües. 
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EMPLAÇAMENT DE LES CORDES (CROQUIS APROXIMAT) 
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VOLUNTARIS D’ARREU DE CATALUNYA (16:00 hores) 

A partir de les 16:00 els voluntaris repartiran en 4 grups (3x llengües i 1x estel blau). 

Cadascun dels grups constarà de 30 voluntaris (excepte l’estel blau de 15). 

Un altre grup de 15 voluntaris haurà d’evitar que la gent entri i trepitgi l’estelada. 

Els responsables de cadascun dels grups procediran a l’explicació de com estendre cada llengua al terra i 

quins son els seus límits (els trobareu ja marcats amb cordes). 

1. Es procedirà al muntatge de cadascuna de les 3 llengües sense desplegar. Cada llengua té 3 barres 

de l’estelada i des del cel només se’n veurà una (la central).  

2. Cada llengua té uns 70 metres de llargada i els responsables repartiran els 30 voluntaris per que 

puguin cobrir la seva llargada. 15 voluntaris per desplegar una de les barres cap a dalt del turó i 15 

voluntaris per desplegar-la cap a baix. 

3. L’estel blau es deixarà a terra sense desplegar, a l’espera de que la resta de l’estelada estigui 

preparada. Aquest estel disposarà de 15 voluntaris pel seu desplegament final. 

 

REBUDA DELS ASSISTENTS (17:00 hores) 

A partir de les 17:00 el públic assistent es pot anar distribuint pels voltants de l’estelada sense entrar en el 

terreny disposat per l’estelada. 

Els voluntaris de cadascuna de les llengües ocuparan els seus llocs corresponents. 

 

DESPLEGAMENT FINAL (17:14 hores) 

A les 17:14, es donarà l’ordre i els voluntaris procedireu al desplegament de la megaestelada 

Un cop desplegada, cap a les 17:30 es cantarà “Els Segadors”. 

A partir d’aquest moment, els assistents es podran fer les fotografies corresponents amb l’estelada a 

l’esquena, sempre sense trepitjar-la. 

Cap a les 18:30-19:00 es procedirà al desmuntatge de la megaestelada. 

 

 

RECOMANACIONS I ALTRES INFORMACIONS 

Dur calçat còmode i esportiu. 

Si és possible, venir amb la samarreta del Sí. 

Portar barret per protegir-se del sol i posar-se protecció solar. 

S’anirà repartint aigua fresca durant el muntatge. 

També repartirem uns presents de record de l’acte pels voluntaris. 


