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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 11 DE SETEMBRE DEL 2015

Maresme

L’aplec
d’Arenys de
Munt torna al
monument

La trobada
independentista es
farà diumenge, però
la recapta per pagar
a l’artista no avança

La participació del Maresme a la Via Lliure de l’Onze de Setembre
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Cent cinc autocars
TRANSPORT L’ANC té comptabilitzats en més d’un centenar el nombre de busos que es desplaçaran avui del Maresme a
Barcelona per participar a la Via Lliure ÈXIT Argentona, amb 16, i Calella, amb 12, són els municipis que més gent porten
Teresa Márquez
MATARÓ

Més d’un centenar d’autocars marxaran del Maresme avui cap a Barcelona
curulls de gent que vol participar en la gran manifestació amb motiu de la Diada que organitzen l’ANC i

Òmnium Cultural. La majoria dels vehicles sortiran
a última hora del matí o
primera de la tarda, després que s’hagin enllestit
els actes i ofrenes locals
que marca la tradició i amb
temps suficient per ser a
lloc abans de l’hora assignada per fer el mosaic.

El responsable de la logística dels autocars de
l’ANC, el maresmenc Dani
Carulla, avança que és difícil establir una xifra exacta
de la gent que arriba amb
aquest mitjà de transport.
“Hem de tenir en compte
que són vehicles amb capacitat diferent i per això es-

tablim l’ocupació en una
mitjana de 50 persones”,
comenta. Seguint aquestes pautes, 5.250 persones
com a mínim es desplaçaran des de la comarca a la
capital catalana. La resposta del Maresme ha estat, segons Carulla, “generosa, tal com s’esperava” i

el nombre de vehicles és
força semblant als utilitzats en altres esdeveniments organitzats en anys
anteriors per l’entitat.
Pel que fa a participació, Argentona ocupa el
primer lloc, amb 16 busos;
seguida de Calella, que
n’aporta 12, 10 de l’ANC, 1

de CDC i 1 del Grup Sehrs;
Arenys de Mar, amb 10;
Malgrat de Mar, amb 9, i
Arenys de Munt, amb 8.
Mataró n’ha pogut omplir 7 i Caldes d’Estrac, 1.
Premià de Mar, la segona
població del Maresme,
n’aporta 2 i Pineda de
Mar, la tercera, 4. ■

