
Diada 2022: Torres de Segre/ Barcelona/ 
Torres de Segre 

 
 

Ja falta poc per a la Diada 2022. La jornada estarà marcada pels actes oficials 
de la Generalitat i el Parlament i per la manifestació de l’11 de 
setembre convocada per l’ANC amb el suport d’Òmnium Cultural.  

JuntsxTorres organitza un autocar per anar a la manifestació de la Diada: 

- Sortida: a les 13:00 h des de la Plaça dels Països Catalans. 
- Arribada: al mateix lloc després del viatge de Tornada, un cop 

acabada la manifestació. 
- Preu: 10,00 euros /persona. 
- Inscripcions: Entrant a l’enllaç facilitat al Vilaconnect i emplenant el 

formulari. 
- Pagament: En metàl·lic a  l’Ajuntament de 10:00 h a 12:00 h dels dies 

16 al 26 d’agost. 
- Transferència bancària al compte: ES48 2100 0530 6102 0007 9672. 
- Cal portar justificants de pagament a l’hora de pujar a l’autocar. 
- Places limitades.  
- En el cas de places lliures, es podrà pagar el mateix dia del viatge a 

peu d’autocar. 
 
Nota: 
Les samarretes de la Diada poden comprar-se a: Botiga oficial/Assemblea.cat, 
Bonpreu Esclat o  Decathlon.  



Recorregut de la manifestació de la Diada 2022 

Segons ha anunciat l’ANC, la manifestació de la Diada 2022 tornarà a estar 
centralitzada a Barcelona i serà en moviment. Arrencarà de l’avinguda del 
Paral·lel, passarà pel Moll de la Fusta fins al passeig d’Isabel II. A continuació, 
la protesta agafarà l’avinguda del Marquès de l’Argentera i acabarà davant de 
l’Estació de França. Com l’any passat, allà estarà situat l’escenari des d’on es 
faran els parlaments i les actuacions musicals. 

La protesta tindrà 10 punts de trobada per repartir els manifestants. A més, 
en determinats trams, l’estructura viària de la ciutat obligarà a dividir-se en 
dos blocs. Una imatge que, segons l’ANC, passarà desapercebuda pel gran 
volum de manifestants que s’esperen. 

 
 
 

El lema de la mobilització de la Diada 2022 

El 7 de juliol, l’Assemblea Nacional Catalana també va fer públic el lema que 
encapçalarà la manifestació de l’Onze de Setembre: “Tornem-hi per vèncer: 
independència“. Amb aquest missatge, l’entitat independentista demana 
“tornar a posar la independència al centre del debat polític”, així com “no 
esperar res de ningú que no sigui el poble“ 

 

https://beteve.cat/societat/barcelona-centralitzara-manifestacio-diada-2022/
https://beteve.cat/societat/barcelona-centralitzara-manifestacio-diada-2022/

