
Diumenge, 1 de juliol

11.00 h – 14.00 h
Matinal infantil 
Taller d’expressió artística. Tema: Com dibuixes la llibertat? 
Taller de xapes per a petits i grans
Lectures

17.00 h – 19.30 h
Contes per a adults i per a infants amb Anna Fité, Josep Barceló i 
grup de lectors

20.00 h
Interpretació de l’obra El cant dels ocells a càrrec de la Banda 
Municipal de Sabadell
El diumenge 1 de juliol, en el marc del Festival 30 nits, hi haurà el concert de la Banda 
Municipal de Sabadell a la pl. del Dr. Robert, a partir de les 19.30 h i fins a les 20.45 h.

20.45 h – 21.15 h
Cantada popular amb El Poble que canta

21.15 h 
Cloenda

Activitat conjunta amb L’embricada de la Creu Alta l’1 de juliol
Per més informació: embrickada.cat

16.00 h
Arribada al racó del Campanar de les rues procedents de les escoles 
on es va votar l’1-O

16.30 h
Els desitjos com a sostre: cercavila cap a la Creu Alta per fer la 
instal·lació L’embricada, al c. de Montllor i Pujal

20.00 h
Retorn cap al racó del Campanar

Òmnium Cultural Sabadell, Sabadell per la Independència - ANC, Súmate i les entitats en defensa 
de la república  organitzem i participem en aquests actes amb l’objectiu d’aconseguir-ne els 
propòsits de forma pacífica i ajustada a la legalitat, i rebutgem qualsevol manifestació de violència 
sobre les persones o coses. Fem una crida expressa als participants per garantir que tots els 
actes es desenvolupin amb ple respecte als drets de les persones, a la legalitat vigent i als valors 
democràtics que inspiren les nostres entitats.



Divendres, 29 de juny 

12.00 h – 13.00 h
Entrada a les cel·les de les dues primeres persones
Parlaments de les entitats organitzadores

12.00 h – 17.00 h
Taller d’escriptura de cartes als empresonats i exiliats
Lectura de cartes i textos en defensa de la llibertat

17.30 h – 18.30 h
Acció conjunta del grafiter Fullet (Johathan Parralejo) i del raper 
Elgio (Alex Nicolaev)
Lectura del manifest Demà pots ser tu a càrrec de Guillem Fuster

18.30 h – 19.45 h
Paraula i música: lectura de cartes, poemes i escrits per als presos, 
amb l’acompanyament de Músics per la Llibertat

19.45 h – 20.00 h
Roc Casagran llegeix poemes de la seva obra Direm nosaltres 

20.00 h
Interpretació: El cant dels ocells

20.15 h – 20.30 h
Enric Arquimbau interpreta Us escolto quan calleu

21.00 h – 23.30 h
Sopar groc dedicat especialment a les dones represaliades per 
l’Estat espanyol, amb la participació de representants de l’Associació 
Catalana de Drets Civils
Venda dels tiquets al local de SBDxI-ANC (c. Illa, 3)

23.30 h
Meditació i vetlla en silenci conduïda per Maite Fruitós 
Creació de símbols de la pau i llibertat amb espelmes

Dissabte, 30 de juny

11.00 h – 12.00 h
Sardanes a la pl. del Dr. Robert, amb la Cobla per la Independència 

12.00 h – 13.00 h
Actuació castellera i mostra de cultura popular amb els Castellers de 
Sabadell, els Bastoners de Sabadell i les Bruixes del Nord 

13.00 h – 14.00 h
Construcció del mural Flors per la llibertat per part del públic amb 
l’actuació de Corrandes són Corrandes 

17.00 h – 18.00 h
Lectura lliure de poemes sobre la llibertat i la República

18.00 h – 18.30 h
Gesta èpica d’arrels profundes, de Jordi Roca, amb els rapsodes Xajo 
Gorina i Lidia Guarch i l’acompanyament musical de Joan Druguet 
(contrabaix) i Rosa Rodríguez (saxòfon)

18.30 h – 19.00 h
Lectura de textos de Federico García Lorca, Miguel Hernández i Antonio 
Machado a càrrec de Luis Arraboa i del grup Poetes a Trenc d’Alba 

19.00 h – 19.30 h
Allau de llum i llibertat a càrrec del grup teatral Tres homes grossos 

20.00 h
Interpretació: El cant dels ocells

20.10 h
Lectura del Llamamiento por la libertad de los militantes y cargos 
representativos catalanes de sindicats de tot el món

20.20 h – 21.30 h
Tertúlia republicana, amb representants de l’ANC, Òmnium Cultural, 
Súmate i d’entitats en defensa de la república

22.00 h – 01.00 h
Xavi Múrcia i Mirna Vilasís canten poemes de Joan Vinyoli i 
Montserrat Abelló
Jazz per la llibertat: aquest grup de 20 músics sabadellencs, que 
s’han unit especialment per a aquesta ocasió, ens interpretaran 
temes de jazz i d’altres estils i llegiran el seu manifestDurant tots tres dies, a partir de les 8 del matí, hi haurà parades informatives, tallers de 

cartes, tallers de dibuix, lectures obertes a tothom i moltes més activitats.


