
Véns a Escòcia pel referèndum?
On dormir?   Què hi pots fer? Com desplaçar-te? Centre Català 

d’Escòcia
Scotland’s 

Catalan Centre

Albergs
La xarxa de Youth Hostel 
escocesa és una opció 
econòmica per allotjar 
grups, tant al centre 
d’Edimburg com de 
Glasgow. 

Apartaments
Si busques un allotjament
en un ambient més 
tranquil i familiar, 
una bona  opció és llogar 
un apartament a la zona 
que més t’agradi.

Hotels i B&B
Si prefereixes les 
comoditats d’un hotel o 
d’un bed & breakfast, en 
trobaràs una gran varietat. 
En aquests enllaços en 
pots trobar de molts tipus 
(també d’econòmics) i 
triar el que més t’agradi. 

Visita al Parlament Escocès 
El Parlament escocès és 
obert als ciutadans perquè 
el puguin conèixer bé. Si 
vols fer-hi una visita guiada 
gratuïta has de reservar 
amb antelació la seva web 
(explicacions en anglès). 

Referendoum Tour 
Un tour en català per 
entendre el referèndum 
escocès i visitar la ciutat.  

Tour històric a Edimburg 
Tours en castellà i en anglès 
que fan un recorregut pels 
principals atractius de la 
ciutat antiga. 

Museus
Els museus nacionals són 
gratuïts i són una bona ma-
nera de conèixer de primera 
mà la història, l’art, la ciència, 
els invents, etc. Informa-
te’n en aquests enllaços 
d’Edimburg i Glasgow. 

Pubs tradicionals
Després d’una jornada de 
passeig o de feina, 
desconnecta amb una pinta 
de cervesa als pubs més 
emblemàtics, on sovint 
trobaràs la música en direc-
te més variada.

La xarxa de transport públic 
dins i fora de les ciutats es 
compon d’autobusos i trens 
i taxis que et permeten 
arribar a tots els racons del 
país. 

Consulta’n les pàgines web 
i troba el teu recorregut:

A Edimburg 
http://transportforedinburgh.com/

A Glasgow 
http://www.glasgow2014.com/
your-games/travel-and-transport/
getting-around-glasgow

Tren 
http://www.scotrail.co.uk/

Taxi a Edimburg 
00441312281211

Taxi a Glasgow 
00441414297070

Autobusos interurbans 
http://www.travelinescotland.
com/cms/content/Busan-
dCoachLinks.xhtml?lang=en

Avió
Trobaràs companyies de baix 
cost que volen als aeroports 
d’Edimburg i Glasgow 
Prestwick.

18 de setembre de 2014
Augustine United Church (Sala Studio)

Carrer de George IV Bridge, 41
Edimburg

10.30 Obertura de portes.

11.30-12.30 “Immigració, ciutadania i referèndum”.  
Conversa en anglès entre membres de diverses 
comunitats immigrades a Escòcia sobre els 
drets i obligacions dels immigrants en el vot del 
referèndum escocès. 

15.00-15.30 Ballada de sardanes organitzada 
per l’agrupació d’Arenys de Munt. Punt de 
trobada: Royal Mile / Parliament Square

16.30-17.30  “Cultura, associacionisme i política”. 
Conversa en català amb representants 
d’associacions culturals dels Països Catalans so-
bre els reptes de participar en processos polítics.

18.00-19.00 Reserva del sopar. Qui ho vulgui 
podrà fer una comanda de pizza i beguda no-
alcohòlica. El preu i les opcions a triar es faran 
públics el mateix dia. 

19.30-20-30 “Democràcia representativa i partits 
polítics a Catalunya i Escòcia”. Conversa amb 
representats de diversos partits polítics catalans 
sobre la funció dels partits polítics en el procés 
sobiranista a Catalunya i a Escòcia. 

20.30-21.30 Repartiment del sopar.

21.00-24.00 Seguiment dels resultats electorals.

(Es cobrarà una entrada de 3 lliures per persona)

https://www.syha.org.uk/
http://www.reserveapartments.co.uk/ 
http://www.visitscotland.com/accommodation/hotels/
http://www.visitscotland.com/accommodation/bandbs/
http://www.scottish.parliament.uk/visitandlearn/24228.aspx
http://www.scottish.parliament.uk/visitandlearn/24228.aspx
http://www.referendumtour.com/ 
http://www.newedinburghtours.com/daily-tours/new-edinburgh-free-tour.html  
http://www.nms.ac.uk/our_museums/national_museum_of_scotland.aspx 
http://www.glasgowlife.org.uk/museums/pages/home.aspx
http://www.visitscotland.com/info/food-drink/searchresults?prodtypes=CATE&refined=1&refine-place=on&src_area=-1&refine-location=&loc_place=&loc_polygon=&loc_placeprox=&src_location=&src_pcproximity_bands=50%7C20%7C10%7C5%7C2%7C1&src_pcproximity_dist=50&refine-category=on&src_category=cg019&refine-name=on&src_name=&submit=Search
http://www.visitscotland.com/info/food-drink/searchresults?prodtypes=CATE&refined=1&refine-place=on&src_area=-1&refine-location=&loc_place=&loc_polygon=&loc_placeprox=&src_location=&src_pcproximity_bands=50%7C20%7C10%7C5%7C2%7C1&src_pcproximity_dist=50&refine-category=on&src_category=cg019&refine-name=on&src_name=&submit=Search
http://transportforedinburgh.com/
http://www.glasgow2014.com/your-games/travel-and-transport/getting-around-glasgow 
http://www.glasgow2014.com/your-games/travel-and-transport/getting-around-glasgow 
http://www.glasgow2014.com/your-games/travel-and-transport/getting-around-glasgow 
http://www.scotrail.co.uk/
http://www.travelinescotland.com/cms/content/BusandCoachLinks.xhtml?lang=en
http://www.travelinescotland.com/cms/content/BusandCoachLinks.xhtml?lang=en
http://www.travelinescotland.com/cms/content/BusandCoachLinks.xhtml?lang=en


Véns a Escòcia pel referèndum?
Què hi pots tastar? En vols saber més? Sobre el referèndum...

Haggis. El plat més famós de la gastrono-
mia escocesa, fet a base de carn, espècies i 
farina de civada, i servit amb puré de patata 
i de nap. 

Oatcakes. Les galetes salades més famoses 
del país, documentades des de fa segles. 

Cranaghan. Unes postres tradicionals 
fetes d’una barreja de crema batuda, 
whisky, mel i gerds frescs. 

Cullen skink. Sopa de peix molt popular a 
Escòcia que es menja de primer plat al So-
par de Burns, festa durant la qual se celebra 
el naixement del famós escriptor. 

Fish and chips. Tasta el plat de menjar 
ràpid més popular al país. 

Entrepà de porc rostit (només a Edimburg)
http://www.oinkhogroast.co.uk/ 

Barra Mars fregida. Sembla una combinació 
estranya i difícil d’imaginar, però en aquest 
país no hi ha res impossible; aquesta barra de 
xocolata fregida és un llevant excel·lent. 

Begudes locals. Tennants, Innis and Gunn, 
Deuchars, Best, Irn-Bru. 

Whisky. És la beguda escocesa per excel·lència; 
n’hi ha centenars i de tipus molt diversos, i 
també tens la possibilitat de visitar desti·leries 
on te n’explicaran tot el procés d’elaboració. 
http://www.scotlandwhisky.com/

El mirall escocès, de Xavier Solano. 
Un llibre permet conèixer la política i la 
societat escocesa en comparació amb la 
catalana. 

La noia d’Aberdeen, de Quim Aranda 
Una novel·la d’intriga amb l’actual procés 
polític escocès i el català com a teló de fons. 

Homenatge a Escòcia, de Sense Ficció. 
Un reportatge polític a l’entorn del procés 
sobirtanista escocès.  

Afers exteriors a Escòcia. El programa 
de Miquel Calçada fa un breu repàs de 
política, història, gastronomia i, sobretot, 
dels catalans al país.   

Trainspotting (pel·lícula), de Danny Boyle. 
Dins un context de reconeixement 
d’Edimburg com a ciutat rica i cultural, 
s’explica la pobresa i la misèria humana 
dels més desafavorits a la ciutat durant els 
anys noranta del segle XX. 

Braveheart. Un film basat en les trifulgues 
de l’heroi escocès William Wallace. 

Carros de foc. Una pel·lícula, rodada en 
part a Escòcia, que parla de la trajectòria 
d’Eric Liddle, l’atleta escocès més famós.

The Angels’ Share, Sweet Sixteen, Ae 
Fond Kiss. Tres pel·lícules del director 
britànic Ken Loach que retraten diverses 
comunitats i problemàtiques socials 
d’Escòcia.

La campanya

Yes Scotland 
http://www.yesscotland.net/ 

Better Together 
http://bettertogether.net/

Els mitjans de comunicació

BBC 
http://www.bbc.co.uk/news/16630456

The Scotsman
http://www.scotsman.com/news/poli-
tics/scottish-independence

Herald Scotland 
http://www.heraldscotland.com/politics

Els blocs

Escocia Referendum, 
el bloc del periodista Pablo Rodero 
http://escociareferendum.com/

Bloc del periodista Oriol Gracià 
http://www.oriolgracia.cat/

Estats, el bloc d’Albert Olaya
http://estats.es/

Caminant cap a l’autèntica “Devolution” 
http://blocs.mesvilaweb.cat/escocia/

http://www.oinkhogroast.co.uk/  
http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php?itemid=53655  
https://www.youtube.com/watch?v=DQAsmEBfoiY   
http://www.yesscotland.net/
http://bettertogether.net/
http://www.bbc.co.uk/news/16630456
http://www.scotsman.com/news/politics/scottish-independence
http://www.scotsman.com/news/politics/scottish-independence
http://www.heraldscotland.com/politics 
http://escociareferendum.com/
http://www.oriolgracia.cat/
http://estats.es/
http://blocs.mesvilaweb.cat/escocia/
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