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Des que es va constituir l’any 2003, la CUP Mataró 
s’ha implicat en lluites i reivindicacions socials de 
la nostra ciutat. 

Hem treballat colze a colze:
•	amb Preservem el Maresme en defensa del terri-

tori i per aturar els laterals de l’autopista
•	amb la Coordinadora en Defensa de la Sanitat 

Pública
•	amb la plataforma Salvem Can Fàbregas en de-

fensa del patrimoni i contra la impunitat en la 
malversació de diners públics

•	amb €stafaBanca contra bancs escanyapobres
•	amb els pagesos en defensa de l’espai agrari
•	amb els treballadors de diferents empreses i ins-

titucions en defensa dels seus drets laborals
•	amb entitats i comunitats educatives en defensa 

de l’escola pública i en català
•	amb la CAL en defensa de la nostra llengua
•	en l’impuls de la primera consulta sobre la inde-

pendència el 20J de 2010
•	amb el moviment veïnal per la dignificació dels 

barris de la ciutat
•	amb col·lectius d’immigrants per construir una 

societat inclusiva
•	amb moviments antifeixistes per rebutjar el racis-

me i la xenofòbia
•	amb la PAH i la PAC en l’aturada de desnona-

ments i pel dret a l’habitatge
•	amb els sindicats alternatius mobilitzats a les va-

gues generals…

A nivell institucional, la CUP Mataró es va presen-
tar per primer com a les eleccions municipals l’any 
2003 sense obtenir representació.

L’any 2007 en Xavier Safont-Tria va ser escollit 
el primer regidor de l’esquerra independentista a 
l’Ajuntament de Mataró. Va repetir l’experiència 
l’any 2011, quan ens van faltar només 7 (set) vots 
per aconseguir el segon regidor.

Des de les eleccions municipals 2015 ja tenim dos 
regidors a l’Ajuntament de Mataró: en Juli Cuéllar 
i la Carme Polvillo.

A l’Ajuntament de Mataró hi portem la veu de les 
mobilitzacions populars, hi fiscalitzem el govern de 
torn i hi fem d’oposició crítica. Hem dut al Saló de 
Plens qüestions ideològiques que fins ara no s’ha-
vien plantejat seriosament al nostre ajuntament: la 
independència dels Països Catalans, la (re)munici-
palització de serveis públics, alternatives en mobi-
litat, defensa de tot allò públic…

Assemblea CUP Mataró
Mataró, maig 2015

memòria CUP Mataró 2011-2015

Un peu al carrer i
un peu a l’Ajuntament

La raó de ser de la CUP Mataró és implicar-se en les lluites i moviments socials 

de la ciutat. Té sentit ser a l’Ajuntament per fer-hi arribar lluites i reivindicacions 

amb una veu crítica des de dins. Aquesta memòria reflecteix les accions i els 

posicionaments de la CUP Mataró des del 2011 fins el 2015.

Eleccions 2003 1.170 vots 2,31% Cap regidor
Eleccions 2007 2.173 vots 5,58% 1 regidor
Eleccions 2011 2.482 vots 5,55% 1 regidor
Eleccions 2015 3.843 vots 8,43% 2 regidors
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Balanç polític 2010
26/1/11 Debat a M1TV de balanç de la política 
municipal de l’any 2010. Els partits també es 
posicionen sobre els futurs carrils laterals de 
la ronda de Mataró i l’autopista del Maresme. 
Per la CUP hi participa Xavier Safont-Tria.

Mobilitat i comerç
27/1/11 Xerrada L’impacte dels laterals a 
l’autopista en el comerç local, amb Màrius 
Navazo, geògraf i membre d’ADENC. A l’es-
pai Àgora del mercat de la Plaça de Cuba.

Presentació de candidats
11/2/11 Presentació dels 5 primers de la llista 
a les eleccions municipals del maig de 2011. 
Xevi Safont-Tria, Juli Cuéllar, Teresa Fité, 
Carme Polvillo i Toni Guirao. Al Nou Parc 
Central.

Per TV3 al País Valencià
3/3/11 Concentració davant l’Ajuntament per 
la lliure recepció de TV3 al País Valencià.

Calçotada popular
13/3/11 Calçotada popular per la sobirania ali-
mentària a la plaça Santa Anna. Amb parlaments 
de Xevi Safont-Tria i Ester Vivas, coautora del 
llibre Del camp al plat.

Tanquem la incineradora
24/3/11 Acte pel tancament de la incinera-
dora, amb Àlex Maymó, regidor dela CUP a 
Molins de Rei i Jordi Colomer, tècnic espe-
cialista en residus. Al Centre Cívic Can Morros 
de Cerdanyola.

Donem la cara per Mataró
27/3/11 Presentació del cartell Donem la 
cara per Mataró, a la taverna Atzucac.

Posa’t l’estelada
31/3/11 Acte Posa’t l’estelada, amb Xevi 
Safont-Tria i l’historiador Albert Botran. A 
Can Palauet.

Caps de llista del Maresme
2/4/11 Presentació dels caps de llista de la 
CUP a la comarca del Maresme. A Can Mar-
garit, al passeig del Callao.

Inici de campanya
5/5/11 Inici de la campanya de les eleccions 
municipals amb enganxada del primer cartell 
amb el lema Energia creativa, a la plaça 
Santa Anna.

Manifestació sanitat
8/5/11 Manifestació en defensa de la sanitat 
pública, convocada per la Coordinadora.

Un peu al carrer
Mobilitzacions i actes públics
[gener 2011 – desembre 2015]



CUP Mataró
memòria 2011-2015

5

al carrer

2011

Presentació del programa
9/5/11 Presentació del programa electoral 
Municipals 2011, a Les Esmandies.

Acte central de campanya
13/5/11 Acte comarcal amb l’estrena de l’es-
pectacle poètic, musical, audiovisual i polític El 
Maresme cap a la Unitat Popular, a l’auditori 
del Tecnocampus. Amb les CUP d’Arenys de 
Mar, Arenys de Munt, Argentona, Mataró, Pine-
da de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Vilassar de 
Dalt, Vilassar de Mar i la Crida Premianenca.

Acte a Rocafonda
17/5/11 Acte de campanya sobre participa-
ció i drets socials al Casal de Gent Gran de 
Rocafonda, amb Xevi Safont-Tria, Teresa 
Fité i Juli Cuéllar.

Debat electoral a la tele
18/5/11 Debat electoral a M1TV, amb el candi-
dat de la CUP Xavier Safont-Tria.

Assemblea 15M
18/5/11 Assemblea del 15M a plaça Santa Anna.

Mobilitat alternativa
19/5/11 Acte de campanya Per una mobilitat 
alternativa al Centre Social Camí de la Serra. 
Amb Xevi Safont-Tria, Toni Guirao i Carme 
Polvillo.

Final de campanya
20/5/11 Acte de cloenda de campanyaa la 
plaça de la Muralla. Amb Xevi Safont-Tria, 
Pep Riera, Teresa Fité, Juli Cuéllar i  Car-
me Polvillo.

Jornada electoral
22/5/11 2.482 persones voten la CUP a Ma-
taró (5,55%), un regidor: Xavier Safont-Tria.

Valoració de resultats a M1TV
25/5/11 Debat de valoració dels resultats 
electorals a M1TV. Per la CUP hi participa en 
Juli Cuéllar.

Fora xenòfobs de 
l’Ajuntament
11/6/11 Concentració de rebuig a l’entrada de 
regidors xenòfobs de Plataforma per Cata-
lunya el dia de la constituició del nou Ajunta-
ment de Mataró.

Assemblea oberta
11/6/11 Concentració de rebuig a l’entrada de 
regidors xenòfobs de Plataforma per Cata-
lunya el dia de la constituició del nou Ajunta-
ment de Mataró.

Present i futur a Euskal 
Herria, amb Bakartxo Ruiz
27/7/11 Acte polític amb Bakartxo Ruiz, 
diputada i portaveu de Bildu al Prlament de 
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Navarra, convidada institucional a l’Anada a 
Ofici de Les Santes. Al Casal Aliança.

Escola en català
6/9/11 Concentració davant l’Ajuntament en 
defensa de l’escola en català.

Pujada a Burriac
10/9/11 Pujada a Burriac amb motiu de la Dia-
da Nacional de l’Onze de Setembre.

Marxa de torxes
10/9/11 Marxa de torxes per la indepen-
dència, convocada per Mataró per la inde-
pendència amb el suport de la CUP, entre 
altres organitzacions.

Ofrena Diada Nacional
11/9/11 Ofrena institucional en homenatge a 
les persones mortes en defensa de les lliber-
tats del poble català, amb parlament de Xevi 
Safont-Tria. Al monòlit a Rafael de Casanova.

Valoració dels 100 dies
28/9/11 Debat televisiu de valoració dels 100 
primer dies de mandat del nou govern. Hi par-
ticipa Xevi Safont-Tria per la CUP.

Correllenuga 2011
1/10/11 Actes del Correllengua 2011, organit-
zats per la CAL.

Prou retallades a la sanitat
6/10/11 Concentració davant el Ple de l’Ajun-
tament de Mataró en protesta per les retalla-
des a la sanitat pública. Convoca la Coordi-
nadora.

Botifarrada a la Hispanitat
11/10/11 La CUP col·labora en la logística de 
la Botifarrada a la Hispanitat organitzada per 
l’organització de joves Maulets.

L’escenari després d’ETA
26/10/11 Debat a M1TV entorn al cesament 
definitiu de la lluita armada d’ETA. Per part 
de la CUP hi participa en David Fernàndez. 

Comiat d’en Pere Boix
5/11/11 Amics i familiars d’en Pere Boix i 
Sala retornem les seves cendres a la natura, 
a l’espai natural de la Cadira del Bisbe, i tot 
seguit dinar de germanor a Vilassar de Dalt.

Parlem d’impostos i 
ordenances fiscals
21/11/11 Assemblea oberta per decidir les 
propostes de la CUP en matèria d’impostos 
i ordenances fiscals. Al Casal Fèlix Cucurull.

Reclamem llum a la trama 
de l’Institut Noos a Mataró
28/11/11 Trascendeix que entre el 2005 i el 
2006 l’Institut Municipal de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Mataró beneficià a 
l’Institut Noos amb diversos contractes. Recla-
mem que l’actual govern municipal proporcio-
ni a la Fiscalia Anticorrupció tota la informació 
referent als expedients de contractació i als 
pagaments efectuats a l’entramat empresarial 
dels Ducs de Palma. 
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Urbanisme i domus romana
14/12/11 Conferència El creixement de la 
ciutat i una domus romana, a càrrec d’Agà-
pit Borràs. A Can Palauet.

Caravana independentista
15/1/12 Caravana de l’ANC per la indepen-
dència amb acte i parlaments a Canet de Mar.

Debat televisiu
21/12/11 Debat de política municipal a M1TV. 
Per part de la CUP hi participa Xevi Safont-
Tria.

Desnonament a Cerdanyola
26/1/12 Aturada d’un desnonament al carrer 
Vitòria de Cerdanyola. Convoca la PAH.

Solidaritat amb els 
estudiants de València
21/2/12 Concentració de solidaritat amb els es-
tudiants de l’IES Lluís Vives de València per la 
repressió policial que pateixen. Prou brutalitat 
policial. Convoquen SEPC i Maulets.

Rebutgem la zona 
d’escolarització única
28/2/12 Demanem al govern que aturi la im-
plantació de la zona d’escolarització única, que 
dialogui amb la comunitat educativa i que s’estu-
diï una nova forma d’escolarització prioritzant els 
criteris de proximitat a tots els centres educatius.

Nova sentència polititzada 
sobre Can Fàbregas
13/3/12 Sentència del titular del Jutjat Conten-
ciós-Administratiu 13 de Barcelona, D. Héctor 
García Morago, que desestima el recurs que la 
CUP havia presentat el 10 de juny de 2009 con-
tra la modificació de la delimitació poligonal del 
projecte de reparcel·lació del “PMU-001d d’àm-
bit Ronda Barceló-Can Fàbregas i de Caralt”.  El 
jutge emet una sentència judicial on introdueix 
les seves valoracions polítiques, sense anar al 
fons jurídic de la qüestió i sense ni tansols mo-
lestar-se a analitzar les proves pericials presen-
tades per la CUP.

Calçotada popular
18/3/12 Calçotada popular per la sobirania ali-
mentària. Presentació del documental El plat 
o la vida, amb Nani Moré. Parlaments de 
Xevi Safont-Tria i la sociòloga Marta Roca, 
que ha alertat que la borsa condiciona els 
preus del blat i de les matèries alimentàries.

Enderroc del Club Nàutic
23/3/12 Roda de premsa per reclamar l’en-
derroc de l’edifici de l’antic Club Nàutic. Amb 
Xevi Safont-Tria i Agàpit Borràs.

Per l’ensenyament públic
26/3/12 Concentració a favor de l’enseyament 
públic. Davant l’Ajuntament. Convoquen co-
munitats educatives.

Vaga general
29/3/12 Jornada de vaga general amb mani-
festació i concentració dels sindicats alterna-
tius a la plaça Santa Anna.

Fora legionaris de la 
Setmana Santa a Mataró
6/4/12 Rebutgem la presència de membres de 
la Legión Española en els actes de la Setmana 
Santa a Mataró i emplacem les entitats orga-
nitzadores perquè no permetin cap manifesta-
ció d’espanyolisme i militarisme.
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Homenatge a les Brigades 
Internacionals
15/4/12 Homenatge i record als brigadistes 
internacionals i a les víctimes del franquisme. 
Amb parlament de Pep Riera al cementiri i al 
monument de l’avinguda d’Amèrica. Convoca 
Grup de Recerca de la Memòria Històrica.

Parada Sant Jordi
23/4/12 Parada de Sant Jordi a La Riera.

#NoVullPagar
27/4/12 Accions revindicatives #NoVullPagar 
al peatge de l’autopista Mataró-Barcelona per 
part de militants de la CUP, entre ells Xevi 
Safont-Tria, Joan Jubany…

Primer de Maig
1/5/12 Manifestació des de l’estació de trens 
fins a la plaça Santa Anna amb el lema Contra 
les retallades i la reforma laboral. Convo-
quen els sindicats alternatius i #Maresme1M

Per la tercera biblioteca
17/5/12 Roda de premsa per reclamar que la 
biblioteca de Caixa Laietana esdevingui públi-
ca, ja que l’entitat financera ha estat rescata-
da amb dinters públics.

Defensem el model d’Escola 
Municipal de Música 
16/5/12 Els dies 14 i 16 de maig s’ha reunit 
el Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Edu-
cació, en el qual volien aprovar el nou Plec de 
contractació de l’Escola Municipal de Música 
de Mataró (EMMM). El vot en contra de la re-
presentant de la CUP Juliana Bacardit i d’altres 
grups de l’oposició ha impedit que s’aprovi el 
projecte del govern de CiU en minoria.

No als nomenaments de 
càrrecs a dit al Tecnocampus
18/5/12 La CUP denuncia els canvis en la di-
recció del Tecnocampus i a Aigües de Mataró; 
defensa la continuïtat del lligam de l’Escola 
Universitària Politècnica de Mataró amb la 
UPC i qüestiona la viabilitat financera del pro-
jecte Tecnocampus. Al consell d’administració 
de l’EPEL Parc Tecnocampus, votem contra 
el nomenament a dit de Jaume Teodoro (que 
cobrarà 70.000 euros de sou i 15.000 euros 
variables) i reclamem que els processos de 
selecció de personal es realitzin mitjançant 
concursos públics.  

Desnonament a El Palau
25/5/12 Aturada d’un desnonament al barri 
del Palau. Convoca PAH.

Ni retallades ni repressió
1/6/12 Concentració antirepressiva davant 
l’Ajuntament de Mataró en solidaritat amb els 
joves Andreu i Rubén.

Balanç d’1 any de mandat
13/6/12 Debat a M1TV de balanç del primer 
any de mandat de la legislatura a l’Ajuntament 
de Mataró. Hi participa per la CUP en Xevi 
Safont-Tria.

8.000€ per un informe?
14/6/12 Roda de premsa per denunciar que 
l’Ajuntament ha pagat 8.000€ a una empresa 
privada per un informe sobre l’Escola Muni-
cipal de Música on aquesta mateix empresa 
s’acaba proposant per gestional l’EMMM.
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Operació Garzón  
al teatre Monumental
22/6/12 Estrena del documental Operació 
Garzón al teatre Monumental. Amb parlament 
s de Xavier Safont-Tria, l’escriptora Isabel-
Clara Simó, els represaliats Joan Rocamo-
ra i Toni Infante i Martí Majoral, d’Alerta 
Solidària. I actuacions de Jordi Bibleny, Al-
bert Maynou, i el cantautor Feliu Ventura.

Recuperem el Cafè Nou
Juliol 2012 Fem gestions de mediació entre 
Ajuntament, Unió de Cooperadors, Fundació 
Cooperadors i Aureli Masafrets per a la recu-
peració del Pati del Cafè Nou per a la ciutat.

Presentació de campanya
12/7/12 Presentació de la campanya Fora la 
bandera espanyola de l’Ajuntament, a la 
taverna Atzucac.

Anglada, persona non grata
18/7/12 Per tal d’evitar la presència del líder 
de PxC a l’Anada a Ofici, la CUP ha sol·licitat 
a l’alcalde de Mataró la convocatòria amb ca-
ràcter d’urgència d’una sessió extraordinària 
del Ple Municipal per declarar persona “non 
grata” al Sr. Josep Anglada.

Fora la bandera espanyola
Juliol 2012 Campanya i recollida de signatu-
res per la retirada de la bandera espanyola de 
l’Ajuntament de Mataró.

Homenatge a Joan Peiró
24/7/12 Participem a l’homenatge al sindica-
lista Joan Peiró, al cementiri dels Caputxins.

Marxa per la independència
1/9/12 Marxa per la independència convocada 
per l’ANC. Manifestació des de la plaça Gra-
nollers fins a la plaça de Santa Anna.

Canvi nom plaça Espanya
2/9/12 Acte simbòlic de canvi de nom de la 
“plaça d’Espanya” per “plaça de la indepen-
dència”, convocat per l’ANC.

Marxa de torxes
10/9/12 Marxa de torxes per la independèn-
cia. Convoca Mataró per la independència, 
amb el suport de la CUP, entre d’altres.

Ofrena Diada Nacional
11/9/12 Ofrena institucional en homenatge als 
morts en defensa de les llibertats del poble 
català, amb parlament de Xevi Safont-Tria. 
Al monòlit a Rafael de Casanova.

Manifestació a Mataró
11/9/12 Manifestació de l’esquerra indepen-
dentista amb el lema Ni pacte fiscal ni pacte 
social. Independència, socialisme, Països 
Catalans. Des de l’estació de trens fins a la 
plaça de l’Ajuntament.
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Prou retallades a 
l’educació pública
13/9/12 La CUP dóna suport i fa una crida a 
participar activament a les concentracions i 
actes de protesta davant les noves retallades 
en els centres públics d’ensenyament que fan 
perillar seriosament el seu caràcter de servei 
públic.

Sabino Cuadra a Molins
14/9/12 Acte públic Euskal Herria i Països 
Catalans, la construcció de la independèn-
cia des de l’esquerra, amb el diputat d‘Ama-
iur al congrés espanyol Sabino Cuadra. Al 
centre cívic Els Molins. 

Preservem el Maresme
16/9/12 Aniversari de Preservem el Mares-
me, plataforma on la CUP hi participa activa-
ment. A Vilassar de Dalt.

Anul·lades les multes 
polítiques dels Mossos
17/9/12 Una sentència judicial declara nul-
les les multes imposades a 15 persones que 
s’havien concentrat pacíficament davant la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra de Ma-
taró per demanar la llibertat de l’indepen-
dentista Eudald Calvo. El jutge considera 
“inadmissible en un Estat democràtic de dret” 
el fet que l’Ajuntament rebutgés les proves 
aportades pels sancionats i donés “presump-
ció de veracitat” a la versió de dos Mossos 
d’Esquadra.

Amb la Flotilla a Gaza
20/9/12 Xevi Safont-Tria trasllada el suport 
de la CUP a la Flotilla a Gaza que salparà del 
port de Barcelona.

Glifosat? no, gràcies
1/10/12 Roda de premsa amb Som lo que 
sembrem per denunciar l’ús de l’herbicida 
Glifosat per part dels serveis de jardineria 
de l’Ajuntament de Mataró. Amb Esperança 
Garcia, Xevi Safont-Tria i Pep Ros.

La CUP al Parlament?
6/10/12 Assemblea oberta comarcal per de-
batre la possible participació de la CUP a les 
eleccions al Parlament del Principat. A Arenys 
de Munt.

Cartelleres aconseguides
9/10/12 La CUP aconsegueix que les entitats 
ciutadanes sense ànim de lucre puguin fer ús 
de les cartelleres que l’Ajuntament posava, 
només durant les campanyes electorals i d’ús 
exclusiu per als partits polítics.

Botifarrada a la Hispanitat
11/10/12 La CUP col·labora en l’organització 
de la Botifarrada a la Hispanitat convocada 
per Maulets. A la plaça de l’Ajuntament.

Assemblea Nacional
13/10/12 Assemblea Nacional de la CUP a 
Molins de Rei, on s’acorda presentar candida-
tura a les eleccions al Parlament.

Un candidat mataroní
13/10/12 Xavier Safont-Tria serà el cinquè 
de la llista electoral de la CUP al Parlament 
a la circunscripció de Barcelona, després de 
David Fernàndez, Georgina Rieradevall, 
Quim Arrufat i Isabel Vallet.

Homenatge a Lluís Companys
15/10/12 La CUP participa en l’homenatge a 
Lluís Companys amb motiu de l’aniversari del 
seu afusellament.
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Amb Palestina i el Sàhara
24/10/12 Acte a Can Palauet Palestina i 
Sàhara Occidental, vivències mataronines 
a dos pobles ocupats, amb Toni Guirao (co-
operant al Sàhara Occidental) i Carla Juvinyà 
i Arnau Mayans (cooperrants a Palestina).

Comitè de campanya
29/10/12 Es constitueix el Grup local de suport 
a la candidatura de la CUP-AE al Parlament.

Suport a l’Eudald
29/10/12 Denunciem la mala pràxi dels Mos-
sos d’Esquadra en roda de premsa davant 
la seva caserna. Per la càrrega policial les 
posterior denúncies falses dels Mossos contra 
els concentrats en solidaritat amb l’Eudald 
Calvo quan va ser detingut.

Presentació de campanya
30/10/12 Presentació a Nou Barris (Barcelo-
na) de la campanya És l’hora del poble de 
la CUP-AE. Els dissenys són de l’alliberat de 
Mataró, Joan Jubany, “cedit” a la CUP naci-
onal per crear la campanya gràfica.

Tancada a l’Ajuntament
13/11/12 Tancada noctura de militants de 
la CUP a l’Ajuntament de Mataró en so-
lidaritat amb la vaga general que coinci-
deix amb l’inici de campanya electoral.

Vaga General 14N

14/11/12 Participació activa en la convocatò-
ria de Vaga General a Mataró fent costat als 
moviments sindicals alternatius.

Històrics a la Model
15/11/12 Xavier Safont-Tria participa, da-
vant la presó Model de Barcelona, a la roda 
de premsa de militants històrics del moviment 
independentista que dónen suport a la candi-
datura de la CUP-AE al Parlament.

Acte comarcal
17/11/12 Acte comarcal de campanya de la 
CUP-AE a les eleccions al Parlament, amb 
intevencions de Georgina Rieradevall i “Ti-
tot” Ribera, i actuació de la colla bastonera 
Picadits. A Vil·la Flora de Canet de Mar.

Acte nacional
18/11/12 Participació a l’acte central de cam-
panya de la CUP-AE, al Barcelona Teatre Mu-
sical (BTM).

Final de campanya
23/11/12 Acte final de campanya de la CUP-
AE a nivell local, amb parlaments de Laia 
Alonso, Xevi Safont-Tria i David Fernàn-
dez. A la plaça de les Tereses.

Nit electoral
25/11/12 Nit electoral a la seu nacional de la 
CUP-AE al barri de Sants de Barcelona. La 
CUP obté tres diputats al Parlament de la Ciu-
tadella: David Fernàndez, Georgina Riera-
devall i Quim Arrufat.

Els escandalosos privilegis 
dels caps de Caixa Laietana
28/11/12 La CUP i la COS denunciem que el 
Sr. Josep Ibern, fins ara president de Caixa 
Laietana, ha cessat del seu càrrec i rebrà una 
indemnització al voltant de 500.000 euros 
a més a més, quan es jubili, es beneficiarà 
d’un pla de pensions que li garanteix 2 milions 
d’euros.
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Amb les víctimes de les 
preferents de Bankia
4/12/12 Concentració davant l’Ajuntament 
de Mataró amb el lema No es una crisi, és 
una estafa, per denunciar l’escandalosa in-
demnització (500.000€) i pla de pensions (2 
milions d’€) de Josep Ibern de Caixa Laieta-
na, un dels màxims responsables de l’estafa 
de les preferents. Convoquen CUP i COS amb 
l’activa participació d’€stafaBanca.

Can Fàbregas
12/12/12 En roda de premsa informem que la 
recent sentència del TSJC dóna la raó a les 
tesis de la CUP i la plataforma Salvem Can 
Fàbregas. La sentència 838/2012 del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
declara nul de ple dret el planejament urba-
nístic i confirma que el desmuntatge de Can 
Fàbregas no està permès pel Pla Especial de 
Patrimoni Arquitectònic de Mataró. Amb Joan 
Jubany, Xevi Safont-Tria i Agàpit Borràs.

Mediació pel Cafè Nou
17/12/12 Continua el procés de mediació per 
aproximar postures d’Unió de Cooperadors 
i el COPP per resoldre la recuperació del Pati 
del Cafè Nou per a la ciutat.

Formació amb Taifa
18-19-20/1/13 Jornades comarcals de for-
mació Per entendre l’actualitat a càrrec del 
seminaari d’economia crítica Taifa. Al Casal 
Popular Atzari de Vilassar de Mar. Xerrades al 
llarg del cap de setmana a càrrec de Joan 
Junyent, Elena Idoate, Oriol Sabté, Miren 
Etxezarreta i Josep Manel Busqueta.

Per la sobirania
23/1/13 Concentració per la sobirania davant 
l’Ajuntament de Mataró. Convoquen CUP i 
ANC.

Feixisme mai més
28/1/13 Participació a l’acte a les víctimes de 
l’holocaust, al passeig Carles Padrós.

Desnonament a Cerdanyola
1/2/13 Aturada del desnonament d’una família 
al barri de Cerdanyola. Convoca PAH.

Calçotada popular
3/3/13 Calçotada popular a la plaça Santa 
Anna, amb xerrada sobre cooperatives de 
consum a càrrec d’Andrea Lissidini, i parla-
ment-salutació de Xevi Safont-Tria.

Cop de CUP
6/3/13 Presentació del llibre Cop de CUP a 
càrrec dels coautors Julià de Jòdar i David 
Fernàndez. A la biblioteca Antoni Comas.

Acord per Can Fàbregas
8/3/13 Roda de premsa pel conveni signat 
entre CUP i Ajuntament per tal que l’edifici de 
Can Fàbregas esdevingui un equipament pú-
blic per a la ciutat. Ho exposen Xevi Safont-
Tria i Agàpit Borràs.
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Can Fàbregas, equipament
11/4/13 Acte públic a Can Palauet per explicar 
l’acord entre la CUP i l’Ajuntament per tal que 
Can Fàbregas es recuperi com a equipament 
públic: la casa de la cultura popular. Ho ex-
pliquen Xevi Safont-Tria, Joan Jubany i 
Agàpit Borràs.

Homenatge als brigadistes
14/4/13 Homenatge als Brigadistes Internaci-
onals i a les víctimes del franquisme. Intervé 
Juli Cuéllar, historiador. Convoca: Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica.

Estafa de les preferents
18/4/13 €stafaBanca organitza un acte a 
l’institut Miquel Biada per tal que la CUP 
exposi la seva postura sobrte l’estafa de les 
preferents. Hi participen Xevi Safont-Tria 
i David Fernàndez, presentats per Diego 
Herrera.

Casa de la Cultura i Escola 
Municipal de Música
19/4/13 Des de la CUP posem en contacte 
diversos agents culturals de la ciutat amb 
voluntat d’endegar un procés participatiu au-
togestionat sobre Can Fàbregas. Hi partici-
pen gent de les comparses de la ciutat i de 
l’Escola Municipal de Música per treballar 
la idea que el futur equipament de la Casa de 
la Cultura Popular, també sigui la seu central 
de l’EMMM. 

Parada Sant Jordi
23/4/13 Parada de Sant Jordi a La Riera.

Recuperant el Cafè Nou
25/4/13 Visita de l’Ajuntament i Unió de Coo-
peradors a l’edifici i el pati del Cafè Nou, per 
recuperar-ne l’ús per a la ciutat i desencallar 
el litigi entre cooperadors i Cercle Catòlic.

Primer de Maig
1/5/13 Manifestació del Primer de Maig amb 
el lema Som la clau del treball. Convoquen 
COS, IAC, CGT i Assemblea de Marroquins.

Debat Procés Constituent
15/5/13 Assemblea oberta de debat sobre Els 
Països Catalans en el Procés Constituent, 
a Les Esmandies, Casal de Barri.

Amb l’escola Coromines
24/5/13 Roda de premsa en defensa del man-
teniment de la segona línia de P3 de l’escola 
Joan Coromines. Considerem que s’ha fet una 
nefasta gestió política d’un afer molt sensible 
que afecta directament famílies i la comu-
nitat educativa de l’escola. La CUP reclama 
responsabilitats polítiques que s’haurien de 
concretar en la dimissió o cessió d’algun res-
ponsable de la mala planificació. Ho expliquen 
Juliana Bacardit i Xevi Safont-Tria.
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Solidaritat amb els 
encausats pel 1r de Maig
28/5/13 La CUP se solidaritza amb els dos 
joves maresmencs i un de Vic detinguts pels 
Mossos d’Esquadra per la seva participació a 
la marxa reivindicativa anticapitalista del Pri-
mer de Maig a de Barcelona.

Denunciant racisme del PP
30/5/13 Roda de premsa per denunciar el ra-
cisme encobert del PP, que s’ha desmarcat 
del Pacte per la Igualtat amb l’excusa que 
“no serà en òrgans on hi hagi la CUP”.

Contra la “Llei Wert”
6/6/13 Concentració davant l’Ajuntament de 
Mataró No a la Llei Wert. Per l’escola en 
català, de qualitat i per a tothom. Prou 
agressions a l’escola pública. Convoquem 
SEPC, Arran, COS i CUP.

Can Fàbregas
18/7/13 Roda de premsa per l’afer Can Fàbre-
gas. El TSJC sentencia que el cost del “des-
muntatge” no es podia imputar als veïns de la 
Ronda Barceló i ara tocarà pagar-ho a l’Ajun-
tament. La CUP reclama que el cost econòmic 
el paguin els responsables polítics i/o l’em-
presa privada que en va sortir beneficiada.

Forcadas a Rocafonda
22/7/13 Acte públic a Rocafonda amb Teresa 
Forcadas sobre el projecte de Procés Cons-
tituent. Presenta l’acte la Laia Alonso i hi 
intervé en Pep Riera.

Per canviar-ho tot
23/7/13 Creació del comitè de la campanya de 
l’esquerra independentista Independència 
per canviar-ho tot, al Casal Fèlix Cucurull.

El Teler obre portes
24/7/13 Inauguració del Casal Popular Inde-
pendentista El Teler, al Camí Ral, dinamitzat 
per l’organització de joves Arran.

#FetsPalau
9/8/13 Davant els fets esdevinguts als barris 
del Palau i Rocafonda a inicis d’agost, on en-
tre altres, s’han produït detencions, diverses 
intervencions dels Mossos d’Esquadra i de 
la Policia Local amb situacions de tensió al 
carrer, la CUP pregona per recuperar la con-
vivència veïnal i la màxima transparència per 
aclarir els fets contradictoris. Hem detectat in-
congruències i relats dels fets que no quadren 
amb les versions emeses pels cossos policials 
i l’Ajuntament. La CUP exigeix urgentment que 
s’aclareixin els diversos episodis que s’han 
anat succeint des del dijous 2 d’agost per re-
cuperar el clima de confiança.

11-S: Independència per 
canviar-ho tot
11/9/13 Manifestació de l’Onze de Setembre a 
Mataró amb el lema Independència per can-
viar-ho tot. A la tarda, participació a la Via Ca-
talana convocada per ANC i Òmnium Cultural.

Suport als bombers
18/9/13 Roda de premsa de suport als bom-
bers de Mataró, que mantenen penjada l’es-
telada al capdamunt de l’edifici. Amb Marc 
Ferrer (sectorial ANC Bombers per la inde-
pendència) i Xevi Safont-Tria (CUP).

Defensem l’estelada
20/9/13 Concentració davant el parc de Bom-
bers de Mataró amb el lema Defensem l’es-
telada, suport als bombers en resposta a les 
pressions que reben per l’estelada que oneja 
al capdamunt de l’antena. Convoquen ANC i 
CUP.
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Amb els mestres de les Illes
26/9/13 Concentració de suport als docents 
de les Illes Balears en vaga indefinida contra 
el TIL. Davant l’ajuntament de Mataró.

Alternatives en residus
2/10/13 Presentem alternatives al model de 
gestió del servei de recollida de residus, actu-
alment externalitzat a mans de la multinacional 
FCC. Proposem la municipalització del servei i 
la implantació del porta a porta. Ho exposen 
en Jordi Pagès i en Xevi Safont-Tria.

Isabel Vallet a Rocafonda
10/10/13 Xerrada de la diputada de la CUP 
Isabel Vallet al centre cívic de Rocafonda, dins 
la campanya Independència per canviar-ho 
tot. Amb Clara Sànchez i Andrea Lissidini.

Botifarrada a la Hispanitat
10/10/13 Botifarrada a la Hispanitat, organitza-
da per Arran a la plaça de l’Ajuntament. Actu-
acions de Atupa, Brams i Un gos robant. La 

CUP col·labora en la logística culinària.

Ofrena a Lluís Companys
15/10/13 Homenatge a Lluís Companys i 
ofrena en la data de l’aniversari del seu afuse-
llament. A l’avinguda Lluís Companys.

Llibres a El Teler
17/10/13 Presentació del llibre El camí cap 
a la independència, amb Joan Rocamora i 
Nel·la Saborit. Al casal popular El Teler.

Debat polític a M1TV
23/10/13 Debat de política municipal a M1TV. 
Per part de la CUP hi participa en Joan Ju-
bany.

Toni Rico al El Teler
24/10/13 Presentació del llibre No tots els 
mals vénen d’Almansa, amb Toni Rico, l’au-
tor. Al casal popular El Teler.

Atac feixista a la CUP
5/11/13 Atac feixista amb pintades al Casal 
Fèlix Cucurull, el local de la CUP al carrer 
Amàlia.

Penalitzem els pisos buits
6/11/13 La CUP proposa que als bancs els hi 
surti més car retenir un pis buit que posar-lo 
a lloguer assequible. Ho explica Xevi Safont-
Triaa la premsa davant una oficina de Bankia.

Fem costat a AFANYA’T
1/11/13 Donem suport a l’Associació de Famí-
lies Afectades pel Nyap de l’Administració Ter-
ritorial d’ensenyament (AFANYA’T) en la seva 
presentació.

Debat polític a M1TV
20/11/13 Debat de política municipal a M1TV. 
Per part de la CUP hi participa la Juliana Ba-
cardit.
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Municipalitzem la grua
25/11/13 La CUP proposa la municipalització 
del servei de retirada de vehicles. Actualment la 
grua municipal l’explota una empresa privada. 
Ho explica Xevi Safont-Tria davant el dipòsit 
municipal de vehicles.

No paguem deute il·legítim
4/12/13 Acte públic Hem de pagar el deute 
il·legítim?, amb dos representants de la Pla-
taforma Auditoria Ciutadana del Deute. 
Escenifiquem que l’Ajuntament paga cada dia 
28.000€ d’interessos bancaris passant un bit-
llet de 20€ cada minut per una màquina tritura-
dora. A Les Esmandies, casal de barri.

Prou impunitat feixista 
davant els atacs a mitjans 
10/12/13 La CUP Mataró se solidaritza amb les 
redaccions dels setmanaris Capgròs i Tot Ma-
taró, que la matinada del 9 de desembre han 
estat l’objectiu  de pintades feixistes, racistes i 
espanyolistes. El 5 de novembre el Casal Fèlix 
Cucurull, seu de la CUP de Mataró, i la Bibliote-
ca Pública Pompeu Fabra ja havien patit atacs 
similars amb pintades feixistes i panys sabo-
tejats. Des de la CUP reclamem al govern de 
Mataró que es comprometi a eradicar qualsevol 
expressió feixista a la nostra ciutat i fem una 
crida a tota la ciutadania perquè es mobilitzi 
activament per rebutjar el feixisme i qualsevol 
intent de banalitzar-lo.

Solidaritat amb Súmate 
18/12/13 La CUP de Mataró se solidaritza amb 
SÚMATE i denuncia, un cop més, la passivitat i 
la permissivitat de la policia autonòmica davant 
de la proliferació d’actes feixistes a Mataró.

Mudaça de local
gener-febrer 2014 Ens mudem de local i tras-
lladem la seu de la CUP del carrer Amàlia a la 
Muralla de la Presó, 9.

Tancada al CAP Rocafonda
des del 8 de gener Tancada veïnal al CAP de 
Rocafonda en defensa de la sanitat pública i per 
reclamar els recursos sanitaris que necessita el 
barri. Autoorganitzada pel moviment veïnal, mili-
tants de la CUP del barri hi participen activament.

Campanya pel sí
gener 2014 Campanya de la CUP Sí al refe-
rèndum 2014, sí la independència, sí als 
països catalans.

Suport als encausats per la 
crema d’una foto del rei
16/1/14 Concentració i roda de premsa davant 
els Jutjats de Mataró en solidaritat amb els 
joves Guifré Peguera i Jordi Nogué, encau-
sats per l’Audiència Nacional espanyola sota 
l’acusació de cremar un retrat del rei Borbó. Hi 
intervenen Martí Majoral, d’Alerta Solidària, i 
Xevi Safont-Tria, regidor de la CUP.

Assemblea oberta
24/1/14 Assemblea oberta amb el lema 
T’apuntes a revolucionar Mataró?, a Les Es-
mandies, casal de barri.

Stop pujades transport
29/1/14 Acció simbòlica a l’estació de rodalies 
contra les pujades del preus del transport pú-
blic. L’acte acaba amb incidents provocats pels 
Mossos d’Esquadra. Convoca la plataforma 
#StopPujades.
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Brindem per en Jordi Canal
10/2/14 A la primera assemblea de la CUP, dos 
dies després de la mort del company Jordi Ca-
nal, fem un passi de fotos seves i brindem per 
ell amb cava.

Acomiadem en Jordi Canal
12/2/14 Emotiu acte/festa de comiat a en Jordi 
Canal al tanatori de Mataró. Hi participa gent de 
les diverses lluites i col·lectus en els quals s’ha 
implicat en Jordi al llarg de la seva vida.

Revista de sanitat
19/2/14 Repartim la revista de sanitat editada 
per la CUP a nivell nacional al CAP del Camí del 
Mig i a l’Hospital de Mataró.

Manifestaicó per la sanitat
20/2/14 Manifestació Per una atenció sani-
tària de qualitat als barris de Mataró, con-
vocada per la Coordinadora en Defensa de la 
Sanitat i l’assemblea veïnal que ocupa el CAP 
de Rocafonda.

8 de març reivindicatiu
6/3/14 Participació a la performance-concen-
tració davant l’Ajuntament de Mataró amb motiu 
del 8 de març, convocada per les vocalies de 
dones de la ciutat.

Pel camí de ronda
10/3/14 Explicació de la proposta d’arranjar un 
camí de ronda entre Mataró i Llavaneres res-
seguint la línia de la costa al costat de la via 
del tren.

Calçotada popular
15/3/14 Calçotada popular per la sobirania ali-
mentària. A la plaça Santa Anna.

Preparant la TUP
1/4/14 Roda de premsa de presentació de la 
Trobda per la Unitat Popular del 6 d’abril a Les 
Esmandies. Ho expliquen Joan Ramon Ostos, 
Roger Soler i Txema Milla.

Trobada per la Unitat 
Popular a Mataró
6/4/14 Trobada per la Unitat Popular a Mataró. 
Jornada de debats a Les Esmandies, casal de 
barri.

En Jordi, a l’acte del BTM
12/4/14 En Jordi Canal, juntament amb altres 
companys i companyes que ens han deixat 
recentment, és recordat a l’acte nacional de la 
CUP al Barcelona Teatre Musical (BTM).

Homenatge als Brigadistes
13/4/14 Amb motiu del 14 d’abril, acte d’home-
natge als Brigadistes Internacionals, al cementiri 
dels Caputxins, i tot seguit al monument a les 
víctimes del franquisme, a l’avinguda d’Amèri-
ca. Convoca Grup de Recerca de la Memòria 
Històrica de Mataró.
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Parada de Sant Jordi
23/4/14 Parada de Sant Jordi a La Riera. Repartim 
revistes de la campanya Sí al referèndum 2014, sí 
la independència, sí als països catalans.

Lamentem la medalla al 
cap de la policia espanyola
25/4/14 La CUP no vol que el govern municipal 
de CiU atorgui la Medalla al Mèrit Professional a 
l’Inspector Cap del Cos Nacional de Policia es-
panyola a la ciutat de Mataró, ja que aquest cos 
de les Forces d’Ocupació ha reprimit violenta-
ment les lluites d’alliberament social i nacional 
del poble català al llarg de la història.

Ocupem l’oficina d’ocupació
30/4/14 Acció simbòlica d’ocupació de l’oficina 
d’ocupació de Mataró. Convoca Plataforma 
d’Aturats del Maresme.

Lluitem pel treball digne
1/5/14 Manifestació del Primer de Maig amb el 
lema Lluitem pel treball digne. Defensem els 
nostres drets. En cacabat es desplega un retrat 
d’en Jordi Canal a la façana de l’Atzucac, a la 
plaça de l’Ajuntament. Convoquen: COS, CATAC-
IAC i Assemblea de Marroquins.

Inaugurem nou local
10/5/14 Acte d’inauguració del nou local de la 
CUP a la Muralla de la Presó, 9. Agàpit Borràs 
presenta l’obra d’art que ha fet a mida per a la 
nova seu de la CUP. Breus parlaments de l’Aureli 
Masafrets, en Joan Jubany i en Juli Cuéllar. 
Al nou local hi ha un espai per al record dels com-
panys a qui no oblidem: Fèlix Cucurull, Pere 
Boix i Jordi Canal.

Estelada humana
10/5/14 Participació a l’estelada humana organit-
zada per l’ANC al Parc Central.

Homenatge a Esteve Albert
15/5/14 Conferència de l’historiador Agustí Bar-
rera en un acte d’homenatge a la figura d’Esteve 
Albert i Corp, o la fidelitat a la terra. A la sala 
d’actes de Can Palauet, organitza CUP.

Alternatives a la mobilitat
maig 2014 El Grup Municipal de la CUP comença 
a treballar una proposta alternativa de mobilitat a 
la ciutat, amb lassessorament i col·laboració de 
l’associació Promoció del Transport Públic 
(PTP).

Assemblea deliberativa
24/5/14 Assemblea oberta de debat en el marc  
territorial del Maresme-Barcelonès Nord al Cafè 
de Mar.

Assemblea oberta eleccions
26/5/14 Assemblea oberta La CUP a les Elecci-
ons Municipals 2015? Parlem-ne! al local de la 
Muralla de la Presó.

Solidaritat amb Can Vies
28/5/14 Manifestació de rebuig al desallotja-
ment del CSO Can Vies per part dels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona, amb el lema Can Vies 
és a terra, el Maresme en peu de guerra. 
convoquen col·lectius alternatius com El Teler.
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Sanitat: ens hi va la vida
31/5/14 Multitudinària manifestació en defen-
sa de la sanitat púbica amb el lema Prou! La 
sanitat pública és nostra. Ens hi va la vida. 
Recorregut des del Parc Central fins a l’Hospi-
tal. Convoca la Coordinadora en Defensa de 
la Sanitat.

Cap rei no ens farà lliures
2/6/14 Concentració amb motiu de l’abdica-
ció del rei espanhyol Juan Carlos I en favor 
del seu fill Felipe VI. Davant l’Ajuntament de 
Mataró el lema Cap rei no ens farà lliures. 
República catalana independent, ja! Convo-
quen CUP i Arran, i altres organitzacions repu-
blicanes.

Campanya antimonàrquica
juny 2014 Campanya de repartiment de ban-
deres i fulletons antimonàrquics.

No tenim rei, ni en volem
19/6/14 Presentació de la campanya i mobi-
litzacions antimonàrquiques en roda de prem-
sa. Amb Teresa Fité, Xevi Safont-Tria i Juli 
Cuéllar.

Prou racisme
4/7/14 Xevi Safont-Tria reclama que l’Ajun-
tament emprengui mesures pel tuit racista 
“Grupo de negros en el pleno que peste 
que han dejado #plemataro” amb una foto 
feta des de la butaca de la regidorade PxC Mò-
nica Lora.

Eradiquem la LGTBfòbia
4/7/14 Acte públic Eradiquem la LGTBfò-
bia, amb Xevi Safont-Tria (CUP), Joaquim 
Roqueta (Gais Positius) i Eugeni Rodríguez 
(FAGC). A la Biblioteca Antoni Comas.

Signatures a la Generalitat
15/7/14 Lliurament de signatures al Departa-
ment de Salut de la Generalitat per part de la 

Coordinadora en Defensa de la Sanitat 
Pública amb el suport dels grups municipals 
de l’Ajuntament. Hi participen la diputada Isa-
bel Vallet i el regidor Xevi Safont-Tria.

Treballadors de MataróBus 
“compren” l’alternativa
16/7/14 Els primers amb qui la CUP i la PTP han 
compartit el projecte La nova manera de mou-
re’ns per Mataró ha estat amb el treballadors 
del Comitè d’Empresa del MataróBus i amb 
la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró 
(FAVM), en una sessió de treball. Els conduc-
tors del MataróBus s’han mostrat favorables a la 
proposta de “reinvenció” del servei de transport 
públic urbà i s’han ofert per col·laborar en el des-
envolupament del projecte.

Presentem l’alternativa al 
MataróBus i obrim debat
16/7/14 En roda de premsa, Xavier Safont-
Tria (CUP), i Albert Obiols (secretari executiu 
de Promoció del Transport Públic) han presen-
tat el projecte La nova manera de moure’ns 
per Mataró. Principis per un model alterna-
tiu de transport públic. Han explicat que ara la 
CUP anirà barri per barri a compartir la propos-
ta en un procés participatiu que culminarà amb 
la presentació d’una proposta definitiva que es 
farà arribar a l’Ajuntament.
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Fora feixistes dels barris
18/7/14 Acció informativa entorn la parada de 
propaganda xenòfoba de Plataforma per Ca-
talunya a la plaça d’Itàlia. Convoca UCFR amb 
el lema Fora feixistes dels nostres barris.

Amb Palestina
23/7/14 Concentració solidària amb el poble 
palestí, que està sent massacrat per l’exèrcit 
d’Israel. Pancartes amb els lemes Aturem el 
genocidi al poble palestí i Països Catalans 
i Palestina: llibertat i independència. Davant 
l’Ajuntament de Mataró.

Per Les Santes, jo estelada
24 a 29 juliol Distribució d’enganxines amb el 
lema Per Les Santes, jo estelada durant la 
Festa Major de Mataró.

Matinades a can Jordi
27/7/14 Taula de matinades de Les Santes 
davant de can Jordi Canal, amb brindis a la 
seva salut.

No a la Festa al Cel
27/7/14 Llançament d’avions de paper durant 
l’Anada a Ofici de Les Santes com a protesta 
simbòlica contra la Festa al Cel.

Marxa de torxes
10/9/14 Marxa de torxes per la independència 
convocada per Mataró per la Independèn-
cia, amb el suport de la CUP entre d’altres 
organitzacions polítiques i socials.

Ofrena de l’Onze
11/9/14 Ofrena al monòlit a Rafael Casanova i 
els defensors de les llibertats del poble català, 
amb parlament de Xevi Safont-Tria.

Manifestació a Mataró
11/9/14 Manifestació independentista a Ma-
taró des de l’estació de trens fins a la plaça 
Santa Anna amb el lema El 9N guanyem el 
referèndum, guanyem la independència. 
Parlaments finals de Juli Cuéllar, Blanca 
Serra i Pep Riera.

V a Barcelona
11/9/14 Anada col·lectiva en tren i participa-
ció a la V per la independència convocada per 
l’ANC i Òmnium a Barcelona, amb cartells 
amb el lema 9N referèndum tant sí com no. 
Desobediència.

No al Cel de Mataró
22/9/14 Roda de premsa de la CUP de rebuig 
a la Festa al Cel: pel seu elevat cost econòmic, 
perquè no es recuperarà la inversió, perquè 
l’aviació no té cap vinculació amb la ciutat, pel 
seu contingut militarista i espanyolista i per la 
contaminació del medi ambient. Amb Omar 
Diatta i Xevi Safont-Tria.

El 9N votarem!
23/9/14 Concentració de suport al referèndum 
del 9N davant l’Ajuntament de Mataró, on se 
celebra un ple extraordinari. Convocatòria uni-
tària.
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Suport als joves encausats
24/9/14 Roda de premsa davant els jutjats de 
Mataró en suport als joves Jordi N i Guifré P, 
encausats per l’Audiència Nacional espanyola 
acusats de la crema d’una foto del rei Borbó. 
Amb Xevi Safont-Tria (regidor CUP), David 
Fernàndez (diputat CUP) i Mireia Caldés 
(Alerta Solidària).

De peus a terra
25/9/14 Concentració De peus a terra. No a 
la festa al cel, davant l’Ajuntament.

Formació en Residu Zero
26/9/14 Xevi Safont-Tria i Joan Jubany 
participen en una sessió de formació en Residu 
Zero amb el cas pràctic de San Francisco (EUA), 
organitzat pel CEPA a Barcelona.

Volem votar i votarem!
30/9/14 Concentració unitària davant l’Ajunta-
ment de Mataró a favor del referèndum del 9N 
sobre la independència de Catalunya.

Judici a Madrid
2/10/14 Judici a l’Audiència Nacional espanyo-
la contra els joves Guifré Peguera i Jordi No-
gué, acusats de la crema a Mataró d’una foto 
del rei Borbó. Familiars i amics acompanyen els 
encausats en autocar des de Mataró i durant 
l’estada a Madrid són vexats per un disposi-
tiu de la policia espanyola. Diputats catalans i 
bascos assisteixen al judici per donar suport als 
encausats.

Correllengua 2014
4/10/14 Participem en els actes del Correllen-
gua 2014 a Mataró, organitzats per la CAL.

Esquerres pel Sí Sí
6/10/14 Presentació de Esquerres pel Sí Sí 
al Cafè de Mar, amb intervencions de Xevi 
Safont-Tria (CUP) entre d’altres.

Botifarrada a la Hispanitat
11/10/14 La CUP col·labora logísticament en 
l’organització de la Botifarrada a la Hispatitat or-

ganitzada per Arran a la plaça de l’Ajuntament.

El 9N penja d’un fil 
13/10/14 Militants de la CUP Mataró par-
ticipem a l’assemblea oberta a la plaça Sant 
Jaume de Barcelona, en un moment crític en 
què alguns partits dónen per no realitzable la 
convocatòria d’urnes el 9N.

Assemblea oberta crisi 9N
14/10/14 Assemblea oberta davant l’Ajunta-
ment per compartir informació de la crisi orga-
nitzativa del 9N i debatre actuacions a fer.

Debat MataróBus a Cirera
16/10/14 Assemblea oberta per explicar La 
nova manera de moure’ns per Mataró i es-
coltar els veïns dels barris de Cirera, Els Molins, 
Vista Alegre i el Camí de la Serra. Al Casal de 
Gent Gran de Cirera, amb Xevi Safont-Tria 
(CUP) i Ernest Carretero (conductor de Ma-
taróBus). Més de trenta persones han participat 
de l’assemblea oberta. Totes les intervencions 
han agraït i han vist amb bons ulls la nova pro-
posta.
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El Teler, tapiat
17/10/14 Sense previ avís, el govern municipal 
de CiU trenca les converses que mantenia amb 
l’assemblea de El Teler i tapia el casal fent ús 
de la força. El regidor de la CUP fa mediació 
amb l’Ajuntament.

”El Teler no es toca”
17/10/14 Concentració davant l’Ajuntament de 
rebuit al tancament del Casal per part de CiU.

En defensa de El Teler
18/10/14 Assemblea de joves de El Teler al mig 
del Camí Ral, just davant del casal tancat per 
l’Ajuntament.

Del Teler a Via Pública
20/10/14 Concentració davant les oficines de 
Via Pública de l’Ajuntament. La regidora Núria 
Calpe (CiU) és qui ha ordenat el tancament a la 
força del casal popular El Teler.

MataróBus a La Llàntia
22/10/14 Una trentena de persones participe-
nen a l’assemblea a la seu de l’Associació Veïnal 
de la Llàntia per exposar el document La nova 
manera de moure’ns per Mataró. Ho exposen 
Xevi Safont-Tria i Ernest Carretero.

Campanya 9N Sí Sí
Octubre-novembre Campanya a favor del SíSí 
al referèndum/consulta del 9N amb els lemes 
9NSíSí i 9N independència i anem més en-
llà.

Vídeo 9N Sí Sí
28/10/14 Enregistrament de vídeo de campa-
nya pel SíSí a la consulta del 9N. Enregistrat a 
l’espai cultural La Destil·leria.

Enxampat in fraganti
3/11/14 L’arrencada de cartells de la CUP per 
part de personal del servei de neteja de l’Ajun-
tament, explotat per FCC, és captada in fraganti 
per veïns.

Final campanya 9N
8/11/14 Acte de final de campanya del 9N a la 
plaça de Santa Anna. Amb parlaments d’Arnau 
Mayans, Juli Cuéllar i Xevi Safont-Tria.

9N: 33.000 vots a Mataró
9/11/14 32.981 mataronins participen del 9N i 
el 80 per cent aposta pel Sí Sí, en un inèdit acte 
de desobediència a l’Estat espanyol. Militants 
de la CUP ens impliquem activament en l’orga-
nització de la consulta.
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Escàndol a PUMSA
14/11/14 Abans de ser cessat, l’exgerent de 
PUMSA César Fernández va adjudicar al seu 
fill un pis de protecció oficial amb un lloguer de 
274€, subvencionat per l’Ajuntament i la Gene-
ralitat. La CUP ja ha demanat tota la documenta-
ció per arribar fins a les últimes conseqüències 
i reclama que el govern porti el cas a Fiscalia.

Candidatura de confluència?
18/11/14 Simpatitzzants històrics de l’entorn 
de la CUP i ICV ens proposen concórrer a les 
eleccions municipals en una candidatura con-
junta.

MataróBus a Cerdanyola
19/11/14 El procés participatiu de La nova 
manera de moure’ns per Mataró arriba 
al barri de Cerdanyola, en un debat a l’Espai 
Gatassa, amb intervencions de Xavier Safont-
Tria (CUP) i Ernest Carretero (Comitè de tre-
balladors del MataróBus). Entre els (pocs) as-
sistents, en Joan Egea.

Isabel Vallet al Cafè de Mar
22/11/14 La diputada de la CUP Isabel Vallet 
presenta un llibre al Cafè de Mar en un acte 
convocat per la Coordinadora Sanitat.

MataróBus a Les Esmandies
21/11/14 Continua el debat entorn La nova 
manera de moure’ns per Mataró, aquest cop 
a Les Esmandies, Casal de Barri, en un acte 
organitzat conjuntament amb les associacions 
veïnals de Peramàs-Esmandies i del Pla d’en 
Boet. El debat és ric i recollim les aportacions 
de les veïnes i veïns d’aquests barris.

Denunciem que l’Hospital 
envia usuaris a la privada
12/12/14 La CUP reclama que l’Hospital de 
Mataró es negui a derivar usuaris de la sanitat 
pública a clíniques privades i que, per disminuir 
el temps d’espera de les operacions, es reobrin 
els quiròfans tancats a les tardes a causa de 
les retallades.

Coneixent el Kurdistan
13/12/14 Conferència sobre el Kurdistan titu-
lada La revolució social i de la dona al Kur-
distan de Síria, Perspectives d’un Kurdistan 
independent. Comptem amb la participació de 
Jordi Vàzquez de KurdisCat (Comitè Català 
de Solidaritat Internacionalista).

Assemblea general
14/12/14 Assemblea general de la CUP Mataró 
per anar preparant terreny de cara a les elecci-
ons municipals el maig vinent. 

Per la Tarificació Social
15/12/14 La CUP presenta 26 esmenes a les 
ordenances fiscals 2015. Destaquem la pro-
posta de Tarificació Social Integral que perme-
trà, a les famílies més necessitades, demanar 
d’un sol cop una bonificació a tots els impostos, 
taxes i preus públics. Ho expliquen Teresa Fité 
i Xevi Safont-Tria en roda de premsa.

Stop “llei mordassa”
18/12/14 Donem suport a al campanya de re-
buig a la “llei mordassa” impulsada per la FAVM 
i diversos moviments socials.

Juli Cuéllar cap de llista
22/12/14 La CUP presenta Juli Cuéllar com a 
cap de llista a les eleccions municipals de maig 
de 2015. Xevi Safont-Tria li  passa el relleu.



24

CUP Mataró
memòria 2011-2015 un peu

2015

Pisos a Iveco-Pegaso?  
No, gràcies!
8/1/15 Roda de premsa als terrenys d’Iveco-
Pegaso, al costat del Tecnocampus, per ma-
nifestar el rebuig a que s’hipotequin amb la 
construcció de pisos d’habitatges. Amb Juli 
Cuéllar, Xevi Safont-Tria i Agàpit Borràs.

Història dels Països Catalans
13/1/15 Presentació del llibre Introducció a la 
història dels Països Catalans, amb els seus 
co-autors Albert Botran i Carles Castella-
nos i l’historiador Juli Cuéllar. A Les Esman-
dies, casal de barri.

Volem responsabilitats a 
PUMSA i que tornin diners
13/1/15 L’informe relatiu als habitatges de 
lloguer de PUMSA deixa al descobert la mala 
praxi a ProHabitatge i nombroses irregularitats 
de la “llista única” per adjudicar pisos públics. 
Reclamem que s’arribi fins a les últimes con-
seqüències per aclarir i depurar qualsevol 
responsabilitat administrativa o política. En els 
casos on es demostri frau, exigim que els res-
ponsables retornin els diners, que haurien de 
respondre amb el seu patrimoni personal.

Encausats per antiracistes
19/1/15 Roda de premsa de Unitat Contra el 
Feixisme i el Racisme (UCFR) de suport als 
encausats per haver participat en un acte an-
tiracista. Els cupaires Joan Jubany i Juliana 
Bacardit són dos dels activistes denunciats 
per Mònica Lora (PxC).

Jutjats per antiracistes
19/1/15 Joan Jubany i Juliana Bacardit 
(CUP) i Carles Spa i Esteve Martínez (ICV) 
són jutjats per haver participat en un acte in-
formatiu antiracista. Els encausats són absolts 
i queda en evidència l’intent de Mònica Lora 
(PxC) d’utilitzar l’aparell judicial amb finalitats 
propagandístiques.

Víctimes de l’holocaust
27/1/15 Participem a l’acte d’homenatge a 
les víctimes de l’holocaust, al passeig Carles 
Padrós.

Pisos per a lloguer social
29/1/15 La CUP i ICV proposem que l’Ajunta-
ment dediqui un 1% dels seus pressupostos a 
adquirir i rehabilitar habitatges per al seu ús 
social. Ho exposen Xevi Safont-Tria (CUP) i 
Esteve Martínez (ICV).

Testo assetja treballadors
30/1/15 Concentració davant els jutjats en su-
port a Adil Marouan, assetjat per l’empresa 
Testo com a represàlia pel seu compromís sin-
dical amb la COS.

Assemblea per la ruptura
3/2/15 Assemblea oberta Per la ruptura, de 
debat nacional referent a les properes elecci-
ons al Parlament de Catalunya.
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Debat sobre la bicicleta
10/2/15 Xerrrada-debat La bicicleta i el 
transport públic, cap a una nova manera de 
moures’ns per Mataró. Amb Xevi Safont-
Tria, Albert Garcia (Coordinadora Catalana 
Usuaris Bicicleta - CCUB) i Manel Teixidó 
(BACC-Mataró). Al local de la CUP.

ILP d’Educació a debat
12/2/15 Presentació-debat de la ILP per un 
nou sistema educatiu a Catalunya, promoguda 
per l’Assemblea Groga.

Xiulada a Boi Ruiz
13/2/15 Xiulada al conseller de Sanitat Boi 
Ruiz en la seva visita al CAP Ronda Prim de 
Mataró. Convoca Coordinadora Sanitat.

Facilitem relleu al COPP
13/2/15 Amb la complicitat de l’alcalde Joan 
Mora, fem mediació per facilitar el relleu d’Au-
reli Masafrets a Quicom Masafrets a la pre-
sidència del COPP.

Com farem la DUI?
19/2/15 Juli Cuéllar (CUP) participa a la taula 
rodona Com farem la Declaració Unilateral 
d’Independència?, organitzada per SI a la sala 
d’actes de Can Palauet. Els altres ponents són 
Uriel Beltran (SI) i David Vinyals (RCat).

Una altra economia possible
20/2/15 Xerrada Una altra economia és pos-
sible a càrrec de Josep Manel Busqueta, 
forner i economista. A Can Palauet.

Homenatge a Jordi Canal
22/2/15 Amics, coneguts i familia d’en Jordi 
Canal fem una jornada d’homenatge al Turó 
de prdres d’en Jordi, on el recordem, ens 
abracem, cantem i brindem per ell.

MataróBus a Rocafonda
26/2/15 Debat sobre La nova manera de 
moure’ns per Mataró al barri de Reocafonda, 
al Centre Cívic de Can Noè. Aquest és un dels 
barris més densament poblats de la ciutat i s’hi 
troba a faltar connexió ràpida amb l’estació de 
trens i amb els autobusos interurbans que van 
cap a Barcelona i les universitats.

MataróBus a l’Havana
26/2/15 Darrera de les xerrades del procés 
participatiu La nova manera de moure’ns 
per Mataró, aquest cop al barri mariner de 
l’Havana.

Calçotada al Cafè Nou
28/2/15 La calçotada popular de la CUP canvia 
d’ubicació i la fem per primer cop al Pati del 
Cafè Nou, amb concert de Roba Estesa.
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Estació d’autobusos i trens
6/3/15 Juli Cuéllar i Xevi Safont-Tria expli-
quen que un cop acabat el procés participatiu 
de La nova manera de moure’ns per Mata-
ró, la CUP portarà la proposta al Ple de l’Ajun-
tament. Entre les mesures proposades hi ha la 
creació d’una estació d’autobusos interurbans 
al solar del Vapor Gordils, just davant l’estació 
de trens.

Marca o ciutat?
6/3/15 Acte públic amb Ivan Miró entorn el 
debat Mataró, una marca o cuna ciutat?, on 
ens qüestionem el model de promoció de ciutat 
impulsat per l’actual govern municipal.

La bicicleta per humanitzar
18/3/15 Presentació del document de la CUP 
La bicicleta, un vehicle per humanitzar Ma-
taró. Amb Juli Cuéllar, Marta Canal i Xevi 
Safont-Tria.

Campanya de mobilitat
19 i 20/3/15 Repartim fulletons resumits de 
La nova manera de moure’ns per Mataró a 
l’estació de trens i a l’hospital.

Fulletons a la volta ciclista
24/3/15 Repartim fulletons resumits de La bi-
cicleta, un vehicle per humanitzar Mataró a 
la sortida d’etapa de la Volta Ciclista al camí de 
la Geganta i el Parc Central.

Els 6 que encapçalen llista
24/3/15 Assemblea oberta per escollir les 5 
persones que seguiran en Juli Cuéllar a la llis-
ta de les eleccions municipals: 1. Juli Cuéllar, 
2. Carme Polvillo, 3. Joan Jubany, 4. Carla 
Juvinyà, 5. Sílvia Bofill i 6. Jordi Pagès.

Candidatura diversa
26/3/15 Presentació en roda de premsa de les 
persones que encapçalen la llista a les elecci-
ons municipals: Juli Cuéllar (1), Carme Pol-
villo (2), Joan Jubany (3), Carla Juvinyà (4), 
Sílvia Bofill (5) i Jordi Pagès (6).

La salut no és mercaderia
26/3/15 Acte públic La nostra salut no és cap 
mercaderia, amb Albano Dante de la revista 
Cafè amb llet, Toni Guirao i Carla Juvinyà. 
A les Esmandies.

Tancament de llista de luxe
10/4/15 Presentem les persones que tanquen 
la llista electoral de la CUP: : Toni Guirao (24), 
Juliana Bacardit (25), Agàpit Borràs (26), 
Mercè Vidal (27), i Pep Riera, suplent.

10 idees urbanístiques
10/4/15 Conferència d’Agàpit Borràs a Can 
Palauet amb el títol Mataró, 10 idees per 
transformar la ciutat.
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Homenatge als brigadistes
12/4/15 Assistim a l’homenatge ala Brigadistes 
Internacionals al cementiri dels Caputxins, on 
enguany fa el parlament el company Agàpit 
Borràs. Tot seguit, homenatge a les víctimes 
del franquisme. Convoca Grup de Recerca de 
la Memòria Històrica de Mataró.

Cohesió social qüestionada
16/4/15 Amb el títol Desmitificant la cohesió 
social el sociòleg José Adelantado ens fa 
reflexionar sobre aquest concepte. Acte públic 
presentat per Carme Polvillo al local de l’As-
sociació Veïnal de Cerdanyola.

Ja tenim llista electoral
18/4/15 Sessió fotogràfica de grup i individual 
de la llista electoral de maig.

Quim Arrufat al Foment
18/4/15 El diputat Quim Arrufat explica el full 
de ruta cap a la independència en un acte pú-
blic al Foment Mataroní. També hi intervenen el 

regidor Xevi Safont-Tria i el cap de llista Juli 
Cuéllar. Actuació del cantautor Marc Ràmia i 
presentació de la llista electoral.

Parada de Sant Jordi
23/4/15 Parada de Sant Jordi a La Riera, on 
repartim fulletons i fem fotos a la gent que vol 
donar la cara al cartell Si ara no, quan? Si no 
nosaltres, qui?.

Arquitectura feminista
24/4/15 Xerrada sobre arquitectura feminis-
ta a càrrec d’Adriana Ciocoletto, arquitecta 
del col·lectiu Punt6. Presenta l’acte Mercè 
Bosch, al Cafè de Mar.

Caps de llista del Maresme
26/4/15 Presentació dels caps de llista de la 
CUP al Maresme. A Arenys de Munt.

Primer de maig
1/5/15 Manifestació del Primer de Maig a Ma-
taró convocada per Maresme Anticapitalista.

Espot nacional a Mataró
2/5/15 Enregistrament a Mataró de l’espot na-
cional de la CUP per a les eleccions municipals. 
És l’anunci de les abraçades.

Candidatures d’arreu
3/5/15 Presentació a Barcelona de les candi-
dates i candidats de la CUP a nivell nacional.

Taula rodona de Sanitat
5/5/15 Taula rodona sobre polítiques de sanitat  
convocada per la Coordinadora en Defensa 
de la Sanitat a la biblioteca Antoni Comas. Hi 
participa Juli Cuéllar per la CUP.

Per l’ensenyament públic
6/5/15 Concentració davant l’Ajuntament, co-
incidint amb el darrer Ple de la legislatura, en 
defensa de l’ensenyament públic amb el lema 
Mentenim aules, baixem ràtios.
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Inici de campanya
7/5/15 Inici de campanya electoral amb projec-
ció de vídeos al Pati del Cafè Nou i distribució 
en grups per penjar pancartes i plafons.

Debat sobre cultura
11/5/15 Debat electoral sobre cultura a la 
llibreria Buc de Llibres. Hi participa en Juli 
Cuéllar per la CUP.

Debat sobre sindicalisme
12/5/15 Debat electoral sobre sindicalisme i 
món laboral organitzat per UGT. Hi participa en 
Juli Cuéllar per la CUP.

Document de territori
13/5/15 Presentació del document Fonaments 
i orientacions de transformació territorial, 
ambiental i social al Maresme. A la Nau Gaudí, 
amb Xevi Safont-Tria i Jordi Pagès.

Defensem l’escola en català
13/5/15 Concentració davant l’escola Santa 
Anna de Mataró en defensa de l’escola en ca-
talà, com a resposta a una sentència judicial 
que obliga a fer classes en llengua esanyola.

Debat sobre independència
15/5/15 Debat electoral sobre el procés d’in-
dependència organitzat per ANC i Òmnium. Hi 
participa en Juli Cuéllar per la CUP.

El deute ens ofega
15/5/15 Representació a La Riera per denun-
ciar que la priorització del pagament del deu-
te bancari contret per l’Ajuntament ofega les 
arques de la ciutat. Amb Jordi Pagès i Juli 
Cuéllar.

Compromís independentista
15/5/15 Juli Cuéllar signa, en nom de la CUP, 
el compromís independentista de la nostra or-
ganització davant ANC i Òmnium.

Més debat sobre cultura
16/5/15 Debat electoral sobre cultura al bar El 
Públic. Hi participa en Juli Cuéllar per la CUP.

Mani antiracista a Rocafonda
16/5/15 Manifestació antiracista a Rocafonda, 
amb el lema No volem racistes ni a les urnes 
ni als carrers. Convoca UCFR.

Joc de l’oca
16/5/15 Desplegament del Joc de l’Oca per 
capgirar Mataró a la Plaça de Santa Anna. 
N’expliquen la dinàmica en Xevi Safont-Tria 
i en Juli Cuéllar.
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Bicicletada
17/5/15 Bicicletada per una altra manera 
de moure’ns per Mataró, amb explicació de 
propostes de mobilitat de  la CUP en diversos 
indrets del recorregut. Piscolabis final a Can 
Margarit.

Antonio Baños a Mataró
18/5/15 Passejada i xerrades d’Antonio 
Baños als barris de l’Havana i Cerdanyola. For-
mat conversa amb Xevi Safont-Tria.

Estelada a l’Ajuntament
19/5/15 Com a acte de desobediència pengem 
una estelada a la finestra del despatx de la CUP 
a l’Ajuntament.

Campanya electoral intensa
Del 7 al 22 de maig Agitació amb pancartes, 
plafons i cartells. Parades i repartiment de fu-
lletons a places i mercats de la ciutat.

Donant la cara
20/5/15 Presentació del cartell Si ara no, 
quan? Si no nosaltres, qui? on surten unes 
150 persones que dónen la cara en suport a 
la CUP.

Debat feminista
20/5/15 Debat sobre feminisme al bar El Pú-
blic. La nostra candidatura la representa la 
companya Vito Carrió.

Koplowitz i la brossa
21/5/15 Representació de la visita d’una pa-
ròdia d’Esterlícia Koplowitz per denunciar 
l’externalització de serveis públics bàsics a 
mans de grans empreses multinacionals. Juli 
Cuéllar hi aporta el discurs de la CUP.

Debat electoral a la tele
21/5/15 Juli Cuéllar participa al debat electo-
ral de caps de llista que emet M1TV, la televisió 
de Mataró i el Maresme.

Final de campanya
22/5/15 Acte de final de campanya de les mu-
nicipals a la plaça de Can Xammar. Amb parla-
ments de Juli Cuéllar, Carme Polvillo, Xevi 
Safont-Tria i Julià de Jòdar. Amb les apa-
ricions estelars d’un banquer i la Koplowitz.
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Eleccions Municipals
24/5/15 3.843 persones (8,43 %) voten la CUP 
i doblem el número de regidors a l’Ajuntament 
de Mataró. Xevi Safont-Tria passa el relleu a 
Juli Cuéllar i Carme Polvillo.

Festa d’agraïment a en Xevi 
12/6/15 Festa de comiat i agraïment a en Xevi 
Safont-Tria pels seus 8 anys com a regidor de 
la CUP a l’Ajuntament de Mataró.

Flama del Canigó
24/6/15 Rebuda de la Flama del Canigó a 
l’Ajuntament, des d’on s’escampa per les fes-
tes de Sant Joan de la ciutat.

Jornades independentistes
27/6/15 Jornades independentistes a Arenys 
de Mar, amb xerrades de Juli Cuéllar i An-
tonio Baños, entre d’altres. Convoca Poble 
Lliure.

Preservem el litoral
27/6/15 Neix la Plataforma per un Nou Mo-
del de Gestió del Litoral del Maresme. Im-
pulsada des de les assemblees maresmenques 
de la CUP amb voluntat d’integrar tota mena de 
sensibilitats polítiques en defensa de la costa.

Assemblea oberta
30/6/15 Assemblea oberta Per la ruptura per 
debatre la construcció de la CUP-Crida Cons-
tituent a les eleccions al Parlament.

Solidaris amb el poble grec
2/7/15 Concentració davant l’Ajuntament amb 
el lema Per la sobirania del spobles, contra 
la dictadura del deute, en solidaritat amb el 
poble grec. Convocatòria unitària.

Amb el CAP Rocafonda
8/7/15 Concentració davant l’Ajuntament amb 
el lema La sanitat pública no es negocia, es 
defensa. Prou retallades al CAP Rocafonda-
El Palau. Convoca assemblea veïnal.

Digitalitzant l’arxiu històric
juliol 2015 La companya Mercè Bosch coor-
dina l’equip que realitza les tasques de digita-
lització de l’arxiu històric de Maulets i d’altres 
organitzacions de l’esquerra independentista. 
Amb els mitjans tècnics de la Fundació Iluro 
mitjançant un conveni de col·laboració.

Un mataroní al Secretariat
11/7/15 El company Omar Diatta és escollit 
membre del Secretariat Nacional de la CUP.

Privatització d’espai públic?

13/7/15 Denunciem la tala d’arbres i la priva-
tització d’una zona verda pública per a la cons-
trucció de pistes de pàdel de l’empresa  privada 
Paradise. Amb Juli Cuéllar i Carme Polvillo.
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Menjadors escolars
17/7/15 Roda de premsa comarcal per denun-
ciar el nou procés de licitació dels menjadors 
escolars, que beneficia les grans empreses i 
perjudica el model autogestionat. Amb Carme 
Polvillo i Jan Catà.

Fora la bandera espanyola
24/7/15 El regidor de la CUP Juli Cuéllar 
reclama per escrit a l’alcalde la retirada de la 
bandera espanyola durant la Festa Major.

Cuéllar al Consell Comarcal
24/7/15 El mataroní Juli Cuéllar esdevé un 
dels tres consellers comarcals de la CUP, jun-
tament amb la masnovina Sandra Miras i el 
pinedenc Jan Catà.

Per Les Santes, jo estelada
24 a 29 juliol Distribució d’enganxines amb el 
lema Per Les Santes, jo estelada durant la 
Festa Major de Mataró.

Estelada a l’Ajuntament
25/7/15 Com a acte de desobediència, la CUP 
penja una estelada a la finestra del despatx del 
nostre grup municipal a l’Ajuntament de Ma-
taró.

Maresmencs al Parlament
1/9/15 Presentació de les candidates i candi-
dats maresmencs a la llista de la CUP-CC a 
les eleccions al Parlament. Les candidates i 
candidats del Maresme són els següents: 4. 
Gabriela Serra (Mataró)13. Xavier Safont-
Tria (Mataró) 16. Càndida Gonzàlez (El Mas-
nou) 34. Maria Ballester (Arenys de Munt) 39. 
Jordi Pagès (Premià de Mar) 50. Viol Quer 
(Arenys de Mar) 63. Adil Marouan (Calella) 
72. Núria Casajuana (Malgrat de Mar) 79. 
Pep Riera (Mataró) Suplent 9. Juliana Ba-
cardit (Mataró).

Grup de campanya a Mataró
1/9/15 Assemblea oberta per crear a Mataró el 
grup de suport a la campanya de la CUP-CC 
a les eleccions del 27S. Al Pati del Cafè Nou.

Ni retallades ni festa al cel
3/9/15 Concentracions davant l’Ajuntament 
de Mataró contra les retallades a la sanitat 
pública i contra la Festa al Cel amb el lema 
No a la Festa al Cel. 538.000€ que marxen 
volant.

Marxa de torxes
10/9/15 Marxa de torxes per la independència. 
Convoca Mataró per la Independència, amb 
participació de la CUP.

Inici de campanya
10/9/15 Inici de la campanya de la CUP-CC a 
les eleccions al Parlament del 27S. Projecció de 
vídeos davant el local de la CUP Mataró i distri-
bució en equips per penjar pancartes i plafons.

Ofrena de l’Onze
11/9/15 Ofrena al monòlit a Rafael Casanova i 
els defensors de les llibertats del poble català, 
amb parlament del regidor Juli Cuéllar.



32

CUP Mataró
memòria 2011-2015 un peu

2015

A la Meridiana de Barcelona
11/9/15 Participació a la Via Lliure 2015 a la 
Meridiana de Barcelona.

Antonio Baños a Mataró
12/9/15 Acte de campanya electoral al Parla-
ment amb Antonio Baños i Xevi Safont-Tria. 
La plaça de Can Xammar s’omple malgrat la 
pluja.

Campanya No Festa al Cel
15 a 20/9/15 El·laboració i distribució de ban-
deroles amb el lema No a la festa al cel i re-
torn a l’alcalde de propaganda de la Festa al 
Cel distribuida per l’Ajuntament a les escoles.

Grup Suport en campanya
11 al 25/9/15 Intensa activitat del Grup de 
Suport a la campanya de la CUP-CC al Par-
lament.

Oscar Reina a Cerdanyola
19/9/15 Acte públic a la plaça Isla Cristina 
(Cerdanyola) amb Oscar Reina (SAT, Sindicato 
Andaluz de Trabajadores) i Oriol Corral (SOM 
Santa Coloma de Gramenet). Presenta Joanna 
d’Arc Bermúdez.

Estelades pels avions
20/9/15 Penjada d’estelades gegants en dos 
edificis de l’avinguda del Maresme durant la 
celebració de la Festa al Cel.

Mani no a la Festa al Cel
20/9/15 Manifestació des de l’Ajuntament fins 
al passeig Marítim amb el lema No a la Festa 
al Cel, convocada per la coordinadora #De-
PeusATerra.

#BonVentiBancaNova
22/9/15 Enregistrament, edició i publicació del 
vídeo Bon vent i banca nova, una paròdia dels 
diàlegs d’una coneguda entitat bancària.

Acte final a Badalona
25/9/15 Acte de final de campanya de la CUP-
CC a Badalona. Governem-nos.
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10 diputats de la CUP
27/9/15 Seguim la nit electoral des de la seu 
de la CUP Mataró. La CUP-CC situa 10 dipu-
tades i diputats al Parlament de la Ciutadella. 
4.490 vots a la ciutat de Mataró

Assemblea Territorial
2/10/15 Assemblea Territorial de la CUP per 
valorar els resultats de les eleccions del 27S. 
Al Cafè de Mar.

Correllengua 2015
3/10/15 Col·laborem en l’organització dels ac-
tes del Correllengua 2015 a Mataró, organit-
zat per la CAL.

Botifarrada a la Hispanitat
11/10/15 Col·laborem en la logística i orga-
nització de la Botifarrada a la Hispanitat, 
organitzada per Jovent Mataroní a la plaça 
de l’Ajuntament.

Solidaritat imputats 9N
13/10/15 Concentració de suport als imputats 
per l’organització del 9N. Convocatòria unitària 
davant l’Ajuntament de Mataró. 

Acollida de nous militants
13/10/15 Assemblea d’acollida de nous mili-
tants de la CUP Mataró que s’han engrescat 
després de la campanya del 27S. Dotze altes 
noves.

Homenatge a Lluís Companys
15/10/15 Ofrena en homenatge a Lluís Com-
panys, en l’aniversari del seu afusellament a 
mans del franquisme. Hi participen Juli Cué-
llar i Carme Polvillo. A l’Avinguda Lluís Com-
panys.

No al Consorci de l’Hospital
27/10/15 Roda de premsa per desmarcar-nos 
del posicionament de la resta de grups de 
l’Ajuntament referent a la intervenció de l’Hos-
pital de Mataró per part de la Generalitat. La 

CUP s’oposa a la restitució de Consorci, ja que 
és un model que obre la porta a les privatitzaci-
ons de la sanitat pública. Declaracions a càrrec 
de Josep Manel Busqueta i Juli Cuéllar.

Solidaritat imputats Can Vies
3/11/15 Acte públic de solidaritat amb els 
imputats per Can Vies. Amb la participació de 
tres dels joves imputats, familiars de la Xarxa 
anti-repressió, del Grup de suport “Quatre 
Roses” i d’Alerta Solidària.

Concentració per Can Vies
3/11/15 Finalitzat l’acte, concentració davant 
l’Ajuntament de Mataró, o en Ple aprova moció 
de suport als joves “Quatre Roses”.

Taller de pancartes
6/11/15 Taller de pancartes de la Coordinadora 
en Defensa de la Sanitat Pública al local de la 
CUP, per preparar les properes mobilitzacions.
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Defensem el mandat popular
12/11/15 Concentració davant l’Ajuntament de 
Mataró en defensa del mandat popular i contra 
la darrera sentència del Tribunal Constitucional 
espanyol.

Sant Jaume no es toca
14/11/15 Manifestació i tancada a la capella 
de l’Hospital de Sant Jaume amb el lema Atu-
rem el desemantellament dels serveis soci-
osanitaris públics del Maresme. Convoca la 
Coordinadora en Defensa de la Sanitat. Hi 
participa la diputada Eulàlia Reguant. 

”Farta”, vídeo antipatriarcal
25/11/15 El grup antipatriarcal de la CUP Ma-
taró presenta el vídeo Farta a la taverna Atzu-
cac.

Jornada de Debat nacional
29/11/15 Assistència i participació a la Jor-
nada de Debat nacional de la CUP-CC a 
Manresa.

Defensem l’educació pública
23/12/15 Roda de premsa nacional de l’àmbit 
d’educació a Berga. Carme Polvillo i intervé 
per denunciar les maniobes de SSTT del Ma-
resme-Vallès Oriental en matèria de menjadors 
escolars.

Debat territorial
23/12/15 Assemblea Territorial de debat sobre 
la situació nacional post-27S. Hi participa el di-
putat Julià de Jòdar. A Arenys de Mar.

Assemblea Nacional
27/12/15 Assemblea Nacional Extraordinària 
de la CUP-CC a Sabadell per definir el nostre 
posicionament davant el Pla de xoc de Junts 
pel Sí i la investidura del proper president de la 
Generalitat. Empat a 1515 vots.
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5 Proposta de Resolució (PdR) d’ERC, 
CIU, ICV, PSC i CUP per rebutjar la sen-
tència del Tribunal Suprem contra la 
immersió lingüística a l’escola
Aprovada 23 sí (CUP, PSC, ICV, ERC, CiU) 2 no (PP, 
1 regidor no adscrit) 2 abstencions (2 reg. n/a)

6 Moció de la CUP per la revisió de la 
Llei de Propietat Intel·lectual i la devo-
lució del “cànon digital”
Aprovada per unanimitat

7 Moció de la CUP de rebuig a les sen-
tències del Tribunal Suprem sobre la im-
mersió que obliguen a fer servir el cas-
tellà com a llengua vehicular de l’escola
Rebutjada 1 sí (CUP) 13 no (PSC, ICV) 13 abstenci-

ons (PP, CiU, ERC, 2 regidors no adscrits)

3 FEBRER 2011

4 PdR de la CUP en relació amb el dret a 
l’habitatge i enfront dels desnonaments
Aprovada 16 sí (CUP, PSC, ICV, ERC, 1 regidor no 
adscrit) 10 abstencions (CiU, PP)

8 PdR de tots els grups municipals per 
instar al Govern espanyol perquè reguli 
de manera urgent i immediata un proce-
diment que garanteixi el secret del vot a les 
persones amb ceguesa o dèficit visual greu
Aprovada per unanimitat

9 PdR de la CUP  pel manteniment de 
les pensions públiques
Rebutjada 1 sí (CUP) 21 no (PSC, ERC, CiU, 2 regidors 
no adscrits) 4 abstencions (ICV, PP, 1 regidor n/a)

29 PdR de la CUP i ICV pel reconeixe-
ment d’Herminia Puigsec en la lluita 
contra el nazisme
Passa a prec i el govern l’accepta

31 PdR de tots els grups municipals 

sobre la instal·lació de calderes de Bio-
massa en edificis municipals
Aprovada per unanimitat

3 MARÇ 2011

4 Moció de la CUP, ERC, ICV i CIU de su-
port a Acció Cultural del País Valencià i 
a l’arribada de les emissions de TV3 al 
País Valencià
Aprovada 14 sí (CUP, ICV, ERC, CiU, 2  regidors no 
adscrits) 12 no (PSC, PP)

22 PdR de la CUP per impulsar els mer-
cats d’intercanvi d’objectes i un servei 
de deixalleria virtual
Aprovada per unanimitat

23 PdR de la CUP sobre l’ampliació de 
la cobertura de l’ADSL a les zones del 
municipi que encara no en tenen
Aprovada per unanimitat

7 ABRIL 2011

3 PdR de PSC, ICV, ERC, PPC, CUP i re-
gidora n/a per tal que la Generalitat de 
Catalunya prengui mesures definitives 
sobre el Centre d’Acollida i protecció de 
menors ubicat al barri de l’Havana
Aprovada per unanimitat

4 PdR de PSC, ICV, ERC, PPC, CUP i els 
regidors no adscrits i Mojedano, per 
millorar el servei de radioteràpia al Ma-
resme Central
Aprovada per unanimitat

5 PdR de PSC, ICV, ERC i CUP contra el 
pla de xoc presentat pel departament 
de Salut i que posa en perill la sanitat 
pública a Mataró i El Maresme
Aprovada 19 sí (PSC, ICV, ERC, PP, CUP, regidor no 
adscrit) 7 abstencions (CiU)

6 Proposta de Declaració Institucional 
de tots els grups municipals de soli-
daritat amb el Japó amb motiu de la 
catàstrofe que l’ha assolat recentment
Aprovada per unanimitat

7 Moció d’ICV  i CUP de solidaritat amb 
el Japó i pel tancament progressiu de 
les centrals nuclears
Aprovada 24 sí (tots els grups) 2 abstencions (n/a)

23 PdR de la CUP contra la liberalització 
dels horaris comercials i a favor del pe-
tit i mitjà comerç
Passa a prec

24 Moció de la CUP per atendre les de-
mandes del centre de Persones Sordes 
del Maresme a Mataró
Rebutjada 11 sí (CiU, CUP, 3 regidors no adscrits) 
15 no (PSC, ICV, ERC)

26 Pregunta de la CUP sobre el trasllat 
del Centre de Normalització Lingüística

27 Pregunta de la CUP referent a l’actu-
al situació de l’escola Joan Coromines

32 Pregunta de la CUP sobre les condi-
cions laborals del personal de l’Institut 
Municipal d’Educació

Un peu a l’Ajuntament
Propostes, precs i preguntes presentats per la CUP
al Ple Municipal [gener 2011 – desembre 2015]
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4 MAIG 2011

3 PdR de PSC, ICV, ERC i CUP sobre la 
política educativa en relació a la retalla-
da pressupostària
Aprovada 18 sí (PSC, ICV, ERC, , PP, CUP, regidor no 
adscrit) 7 abstencions (CiU)

16 PdR de la CUP per col·laborar amb la 
cooperativa Som Energia
Quitèria Guirao (govern) anuncia que hi votaran 

en contra i es passa de PdR a prec

8 JUNY 2011

Paraules de comiat del mandat corpo-
ratiu 2011-2007

11 JUNY 2011

Constitució nou Ajuntament de Mataró 
després de les Eleccions Municipals 
del 22 de maig de 2011. Pren posses-
sió com a regidor de la CUP en Xavier 
Safont-Tria

14 JULIOL 2011

Aprovació de règim de sessions del Ple, 
creació i constitució de les Comissions 
Municipals Informatives, règim de retri-
bucions i dedicació dels regidors…

6 OCTUBRE 2011

4 PdR de PSC, ICV i CUP contra les reta-
llades a la sanitat a la ciutat
Aprovada 14 sí (PSC, PxC, ICV, CUP) 13 no (CiU, PP)

28 PdR de la CUP per tal que la Uni-
versitat Tecnocampus tingui una nova 
titulació en Bioconstrucció
Passa a prec, acceptat per l’alcalde

34 Pregunta de la CUP referent al pos-
sible expedient de regulació d’ocupació 
de l’empresa SELSA

35 Pregunta de la CUP referent al sub-
sòl del solar de l’escola Joan Coromines

2 NOVEMBRE 2011

5 PdR de la CUP sobre la disminució de 
les subvencions a les escoles bressol 
municipals
Aprovada 27 sí (unanimitat)

1 DESEMBRE 2011

3 PdR d’ICV, PSC i CUP per declarar Ma-
taró ciutat activa en la prevenció dels 
desnonaments i la defensa del dret a 
l’habitatge, instar al govern de l’Estat 
a modificar la Llei Hipotecària amb la 
finalitat de regular la dació en paga-
ment, i a adoptar les mesures neces-
sàries per evitar els desnonaments per 
motius econòmics i garantir el dret a 
l’habitatge
Aprovada 26 sí (unanimitat)

4 Moció de la CUP, ICV, PPC, CIU i PxC 
relativa als laterals de la Ronda Mataró-
Maresme
Aprovada 19 sí (CiU, PP, PxC, ICV, CUP) 8 no (PSC)

5 Moció d’ICV, PSC i CUP per comme-
morar el Dia Internacional per l’eradica-
ció de la violència vers les dones
Aprovada 27 sí (unanimitat)

6 Declaració Institucional de tots els 
grups municipals en motiu del Dia In-
ternacional contra la violència vers les 
dones
Aprovada 27 sí (unanimitat)

8 Moció de la CUP d’adhesió al Fòrum 
Estratègia Catalana Residu Zero
Aprovada 27 sí (unanimitat)

22 Moció de PPC, PSC, ICV, CIU i CUP 
sobre les condicions d’accés als ajuts 
públics
Aprovada 24 sí (CiU, PSC, PP, ICV, CUP) 3 absten-
cions (PxC)

23 Moció de ICV, PSC, CUP i CIU per 
tal d’impulsar una política de tarifació 
social en els serveis i equipaments pú-
blics municipals
Aprovada 24 sí (CiU, PSC, PP, ICV, CUP) 3 absten-
cions (PxC)

27 Precs i Preguntes de la CUP referent 
al projecte de nou CAP Ronda Prim

12 GENER 2012

3 PdR de la CUP per l’adhesió de l’ajun-
tament de Mataró a l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència
Rebutjada 9 sí (CiU, CUP) 16 no (PSC, PP, PxC) 2 
abstencions (ICV)

14 PdR de ICV, PSC, CUP i PPC de cara 
a adoptar les mesures necessàries que 
garanteixin la permanència i consolida-
ció del model de l’actual Escola Munici-
pal de Música
Aprovats punts 1 i 2 de PdR 24 sí (CiU, PP, ICV, 
CUP) 3 abstencions (PxC)
Rebutjat punt 3 de PdR: 11 sí (PSC, ICV, CUP) 11 
no (CiU, PXC) 5 abstenicons (PP) desempata el vot 
de qualitat de l’alcalde
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18 Precs i Preguntes de la CUP en re-
lació al desenvolupament dels acords 
de les resolucions per la prevenció dels 
desnonaments aprovades el 3 de febrer 
i l’1 de desembre de 2011

19 Pregunta de la CUP referent a l’es-
cola municipal de Música de Mataró

9 FEBRER 2012

3 PdR de PSC, ICV, PPC i CUP per tal que 
el govern de la Generalitat resolgui les 
convocatòries de la Llei de Barris
Queda sobre la taula fins al proper Ple

4 Moció d’ ICV i CUP de rebuig a la pu-
jada tarifària de l’ATM
Queda sobre la taula fins al proper Ple

10 Moció de PPC i CUP relativa a la 
plaça de Cap d’Àrea d’Administració i 
Atenció Ciutadana
Queda sobre la taula fins al proper Ple

12 PdR de CUP i ICV per demanar la re-
tirada de la Medalla d’Or a tots els col-
lectius i entitats franquistes
Queda sobre la taula fins al proper Ple

13 PdR de PSC, ICV, CUP i PPC per tal 
que el govern municipal faci públic el 
deute del Govern Català amb el Grup 
Ajuntament (Ajuntament, empreses 
municipals i Organismes Autònoms) per 
instar a la Generalitat a liquidar-lo de 
forma urgent
Queda sobre la taula fins al proper Ple

22 Pregunta i Prec de la CUP referent a 
la situació de la Televisió Pública M1TV
Queda sobre la taula fins al proper Ple

26 Pregunta i Prec de la CUP referent al 
servei del Mataró Bus
Queda sobre la taula fins al proper Ple

27 Pregunta de la CUP referent al sis-
tema d’estalvi d’aigua “Kit Water Dolo”
Queda sobre la taula fins al proper Ple

1 MARÇ 2012

4 Moció de ICV i CUP de rebuig a la pu-
jada tarifària de l’ATM
Aprovada 16 sí (PSC, PP, ICV, CUP 7 no (CiU) 3 abs-
tencions (PxC)

5 PdR de tots els grups municipals per 
tal de reclamar al govern de la Gene-
ralitat l’inici immediat de les obres de 
l’escola Marta Mata
Aprovada: 26 sí (unanimitat)

7 Declaració Institucional de tots els 
grups municipals en motiu del Dia In-
ternacional de les Dones
Aprovada 26 sí (unanimitat)

8 PdR de la CUP sobre el pagament de 
l’IRPF i l’IVA
Rebutjada 10 sí (CiU, ICV, CUP) 16 no (PSC, PP, 
PxC)

10 PdR de la CUP en contra de la re-
forma laboral imposada pel govern es-
panyol
Retirada perquè PSC i ICV han presentat una pro-
posta alternativa que recull les iniciatives de la 
CUP

12 PdR de CiU, PxC, ICV i CUP per recla-
mar l’execució del pla d’Infraestructu-
res ferroviàries
Aprovada 25 sí (unanimitat)

24 Moció de PPC, CUP i PxC sobre la 
substitució del Cap d’Àrea d’Adminis-
tració i Atenció Ciutadana
Aprovada 9 sí (PP, PxC, CUP) 7 no (CiU) 10 absten-
cions (PSC, ICV)

25 PdR de la CUP, ICV i CIU per demanar 
la retirada de la Medalla d’Or a tots els 
col·lectius i entitats franquistes
Aprovada 18 sí (CiU, PSC, ICV, CUP) 8 abstencions 
(PP, PxC)

26 PdR de PSC, ICV, CUP i PPC per tal 
que el govern municipal faci públic el 
deute del Govern Català amb el Grup 

Ajuntament (Ajuntament, empreses 
municipals i Organismes Autònoms) per 
instar a la Generalitat a liquidar-lo de 
forma urgent
Retirada

35 Pregunta de la CUP referent a la si-
tuació de la Televisió Pública M1TV

37 Pregunta de la CUP referent al servei 
del Mataró Bus

12 ABRIL 2012

3 PdR de la CUP per instar la Generalitat 
de Catalunya que eviti l’externalització 
de serveis de l’empresa pública Aigües 
Ter Llobregat
Rebutjada 13 sí (PSC, PxC, ICV, CUP) 13 no (CiU, 
PP) amb ús del vot de qualitat de l’alcalde per 
decidir la votació

4 PdR de CiU, PSC, ICV i CUP per l’ad-
hesió a la proposició de Llei “Defensem 
l’Escola en català” i de reconeixement a 
“Som Escola” 
Aprovada 18 sí (CiU, PSC, ICV, CUP) 5 no (PP) 3 
abstencions (PxC)

21 PdR de la CUP perquè els regidors 
de l’Ajuntament dediquin un dia de sou 
en solidaritat amb la vaga general
Rebutjada 6 sí (PxC, ICV, CUP) 13 no (PSC, PP) 8 
abstencions (CiU)

22 PdR de la CUP perquè l’Ajuntament 
de Mataró renunciï a la concessió de 
l’antic Club Nàutic i iniciï els tràmits per 
enderrocar l’edifici
Aprovada 19 sí (CiU, PP, PxC, ICV, CUP) 8 no (PSC)

29 Pregunta de la CUP referent al sis-
tema d’estalvi d’aigua “Kit Water Dolo”

36 Preguntes i Precs de la CUP referent 
a la supressió d’aules i a l’increment de 
preus de les Escoles Bressol Municipals
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42 Pregunta de la CUP referent a l’es-
fondrament de dues cases al carrer 
Sant Antoni i a les responsabilitats 
d’aquests fets

3 MAIG 2012

4 PdR d’ICV i la CUP contra l’homofòbia 
i la transfòbia
Queda sobre la taula

7 PdR de tots els grups municipals per 
adherir-se a la resolució de la FMC i 
ACM per instar el govern de la Genera-
litat de Catalunya a garantir el manteni-
ment de les escoles bressol
Aprovada 27 sí (unanimitat)

24 PdR d’ICV i CUP per instar al govern 
de la Generalitat a fer efectives les in-
versions necessàries per a l’execució 
de l’escola Joan Coromines
Aprovada 26 sí (unanimitat)

25 PdR de la CUP i PPC per tal que el 
servei de cuina de les escoles bressols 
municipals tingui especial cura en ofe-
rir aliments ecològics de temporada i 
de proximitat
Aprovada 27 sí (unanimitat)

7 JUNY 2012

3 PdR d’ICV i CUP contra l’homofòbia i 
la transfòbia
Aprovada 21 sí (CiU, PSC, PxC, ICV, CUP) 5 abs-
tencions (PP)

4 PdR d’ICV i CUP per a reclamar al Go-
vern de l’Estat la retirada de l’amnistia 
fiscal proposada amb els pressupostos 
generals de l’Estat 2012
Aprovada 21 sí (CiU, PSC, PxC, ICV, CUP) 5 no (PP)

5 PdR d’ICV i CUP per a reclamar el paga-
ment de l’IBI en Béns Immobles de titularitat 
de l’església catòlica, tota la resta de con-
fessions religioses, entitats jurídiques, ONGs, 
Partits Polítics i les seves Fundacions
Rebutjada 3 sí (ICV, CUP) 16 no (CiU, PP, PxC) 7 
abstencions (PSC). CiU en presenta una d’alter-

nativa que és aprovada

8 PdR d’ICV i CUP de cara a adoptar les 
mesures necessàries que garanteixin el 
suport i el disseny de polítiques educa-
tives destinades a compensar el risc de 
fracàs escolar en les escoles en situa-
ció de desavantatge
Aprovada 26 sí (unanimitat)

11 PdR de la CUP per tal que l’ajunta-
ment de Mataró s’adhereixi a la Cam-
panya #novull pagar i reclami a la Ge-
neralitat que no tramiti les denúncies 
de les empreses concessionàries con-
tra els conductors/es que es neguen a 
pagar el peatge de les autopistes
Rebutjada 3 sí (ICV, CUP), 20 no (CiU, PSC, PP) 3 
abstencions (PxC)

26 PdR de la CUP per tal que davant la 
fallida de Bankia s’integri la Biblioteca 
de la Caixa Laietana a la xarxa pública 
i perquè no es perdi el seu Fons Bibli-
ogràfic que és el fruit d’una obra social 
pensada per servir a la ciutadania de 
Mataró
Substituïda per l’esmena a la totalitat: Proposta 
de resolució que presenten tots els grups muni-
cipals de l’Ajuntament de Mataró per reclamar la 
continuïtat de l’obra social de la Caixa d’Estalvis 
Laietana
Aprovada 26 sí (unanimitat) 

30 PdR de tots els grups municipals 
per tal de garantir la continuïtat dels 
centres especials de treball i la inserció 
a l’empresa ordinària de les persones 
discapacitades 
Aprovada 26 sí (unanimitat)

40 Pregunta de la CUP referent a la 
prohibició de jugar a pilota als menors 
d’edat a la Plaça Pi i Maragall

47 Pregunta de la CUP referent al fet 
que el concurs públic per adjudicar la 
gestió dels Espais Joves afavoreix les 
grans empreses i perjudica les entitats 
de la ciutat

5 JULIOL 2012

4 PdR de PSC, CIU, ICV i CUP en suport 
al model d’immersió lingüística a l’es-
cola
Aprovada 18 sí (CiU, PSC, ICV, CUP) 5 no (PP) 2 
abstencions (PxC)

5 PdR de PSC, ICV i CUP en defensa 
del sistema nacional públic universal 
de salut i en contra de les possibles re-
percussions a l’estat del benestar de la 
ciutadania
Rebutjada 12 sí (PSC, PxC, ICV, CUP) 13 no (CiU, 
PP)

21 PdR de tots els grups municipals a 
instància de la Plataforma Estafaban-
caMataró, per tal que l’Ajuntament faci 
costat a les persones afectades per 
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l’estafa de les Emissions de Plans Pre-
ferents per part d’entitats bancàries
Aprovada 26 sí (unanimitat)

22 PdR d’ICV i la CUP de cara a adoptar 
les mesures necessàries per a mantenir 
i ampliar l’oferta de PQPIs de la ciutat 
amb l’objectiu de facilitar el retorn als 
circuits formatius del col·lectiu de joves 
de la ciutat que acaben l’ESO sense ha-
ver obtingut el títol de graduat escolar
Aprovada 26 sí (unanimitat)

28 Prec de la CUP perquè sigui retirada 
la bandera espanyola que oneja al ter-
rat de la Casa Gran

32 Pregunta de la CUP referent a la relació 
entre el Consorci Sanitari del Maresme i 
l’empresa CCM Estratègies i Salut, SL

36 Pregunta de la CUP referent a l’in-
crement del pressupost de Benestar 
Social, als lloguers socials per a famí-
lies desnonades i a les condicions del 
Centre d’Acollida per a famílies amb 
infants

6 SETEMBRE 2012

3 PdR d’ICV i la CUP de rebuig a la instal-
lació del macrocomplex “Eurovegas”
Aprovada 14 sí (PSC, PxC, ICV, CUP) 13 no (CiU, PP)

6 PdR de la CUP per rebutjar l’augment 
de l’IVA
Aprovada 14 sí (CiU, PxC, ICV, CUP) 5 no (PP) 8 
abstencions (PSC)

34 Pregunta de la CUP referent a la re-
ducció de la línia 4 de MataróBus que 
dóna servei al barri de Cirera

39 Prec de la CUP per tal de canviar el 
nom de “plaça d’Espanya” pel de “pla-
ça del Parc”

40 Pregunta de la CUP referent a la a 
l’eliminació de cinc llocs de treball a 
l’àrea de Nova Ciutadania de l’ajunta-
ment de Mataró.”

4 OCTUBRE 2012

3 PdR d’ICV i la CUP amb motiu del dia 
28 de setembre, Dia Internacional per la 
despenalització de l’avortament, en de-
fensa al dret al propi cos i en contra de 
la reforma restrictiva de la Llei de Salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs
Aprovada 11 sí (PSC, ICV, CUP) 8 no (PP, PxC) 8 
abstencions (CiU)

5 PdR de tots els Grups Municipals en 
suport als afectats per les inundacions 
a Múrcia i Andalusia
Aprovada 27 sí (unanimitat)

6 PdR de CiU i la CUP en suport a la re-
solució del Parlament de Catalunya per 
l’exercici del dret a l’autodeterminació
Aprovada 11 sí (CiU, ICV, CUP) 8 no (PP, PxC) 8 
abstencions (PSC)

16 PdR d’ICV i la CUP sol·licitant la pre-
sentació d’un requeriment previ a la in-
terposició de recurs contenciós adminis-
tratiu contra la licitació del departament 
de Territori i sostenibilitat per la xarxa de 
proveïment Ter-Llobregat i reclamant la 
defensa dels béns patrimonials aportats 
per l’Ajuntament de Mataró
Aprovada 27 sí (unanimitat)

17 PdR de tots els grups municipals 
per tal de no cobrar les plusvàlues a 
les persones que es veuen obligades 
a efectuar una dació en pagament del 
seu habitatge
Aprovada 27 sí (unanimitat)

18 PdR d’ICV, PxC i la CUP a favor que 
els establiments d’alimentació no llen-
cin el menjar a punt de caducar i es do-
tin amb el prestatge de l’últim dia
Rebutjada 6 sí (ICV, PXC, CUP) 8 no (CiU), 13 abs-
tencions (PSC, PP)

20 PdR de la CUP i ICV per fer un man-
teniment dels parcs i jardins en què no 
sigui necessària la utilització d’herbici-
des tòxics com el Glifosat
Aprovada 20 sí (unanimitat)

23 Prec de la CUP per tal que les car-
telleres que es munten i es desmunten 
durant les campanyes electorals quedin 
instal·lades de manera permanent per a 
ús de les entitats ciutadanes de Mataró

31 Pregunta de la CUP referent a l’oc-
taveta repartida per PxC al barri de Cer-
danyola.”

7 NOVEMBRE 2012

4 PdR d’ICV i la CUP en suport a la vaga 
general del 14 de novembre de 2012
Rebutjada 11 sí (PSC, ICV, CUP) 13 no (CiU, PP) 3 
abstencions (PxC)

5 PdR de tots els grups municipals per 
l’adhesió de l’ajuntament de Mataró al 
document de la coordinadora de Colles 
Castelleres “Els Valors socials del fet 
casteller”
Aprovada 27 sí (unanimitat)

6 Declaració Institucional de CiU, PSC, 
PPC, ICV i CUP en motiu del Dia Interna-
cional contra la violència vers les dones
Aprovada 27 sí (unanimitat)

24 Pregunta de la CUP referent al servei 
de neteja dels edificis públics
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MODIFICACIÓ DEL ROM

El 22 de novembre de 2012 els grups 
majoritaris a l’Ajuntament de Mataró 
modifiquen el Reglament Orgànic Muni-
cipal (ROM) per limitar les intervencions 
i les propostes de resolució, precs i pre-
guntes dels grups municipals més petits.

13 DESEMBRE 2012

7 PdR de la CUP i ICV per requerir que 
es retorni la indemnització rebuda per 
alts càrrecs de Caixa Laietana i perquè 
l’Ajuntament consideri il·legítims els 
deutes contrets amb l’entitat fins que la 
Fundació Caixa Laietana es comprometi 
a retornar els diners a les persones es-
tafades per les participacions preferents
Aprovada 11 si (PP, PxC, ICV, CUP) 16 abstencions 
(CiU, PSC)

8 PdR de la CUP i ICV per a l’abolició de 
l’ús de les bales de goma
Rebutjada 11 sí (PSC, ICV, CUP) 16 no (CiU, PP, 
PxC)

25 PdR d’ICV i la CUP per a la conti-
nuïtat del projecte del centre de crea-
ció i pensament contemporani de Can 
Xalant
Aprovada 16 sí (PSC, PP, ICV, CUP) 8 no (CiU 3 abs-
tencions (PxC)

26 PdR d’ICV, PSC, i la CUP per a la utilit-
zació de la banca ètica en les transacci-
ons bancàries de l’Ajuntament de Mataró
Aprovada 22 sí (CiU, PSC, PP, ICV, CUP) 3 no (PxC)

28 PdR de la CUP, ICV, PSC i PxC per 
garantir que els treballadors públics 
de l’Ajuntament de Mataró i els seus 
organismes dependents cobrin la part 
proporcional de la paga extra de Nadal
Aprovada 27 sí (unanimitat)

10 GENER 2013

11 Pregunta de la CUP referent a la sus-
pensió de la festa de Cap d’any organit-
zada per l’OCA

7 FEBRER 2013

27 PdR de la CUP per la creació d’un 
Mapa Sanitari de la ciutat de Mataró
Queda sobre la taula

31 Pregunta de la CUP pel compliment 
del calendari d’obres de construcció del 
nou edifici de l’escola Marta Mata

38 Pregunta de la CUP referents als 
acords del Ple que comprometen 
l’Ajuntament a no pagar crèdits a Ban-
kia fins que l’entitat bancària retorni els 
diners als afectats per l’estafa de les 
Preferents

7 MARÇ 2013

32 Pregunta de la CUP per l’acompliment 
dels acords de retirar dels parcs i jardins 
municipals l’herbicida tòxic Glifosat i 
substituir els agrotòxics per alternatives 
respectuoses, sostenibles i sense risc

33 Pregunta de la CUP referent a la 
relació entre el Consorci Sanitari del 
Maresme i l’empresa CCM Estratègies 
i Salut, SL 

4 ABRIL 2013

2c Declaració Institucional de la CUP 
contra la prospecció d’hidrocarburs en 
l’entorn de la costa catalana i el Fracking
Aprovada en Junta de Portaveus

15 PdR de la CUP per la creació d’un 
Mapa Sanitari de la ciutat de Mataró
Aprovada 14 sí (PSC, PxC, ICV, cup) 13 no (CiU, PP)

22 Pregunta/Prec de la CUP referent a 
la segona sentència que declara nul.
les les multes polítiques imposades per 
l’ajuntament de Mataró a 15 veïns per 
haver participat en una concentració

2 MAIG 2013

2d Declaració Institucional de la CUP en 
suport als treballadors de l’ACN, Catalu-
nya Ràdio i TV3
Aprovada en Junta de Portaveus

26 Prec de la CUP perquè l’ajuntament 
de Mataró faci un procés participatiu 
per definir els usos del futur equipa-
ment públic de Can Fàbregas, Casa de 
la Cultura Popular, amb la implicació de 
les colles de les comparses de Les San-
tes i de l’Escola Municipal de Música 

6 JUNY 2013

2e Declaració Institucional de la CUP 
per rebutjar la Llei Orgànica de millora 
de la qualitat educativa (LOMCE)
Aprovada en Junta de Portaveus

2f Declaració Institucional de CIU, PSC, 
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ICV, PxC i la CUP sobre l’obligació d’uti-
litzar casc en zona urbana a les perso-
nes ciclistes
Aprovada en Junta de Portaveus

2g Declaració Institucional de tots els 
grups municipals sobre tramitació de 
les beques de menjadors escolars
Aprovada en Junta de Portaveus

17 PdR de la CUP per tal que l’ajunta-
ment de Mataró faciliti i promocioni l’ús 
de la bicicleta amb nous carrils i apar-
caments segurs
Aprovada 19 sí (CiU, PSC, ICV, CUP) 8 abstencions 
(PP, PxC)

18 Pregunta de la CUP sobre la res-
posta de la Consellera d’Ensenyament 
a una pregunta de la CUP anunciant 
la “integració” de les escoles Angeleta 
Ferrer i Joan Coromines.

4 JULIOL 2013

18 Pregunta de la CUP sobre l’acord 
d’instal·lar calderes de biomassa.

19 Pregunta de la CUP sobre l’elimi-
nació de professors a l’Institut Miquel 
Biada. 

5 SETEMBRE 2013

2.1 Declaració Institucional de la CUP 
per tal que l’ajuntament de Mataró insti 
a solucionar l’abús dels índex hipoteca-
ris variables
Aprovada en Junta de Portaveus

2.2 Declaració Institucional de tots els 
grups municipals en defensa de l’esport 
amateur català
Aprovada en Junta de Portaveus

23 PdR d’ICV i la CUP per declarar la 
il·legitimitat d’una part del deute de 
l’ajuntament de Mataró
Rebutjada 4 sí (CUP, pxC) 23 no (CiU, PSC, PP, ICV)

26 Pregunta de la CUP referent a la 
construcció de l’aulari nou de l’escola 
d’adults Can Noé a la Plaça Rocafonda.

27 Pregunta de la CUP referent al “Con-
tracte Mataró”

3 OCTUBRE 2013

2.2 Declaració Institucional de la CUP 
de suport a la comunitat educativa de 
les illes per una escola pública de qua-
litat i en català
Aprovada en Junta de Portaveus

8 PdR de la CUP perquè l’Agència d’Eco-
logia Urbana de Barcelona estudiï alter-
natives més sostenibles a l’actual siste-
ma de recollida de residus i neteja viària
Rebutjada 3 sí (ICV, CUP) 8 no (CiU) 16 abstenci-

ons (PSC, PP, PxC)

7 NOVEMBRE 2013

2.1 Declaració Institucional de la CUP 
arran dels moviments sísmics provo-
cats a les terres del Sènia per la planta 
Castor
Aprovada en Junta de Portaveus

2.3 Declaració Institucional de tots els 
grups municipals en motiu del Dia In-
ternacional contra la violència vers les 
Dones
Aprovada en Junta de Portaveus

21 PdR de la CUP per facilitar el lloguer, 
a un preu assequible, dels habitatges 
buits que les entitats financeres i pro-
motores retenen amb la finalitat d’es-
pecular-hi econòmicament
Aprovada 22 sí (CiU, PSC, PxC, ICV, CUP) 5 abs-
tencions (PP)

24 Prec de la CUP perquè l’Ajuntament 
de Mataró deixi de commemorar el dia 
de la Constitució Espanyola
No acceptat 

31 Prec de la CUP perquè l’ajuntament 
de Mataró senyalitzi i difongui els For-
tins de la costa
Queada sobre la taula

5 DESEMBRE 2013

18 PdR de la CUP per l’estalvi de diners 
públics a través de la municipalització 
del servei de grua
Rebutjada 3 sí (PxC, CUP) 21 no (CiU, PSC, PP) 2 
abstencions (ICV)

23 Prec de la CUP perquè l’ajuntament 
de Mataró senyalitzi i difongui els For-
tins de la costa
Acceptat
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9 GENER 2014

25 Pregunta de la CUP referent al des-
plaçament de dues doctores que no po-
dran continuar atenent veïns i veïnes al 
CAP de Rocafonda

6 FEBRER 2014

2.1 Declaració Institucional de la CUP con-
tra el tancament de Ràdio Televisió Valenci-
ana i de suport als seus treballadors
Aprovada en Junta de Portaveus

2.2 Declaració Institucional de la CUP i 
PSC en contra de la reforma de la
Llei de l’avortament
Aprovada en Junta de Portaveus

2.4 Declaració Institucional de tots els 
grups municipals respecte del finança-
ment de l’Escola Municipal de Música
Aprovada en Junta de Portaveus

18 PdR de la CUP perquè l’Ajuntament 
de Mataró prengui mesures en contra 
l’augment de tarifes de l’Autoritat del 
Transport Metropolità
Rebutjada 1 sí (CUP) 23 no (CiU, PSC, PP, PxC) 2 
abstencions (ICV)

24 Pregunta de la CUP referent a l’actu-
ació dels mossos d’esquadra contra per-
sones que participaven a la concentració 
pacífica a l’estació de Mataró de rebuig a 
la pujada dels preus del transport públic

25 Pregunta de la CUP referent a l’es-
fondrament de la porta principal del 
Parc Central

6 MARÇ 2014

2.1 Declaració Institucional de la CUP per 
rebutjar el tancament de les emissores 
de Catalunya Ràdio al País Valencià
Aprovada en Junta de Portaveus

20 PdR de la CUP perquè s’iniciïn els 
tràmits per arranjar un Passeig Marítim 
entre Mataró i Llavaneres
Aprovada 20 sí (CiU, PSC, PP, ICV, CUP) 3 no (PxC)

31 Prec de la CUP per dinamitzar i ges-
tionar l’Espai Gatassa a través de l’au-
toorganització veïnal
No acceptat “de forma estricta”

3 ABRIL 2014

21 PdR de ICV, CiU, i la CUP per tal que 
l’ajuntament de Mataró declari i/o pagui 
els tributs que tinguin amb destinació la 
Hisenda espanyola mitjançant l’Agència 
Tributària Catalana
Aprovada 11 sí (CiU, ICV, CUP) 7 no (PP, PxC) 8 
abstencions (PSC)

27 Prec de PSC, ICV i la CUP sobre la 
situació del Consell Municipal d’Igualtat

8 MAIG 2014

2.1 Declaració Institucional de la CUP en 
suport a la Plataforma en defensa de l’Ebre 
(PDE) i a lalluita pels cabals ambientals
Aprovada en Junta de Portaveus

21 PdR d’ICV i la CUP per tal d’instar al 
govern municipal a prendre les mesu-
res adients per atendre els i les joves i 
adolescents davant la implantació per 
al curs 2014-2015 de la nova etapa 
educativa prevista en la LOMCE anome-
nada “Formació Professional Bàsica”
Aprovada 21 sì (CiU, PSC, PxC, ICV, CUP) 5 no (PP)

22 PdR de tots els grups municipals a 
instàncies de la Plataforma Estafaban-
ca Mataró, per declarar persones “Non 
Grates” a la ciutat de Mataró als Srs. 
PDL i JIG com a màxims responsables 
de Caixa Laietana durant l’estafa de les 
preferents
Aprovada 27 sí (unanimitat)

30 Pregunta de la CUP referent a les 
queixes dels usuaris dels autobusos in-
terurbans de l’empresa Casas

5 JUNY 2014

2.2 Declaració Institucional de la CUP 
en suport a la mobilització del 14-6-
2014 en defensa de l’escola catalana i 
el dret de decidir
Aprovada en Junta de Portaveus

10 PdR de la CUP i ICV per revisar l’Or-
denança de Civisme perquè no s’ac-
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centuï l’estigmatització i la penalització 
de persones en situació d’alta vulnera-
bilitat i pobresa
Rebutjada 3 sí (ICV, CUP) 24 no (CiU, PSC, PP, PxC)

11 Pregunta de la CUP en referència a 
la Festa del Cel
16 Pregunta de la CUP referent al tècnic 
de cultura popular

3 JULIOL 2014

2.1 Declaració Institucional de la CUP i 
ICV en suport a la Llei pels drets de les 
persones LGTB i per l’eradicació de la 
LGTBfòbia
Aprovada en Junta de Portaveus

17 PdR de la CUP i ICV de rebuig de la 
Monarquia espanyola i a favor del refe-
rèndum del 9 de novembre
Rebutjada 1 sí (CUP) 16 no (PSC, PP, PxC) 10 abs-
tencions (CiU, ICV)

20 Pregunta de la CUP en referència al 
contracte Mataró

23 Prec de la CUP per a què se celebri 
una fira del llibre i la lectura en català a 
la ciutat de Mataró
Acceptat amb alguna modificació pactada

4 SETEMBRE 2014

32 Prec de la CUP referent a la mobilitat 
del proper 11 de setembre

23 SETEMBRE 2014

1 PdR de CiU, ICV i la CUP de suport de 
l’Ajuntament de Mataró a la convocatò-
ria de consulta sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de novembre de 2014
Aprovada 11 sí (CiU, ICV, CUP) 8 no (PP, PxC) 5 

abstencions (PSC)

2 OCTUBRE 2014

2.1 Declaració Institucional de la CUP 
per tal que l’ajuntament utilitzi els me-
canismes legals pertinents per defen-
sar els interessos locals en la gestió de 
la depuració d’aigües
Aprovada en Junta de Portaveus

7 PdR d’ICV, PSC, PPC, PxC, la CUP i el 
regidor no adscrit per a la millora pre-
sent i futura del servei de menjador es-
colar de l’escola Camí del Mig
Aprovada 27 sí (unanimitat)

17 Prec de la CUP de solidaritat amb els 
joves maresmencs encausats per cre-
mar una foto del rei d’Espanya
No acceptat

18 Pregunta de la CUP sobre la valora-
ció de la Festa al Cel

6 NOVEMBRE 2014

2.3 Declaració Institucional de tots els 
grups municipals en motiu del Dia Interna-
cional contra la violència envers les dones
Aprovada en Junta de Portaveus

26 PdR de la CUP perquè l’ajuntament 
de Mataró suspengui l’aportació eco-
nòmica a la Federació de Municipis de 
Catalunya
Rebutjada 10 sí (CiU, PxC, CUP) 15 no (PSC, PP, 
ICV)

35 Pregunta de la CUP referent al des-
plegament de la Policia Local amb ma-
terial antiavalots en el “desallotjament” 
del Casal Popular i Independentista El 
Teler. 

4 DESEMBRE 2014

3.2 Declaració Institucional de CiU, ICV 
i la CUP sobre la situació administrativa 
dels immigrants
Aprovada en Junta de Portaveus

18 PdR de la CUP perquè l’Ajuntament 
faciliti un espai destinat a centralitzar la 
distribució d’aliments solidaris
Aprovada 26 sí (unanimitat)

30 Pregunta i Prec de la CUP referent a la re-
tallada de la paga de Nadal als treballadors 
de l’Hospital de Mataró i la derivació d’usua-
ris de la sanitat pública a clíniques privades 

8 GENER 2015

15 PdR de la CUP per no malbaratar, 
amb la construcció de pisos, els ter-
renys estratègics de la zona Iveco-
Pegaso
Rebutjada 3 sí (ICV, CUP) 23 no (CiU, PSC, PP, PxC)

23 Pregunta de la CUP referent a la 
planificació escolar i el nou Institut de 
Formació Professional Integral.
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5 FEBRER 2015

2.1 Declaració Institucional de tots els 
Grups Municipals en favor del rol actiu 
de la ciutadania i la societat en la in-
tegració de l’autoconsum elèctric i el 
foment de les energies renovables
Aprovada en Junta de Portaveus

5 MARÇ 2015

2.1 Declaració Institucional de la CUP 
per rebutjar la darrera reforma fiscal 
del Govern Espanyol segons la qual les 
entitats sense ànim de lucre hauran de 
liquidar l’Impost de Societats
Aprovada en Junta de Portaveus 

25 PdR de la CUP per un model alterna-
tiu de transport públic
Rebutjada 2 sí (CUP, regidor no adscrit) 21 no (CiU, 

PSC, PP) 4 abstencions (PxC, ICV)

9 ABRIL 2015

3.3 Declaració Institucional d’ICV, PSC 
i la CUP a iniciativa de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Ma-
taró, de suport a la iniciativa legislativa 
popular (ILP) de mesures urgents per 
fer front a l’emergència habitacional i a 
la pobresa energètica
Aprovada en Junta de Portaveus

26 PdR de la CUP per potenciar la bici-
cleta, un vehicle per humanitzar Mataró
Rebutjada 4 sí (PxC, ICV, CUP) 13 no (CiU, PP) 7 
abstencions (PSC, regidor no adscrit)

32 Pregunta de la CUP sobre els riscos 
d’esfondrament de cases als carrers de 
l’Eixample del mar

34 Pregunta de la CUP sobre les nego-
ciacions fallides per ubicar el Centre 
d’Acollida d’Aliments Solidaris en un 
local cedit gratuïtament per la direcció 
del CRAE Pere Quart.

6 MAIG 2015

2.1 Declaració Institucional de la CUP 
i ICV per evitar que el mar Mediterrani 
es converteixi en un cementiri de vides 
anònimes
Aprovada en Junta de Portaveus

25 Prec de PSC, ICV i la CUP sobre l’es-
cola pública a Mataró

10 JUNY 2015

Paraules de comiat del mandat corpo-
ratiu 2011-2007. S’acomiada el regidor 
de la CUP  Xavier Safont-Tria després de 
dues legislatures.

13 JUNY 2015

Constitució del nou Ajuntament d’acord 
amb els resultats de les Eleccions Mu-
nicipals del 24 de maig. Prenen pos-
sessió com a regidors de la CUP en Juli 
Cuéllar i la Carme Polvillo

8 JULIOL 2015

Aprovació de règim de sessions del Ple, 
creació i constitució de les Comissions 
Municipals Informatives, règim de retri-
bucions i dedicació dels regidors…

3 SETEMBRE 2015

2.2 PdR de tots els grups municipals 
per tal d’instar al Consorci Sanitari del 
Maresme i al Departament de Salut a 
l’elaboració participada d’un Pla Direc-
tor Sociosanitari de Mataró-Maresme
Aprovada per unanimitat

13 PdR de la CUP per convocar una 
consulta per l’adhesió a l’Associació de 
Municipis per la Independència
Aprovada 15 sí (CUP, CiU, ERC, Volem, ICV) 12 no 
(PSC, Cs, PP, PxC)
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16 Pregunta de la CUP sobre la previsió 
de riscos de la Festa al Cel

17 Pregunta de la CUP sobre el compliment 
dels terminis previstos en la construcció de 
l’edifici de l’escola Angeleta Ferrer

1 OCTUBRE 2015

2.1 Declaració Institucional de suport a 
l’acollida de població refugiada víctima 
dels conflictes armats a la Mediterrània
Aprovada en Junta de portaveus 26 sí (PSC, CIU, 
PPC, C’s, ICV, ERC, VOLEMataró i CUP) 1 no (PxC)

2.2 Declaració Institucional de tots els 
grups municipals “Mataró, Ciutat Soli-
dària amb l’Alzheimer”
Aprovada en Junta de Portaveus per unanimitat

30 PdR de la CUP, PP i Cs, en nom de 
la Plataforma Ciutadana Preservem el 
Litoral, per impulsar un nou model de 
gestió del litoral i la regeneració de les 
platges
Aprovada per unanimitat

32 Prec de la CUP per donar suport al 
Correllengua

34 Pregunta de la CUP sobre les despe-
ses, els patrocinadors i els ingressos de 
la Festa al Cel

5 NOVEMBRE 2015

2.4 Declaració Institucional de la CUP 
de suport a les represaliades polítiques
Aprovada en Junta de portaveus 21 sí (CUP, ERC, 
Cs, Volem) 2 no (PP) 12 abstencions (PSC, CiU i 
alcalde)

34 Prec de la CUP sobre la catàstrofe 
humanitària als campaments de refugi-
ats sahrauís de Tinduf

36 Prec de la CUP sobre les bases regu-
ladores per a la concessió de subvenci-
ons per a la realització de programes 
d’orientació

3 DESEMBRE 2015

18 Pregunta de la CUP sobre la possibi-
litat d’organitzar un “casalet” de Nadal.

19 Pregunta de la CUP sobre l’estat ac-
tual del local per a equipaments des-
tinat a persones amb mobilitat reduïda 
de l’immoble situat al carrer Nuñez i 
Balboa
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5 novembre 2010
Assemblea oberta

20 novembre 2010
Economia de proximitat, una alternativa 
a la crisi
Jornada de debat

16 desembre 2010
Laterals? No, gràcies
Acte informatiu

Cartells de la CUP
Comunicació i agitació
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27 gener 2011
L’impacte dels laterals de l’autopista en 
el comerç local
Xerrada

3 març 2011
Llibertat de comunicació. Per la lliure 
recepció de TV3 al País Valencià
Concentració

13 març 2011
7a calçotada popular per la sobirania 
alimentària

24 març 2011
Tanquem la incineradora
Acte públic

31 març 2011
Posa’t l’estelada
Acte públic

2011
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Campanya electoral 2011
Això es pot canviar. Energia creativa.

9 maig 2011
Presentació del programa Eleccions 
Municipals 2011
Acte públic

13 maig 2011
El Maresme cap a la Unitat Popular
Acte comarcal

2011
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17 maig 2011
Participació i drets socials
Acte campanya electoral

10 setembre 2011
Marxa de torxes per la independència

19 maig 2011
Per una mobilitat alternativa
Acte campanya electoral

20 maig 2011
Acte cloenda campanya electoral

30 juny 2011
Analitzem els resultats electorals i defi-
nim l’estratègia de la CUP
Assemblea oberta 27 juliol 2011

Present i futur a Euskal Herria
Acte polític

2011
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14 desembre 2011
El creixement de la ciutat 
i una domus romana
Conferència

juliol 2011
Campanya “Fora la bandera espanyola 
de l’Ajuntament”

21 novembre 2011
Assemblea oberta d’impostos i orde-
nances fiscals

18 març 2012
Calçotada popular per la sobirania 
alimentària

22 juny 2012
Operació Garzón 
contra l’independentisme
Estrena de documental

21 juliol 2012
Fem soroll contra la dictadura 
del capital
Concentració i cassolada

2011/2012
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14 setembre 2012
Euskal Herria i Països Catalans, la 
construcció de la independència…
Acte polític

24 octubre 2012
Palestina i Sàhara Occidental, vivències 
mataronines a dos pobles ocupats
Acte públic

4 desembre 2012
No és una crisi, és una estafa
Concentració

6 octubre 2012
La CUP al Parlament?
Assemblea oberta

11 setembre 2012
Ni pacte fiscal ni pacte social
Manifestació

10 setembre 2012
Marxa de torxes per la independència

2011/2012 2012
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23 gener 2013
Independència, revolució,
Països Catalans
Concentració per la sobirania

24 febrer 2013
Calçotada popular (ajornada per pluja)

3 març 2013
Calçotada popular

6 març 2013
Presentació del llibre “Cop de CUP”

18, 19 i 20 gener 2013
Per entendre l’actualitat 
Jornades de formació

18, 19 i 20 gener 2013
Per entendre l’actualitat 
Jornades de formació

2013
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setembre 2013
No paguem el deute il·legítim
Campanya informativa

15 maig 2013
Els Països Catalans
i el Procés Constituent
Asemblea oberta

6 juny 2013
No a la llei Wert. Per l’escola en català, 
de qualitat i per a tothom!
Concentració

10 setembre 2013
Marxa de torxes per la independència

11 abril 2013
Can Fàbregas, edifici públic per a la 
ciutat
Acte informatiu

11 abril 2013
Can Fàbregas, edifici públic per a la 
ciutat
Acte informatiu

2013 2013
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octubre 2013
Presentem llibres a El Teler

4 desembre 2013
Hem de pagar el deute il·legítim?
Acte públic

desembre 2013
Referèndum 2014, és l’hora del poble!
SÍ volem, podem, ho farem
Campanya informativa

20 setembre 2013
Defensem l’estelada
Suport als bombers
Concentració

11 setembre 2013
Independència per canviar-ho tot
Manifestació

2013
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15 març 2014
Calçotada popular

10 maig 2014
Inauguració nou local
a la Muralla de la Presó, 9 baix

22 febrer 2014
Construïm l’alternativa
Teixim els Països Catalans
Jornada de debat

6 febrer 2014
Trobada per la Unitat Popular

8 gener 2014
Tancada al CAP Rocafonda

18 gener 2014
Tancada al CAP La Riera

25 gener 2014
T’apuntes a revolucionar Mataró?
Assemblea oberta

2013 2014



56

CUP Mataró
memòria 2011-2015 material gràfic

16 maig 2014
Ni un euro per ostentar avions militars 
espanyols al cel de Mataró
Campanya informativa

26 maig 2014
La CUP a les eleccions municipals 
2015? Parlem-ne!
Assemblea oberta

2 juny 2014
Cap rei no ens farà lliures
República catalana independent, ja!
Concentració

15 maig 2014
Esteve Albert i Corp, 
o la fidelitat a la terra
Conferència

11 setembre 2014
El 9N guanyem el referèndum, 
guanyem la independència
Manifestació

10 setembre 2014
Marxa de torxes per la independència

4 juliol 2014
Eradiquem la LGTBfòbia
Acte públic

2014
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novembre 2014
Mapa de punts de votació 9N
Campanya informativa

novembre 2014
9N independència i anem més enllà
Campanya

30 setembre 2014
Volem votar i votarem!
Concentració

23 setembre 2014
El 9N votarem!
Concentració unitària

2014 2014
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8 novembre 2014
9N Sí Sí
Acte final de campanya

14 octubre 2014
9N votarem! 
Independència per canviar-ho tot
Assemblea oberta

16 octubre 2014
Nova xarxa de MataróBus
Assemblea oberta a Cirera - Els Molins 
- Vista Alegre - Camí de la Serra

9 novembre 2014
#VotaréPerTu Jordi Canal i Codina
#VotaréPerTu Pere Boix i Sala

22 octubre 2014
Nova xarxa de MataróBus
Assemblea oberta a La Llàntia

19 novembre 2014
Nova xarxa de MataróBus
Assemblea oberta a Cerdanyola

2014
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10 febrer 2015
La bicicleta i el transport públic, cap a 
una nova manera de moure’ns
Debat

18 febrer 2015
Joan Egea Navarro, la lluita continua
“La vida és com anar en bicicleta,
cal pedalar per avançar”
Recordatori

3 febrer 2015
Per la ruptura
Assemblea oberta

13 desembre 2014
La revolució social i de la dona
al Kurdistan
Xerrada

13 gener 2015
Presentació del llibre “Introducció a la 
història dels Països Catalans”

21 novembre 2014
Nova xarxa de MataróBus
Assemblea oberta a Pla d’en Boet - 
Peramàs - Esmandies

2014 2014/2015
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28 febrer 2015
Calçotada popular
per la sobirania alimentària

12 març 2015
Mataró, una marca o una ciutat?
Acte públic

26 març 2015
La nostra salut no és cap mercaderia
Acte públic

20 febrer 2015
Una altra economia és possible
Acte públic

26 febrer 2015
Nova xarxa de MataróBus
Assemblea oberta a Rocafonda

27 febrer 2015
Nova xarxa de MataróBus
Assemblea oberta a L’Havana

2015
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18 abril 2015
Full de ruta cap a la independència
Acte públic

24 abril 2015
Urbanisme feminista
Acte públic

29 abril 2015
Mataró, ciutat educadora?
Acte públic

16 abril 2015
Desmitificant la cohesió social
Acte públic

10 abril 2015
Mataró, 10 idees
per transformar la ciutat
Conferència

31 març 2015
Per la ruptura
Assemblea oberta

2015 2015
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maig 2015 > Si ara no, quan? Si no nosaltres, qui? > Campanya electoral

17 maig 2015
Bicicletada per una nova manera de 
moure’ns per Mataró

18 maig 2015
Antonio Baños a Mataró. Sumem?
Passejada pels barris

22 maig 2014
Acte públic de final de campanya

2015



CUP Mataró
memòria 2011-2015

63

i campanyes

12 juny 2015
Festa de comiat al regidor 
Xavier Safont-Tria

maig 2015
Si ara no, quan? Si no nosaltres, qui?
Cartell de suport electoral

2015 2015
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30 juny 2015
Assemblea oberta “per la ruptura”
CUP-Crida Constituent

1 setembre 2015
Assemblea oberta per crear el grup de 
suport CUP-Crida Constituent pel 27S 
a Mataró

10 setembre 2015
Inici de campanya 27S a Mataró
CUP-Crida Constituent

Setembre 2015
Refugees welcome

26 juliol 2015
Eleccions primàries
CUP-Crida Constituent

2 juliol 2015
Concentració solidària amb el poble 
grec

2015
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28 setembre 2015
4490 gràcies a la gent de Mataró
que el 27S ha votat CUP

13 octubre 2015
Vine a la CUP
Assemblea d’acollida de nous militants

10 setembre 2015
Marxa de tornxes per la independència
Convoca: Mataró per la independència

12 setembre 2015
Acte de campanya amb Antonio Baños
Plaça de Can Xammar

3 novembre 2015
Solidaritat amb els imputats
de Can Vies

5 novembre 2015
Insubmissió a la Llei Wert
Concentració davant l’Ajuntament

19 setembre 2015
Acte de campanya
amb Oscar Reina i Oriol Corral
Cerdanyola

2015 2015
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12 novembre 2015
Concentració contra la sentència del 
Tribunal Constitucional espanyol

25 novembre 2015
Presentació del vídeo “Farta”
a la taverna Atzucac

27 desembre 2015
Autocar a l’Assemblea Nacional
CUP-CC

2015
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