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La CUP fa una crida a participar a les 
mobilitzacions de l’Onze de Setembre 

 

10 setembre: marxa de torxes 

11 setembre: migdia a Mataró i tarda a Bracelona 

14 setembre: Sabino Cuadra a Mataró 

 

La CUP valora positivament la marxa independentista de l’ANC dissabte a Mataró i 
el canvi simbòlic de nom de la “plaça d’Espanya”. Des de l’esquerra independentista 
fem una crida a participar en les properes mobilitzacions: dilluns 10 de setembre la 
marxa de torxes, i dimarts 11 l’ofrena floral al matí, la manifestació del migdia a 
Mataró i la manifestació de Barcelona. A més, dvendres 14 tindrem a Mataró el 
diputat d’Amaiur Sabino Cuadra. 

Valoració positiva de la marxa per la independència 

Xavier Safont-Tria i Eudald Calvo han valorat en roda de premsa de manera molt 
positiva la concorreguda manifestació independentista convocada per l’ANC l’1 de 
setembre a Mataró. 

10 de setembre marxa de torxes 

Eudald Calvo ha animat la ciutadania a participar a la Marxa de torxes convocada el 
10 de setembre a les 21h a la plaça de Santa Anna per l’entitat Mataró per la 
independència amb el suport de diverses organitzacions polítiques i socials, entre 
elles la CAL, l’organització de joves Arran i la CUP. 

11 de setembre ofrena floral 

Xavier Safont-Tria ha confirmat la participació de la CUP a l’ofrena floral en 
homenatge a tots els defensors de les llibertats de la nació catalana. L’acte serà 
dimarts 11 de setembre a les 10:30h a la plaça Rafael Casanova de Mataró. 

11 de setembre manifestació i dinar a Mataró 

Enguany l'esquerra independentista del Maresme també serà als carrers de Mataró 
per reivindicar la independència i el socialisme pels Països Catalans. Fins a dia 
d'avui, les manifestacions nacionals per la Diada de l'11 de setembre es feien a 
Barcelona, Girona, Reus o Lleida. Però Mataró es suma a aquestes ciutats i referma 
el Maresme amb força dins del mapa independentista. 

La manifestació està convocada per la CUP del Maresme i compta amb el suport 
d'Arran (nova denominació de l’organització de joves Maulets), el sindicat COS 



 

 

 

 

   

(Coordinadora Obrera Sindical) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans 
(SEPC). 

La manifestació serà a les 13.15 h, hora que permetrà compaginar la manifestació 
de la tarda a Barcelona i els actes oficials i ofrenes florals que es realitzen al matí a 
les diferents poblacions de la comarca. 

El lloc d'inici de la manifestació serà a la Plaça Miquel Biada, davant l'estació de 
tren i el final de la manifestació, on es faran els parlaments, serà a la Plaça de 
l'Ajuntament. Allà s'hi farà un dinar per la gent que vulgui, amb el preu anti-crisi de 
5€ pel menú. 

11 de setembre tothom a Barcelona 

Els portaveus de la CUP al Maresme han fet una crida a compaginar les 
mobilitzacions a Mataró amb la manifestació de la tarda a Barcelona, que es preveu 
que serà massiva. 

Canvi de nom de la “plaça del Parc” 

Xavier Safont-Tria, regidor a l’Ajuntament de Mataró ha explicat que la CUP ha 
presentat un prec al proper Ple Municipal adreçat al govern de CiU on demanem 
que s’oficialitzi el canvi de nom de l’anomenada “plaça d’Espanya” pel nom popular 
de “plaça del Parc”, després de l’acció simbòlica realitzada el 2 de setembre per 
col·lectius vinculats a l’ANC, acció que ja s’havia fet l’any 1988 des de l’esquerra 
independentista. Safont-Tria resta a l’expectativa de la resposta del govern i repta 
CiU a deixar de jugar “a la puta i la Ramoneta”. El regidor de la CUP ha explicat que 
quan en un futur la relació dels Països Catalans amb Espanya sigui de bon veïnatge 
no tindrem cap inconvenient a anomenar un carrer o plaça amb el nom del país veí, 
però no mentre siguem un país ocupat. 

Xerrada amb Sabino Cuadra (Amaiur) 

També avancem que el proper divendres 14 de setembre la CUP convoca una 
xerrada amb Sabino Cuadra, portaveu d’Amaiur al congrés de diputats espanyol. 
L’acte serà a 2/4 de 8 del vespre al Centre Cívic de Cirera. 

 

Mataró, 4 de setembre de 2012 

Oficina de Premsa CUP Mataró 


