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Convocatòries de l'esquerra
independentista per la Diada
Nacional
Les organitzacions i casals de l'esquerra independentista estan convocant nombrosos actes i
mobilitzacions de cara a la Diada Nacional de Catalunya, de l'Onze de Setembre. Cliqueu a
(llegir mÃ©s) per consultar-ne un llistat.
6 de setembre (dijous) Autodeterminació: quin full de ruta?. A les 19h -a la sala Abat Escarré del
CIEMEN, c/Rocafort 242, de Barcelona. Organitza: El Fòrum Català pel Dret a l'Autodeterminació
(FOCDA). Taula rodona amb els representants de CiU, ERC, ICV, CUP, PDD i Sobirania i
Progrés, on es faran públiques les propostes de les diferents organitzacions, relatives al
necessari Full de Ruta per l'Autodeterminació que la nació catalana necessita per al moment
present. Acte polític a les Cotxeres de Sants. A les 19:30. Amb Anna Gabaldà, regidora de la CUPUM 9 de Ribes del Garraf, un/a portaveu de la Campanya "300 anys d'ocupació, 300 de
resistència" i la lectura del manifest del Casal per la Diada. A l'acte hi haurà l'actuació de la Colla
Bastonera de Sants i lectura dels poemes que versen sobre la commemoració de l'Onze de
Setembre de 1714. Organitza: Casal Independentista Jaume Compte de Sants
7 de setembre (divendres) Xerrada-debat a les 20h Casa de Cultura de Girona: "La construcció
nacional dels Països Catalans i la nova ciutadania" amb Josep M. Terricabras (filòsof), Sebastià
Salellas (advocat), Aureli Argemir (CIEMEN) i Mostafa Shaimi (mediador cultural). Organitza:
Casal Independentista El Forn, Maulets i CUP. Veure el vídeo Cançons i melodies conegudes i
vinculades a la lluita per l' alliberament nacional i la justícia social a les 20 h al Casal Popular la
Turba de Valls.
Sopar Popular a les 21h a la Plaça Ángel Pestaña de Nou Barris (Barcelona). Organitza:
l'Assemblea de Joves de Nou Barris i el Casal Popular Tres Voltes Rebel
8 de setembre (dissabte)
Acte: "Des de Vilassar construïnt la Unitat Popular" a partir de les 18h a Can Rafart. Organitza:
Maulets.
Acte: 'Més de 300 anys d'ocupació francesa i espanyola. Ja n'hi ha prou! Ara, Independència.' a
les 19h a la Casa de Cultura de Girona. Amb Josep "Cala" Serra (Perpinyà), Miquel Lòpez Crespí
(Mallorca), Carles Castellanos (Barcelona) i Toni Infante (València). Organitza: Moviment de
Defensa de la Terra (MDT)
9 de setembre (diumenge)
Actes de la Diada a Gràcia. Començaran a les 13:30h amb l'actuació de la nova Colla bastonera de
Gràcia "Cop a Cop", seguit d'un acte polític, a les 14h amb laes intervencions d'en Juanra ,
expresoner polític català, Alex Maymó, regidor de la CUP de Molins, i Joan Sebastià Colomer, en
nom d'Endavant.
10 de setembre (dilluns)
"Prèvia a la Diada a Balaguer. Homenatge a Xirinacs". Al restaurant del Santuari (darrere del
Sant Crist) a les 22 h. Vetllada amb sopar i concert que servirà per fer el lliurament dels premis
Moragues-Basset i Manel Gonzàlez Alba. El sopar d'enguany tindrà un significat especial en la
mesura que tindrà com a element central un acte d'homenatge a Lluís Maria Xirinac. Organitza:
Casal Pere III - Ateneu de Balaguer.
XVI Aplec Independentista del Castellvell de Solsona. A les 17h, pujada de l'estelada al Castellvell
des del Passeig Pare Claret, acompanyats de grallers.
'5a Marxa de Torxes a Vilafranca del Penedès'. La Marxa sortirà de la plaça de la Vila; anirà
encapçalada per grallers i anirà recorrent l'itinerari fins a la plaça dels Països Catalans, a l'inici de la
Rambla de la Girada.Un cop els participants arribin al monument al President Lluís Companys, es
donarà pas a la part central de l'acte en què es remarcarà el lema d'enguany: la defensa del
territori. A continuació es realitzarà un homenatge a Lluís Maria Xirinacs. Organitza: Comissió 11 de
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Setembre'10 de Setembre unitari a Cervera (La Segarra)". Organitzen:Maulets (JIR), Centre
Obrer de Cervera, Col·lectiu A les Trinxeres i CUP 'Manifestació "300 anys d'ocupació 300 anys de
resistència" a Vic'. A les 20 h a la plaça del carbó, arribada a davant de Bac de Roda i
parlaments. Convoca CEI Osona
Ahir com avui...Visca la Terra!. A les 19.30 a Martorell. L'acte començarà amb una concentració a la
Plaça de l'Església. Al Fossar de Sant Bartomeu es farà un sopar popular, seguit per l'acte polític i
el concert que ens oferiran els Baratos, que celebren el primer aniversari, i els Igitaia, des de la
Vila de Gràcia. Organitza: La CUP de Martorell, el Centre Social La Vila i la Coordinadora de
l'Esquerra Independentista del Montserratí.
Concert Diada a Figueres'. A la Plaça Josep Pla. Organitza: Maulets. Col·laboren: Assemblea La
Volta i Ajuntament Figueres.
11 de setembre (dimarts)
Marxa de la Llibertat al Canigó. Pel 16è any consecutiu el Foment 11 de Setembre organitza la
tradicional Marxa de la Llibertat al Canigó per la Diada Nacional de Catalunya. Enguany la Marxa
sortirà del poble de Mantet.
Actes a Olot. A les 11.30 a la Plaça Dr. Ferrer. Esmorçar popular, parlaments... Organitza: Comissió
11 de Setembre
"Des de tots els fronts, els Països Catalans cap a la Independència i el Socialisme". Matí:
Homenatge a Gustau Muñoz i acte Polític al Passeig del Born de Barcelona. Manifestació per
l'Amnistia dels presos polítics. Migdia: Botifarrada al passeig del Born. Tarda: 17h Plaça
Urquinaona: Manifestació i acte polític final. Convoquen: Endavant (OSAN), Maulets i CAJEI.
'Més de 300 anys d'ocupació Francesa i Espanyola". A les 11.30h, acte polític al Fossar de les
Moreres de Barcelona. A les 14h. Dinar (10 euros). Convoca: MDT
Cercavila a Figueres. A les 19h. Organitza: Maulets"300 anys després, construïm un futur de
llibertat, independència i socialisme" a Lleida. A les 10.30 hores, l'habitual ofrena floral a l'Edifici
del Roser. A les 12 hores a la Plaça Paeria comença la Manifestació que acabarà amb diversos
parlament. A les 14 hores hi haurà un dinar popular al Casal Ocell Negre. Convoquen: CUP i
l'Assemblea de Joves
Diada a Bordils. Organitza: La Pioxa
"Amb la Unitat Popular contruïm els Països Catalans". Acte Polític a les 19h. Manifestcaió: 19.30h i
a les 21h Concert amb ARAMATEIX I NET FLANDERS. També hi ha actes al matí. Organitza:
Casal Independentista El Forn, Maulets i CUP.
"Manifestació unitària per un Camp, viu, lliure i combatiu" a Reus. Un any més, les entitats que
treballen a les comarques del Camp, entenent per aquest àmbit territorial, les terres que
comprenen les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Gaià, la Conca de Barberà, el
Priorat i el Tarragonès, estem convocades a Reus.
'L'onze de setembre i Gironella". Recreació dels fets de l'11 de setembre
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