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Acte central de l'Esquerra
Independentista d'Osona a Manlleu
Es farà diumenge al vespre i començarà amb una Marxa de Torxes de la plaça Fra
Bernadí a la plaça de Dalt Vila | L'eurodiputat Ramon Tremosa serà el
conferenciant de l'acte institucional de la Diada a Vic
L'Esquerra Independentista d'Osona i el Ripollès organitza per aquest diumenge 10 de setembre
al vespre una mobilització de caràcter comarcal en la vigília de la Diada Nacional. Com l'any passat,
l'acte central de la Diada de l'Esquerra Independentista d'Osona i el Ripollès es farà a Manlleu. Els
organitzadors emplacen a tothom a mobilitzar-se «per deixar clar, davant la convocatòria del
referèndum del proper 1 d'octubre, que l'Estat espanyol no aturarà aquest avanç cap a
l'autodeterminació dels Països Catalans, ni imposant les seves lleis retrògrades ni per la força bruta».
Una autodeterminació, diu un comunicat dels organitzadors de la mobilització, «que no només
volem per alliberar-nos nacionalment, sinó també per conquerir totes aquelles sobiranies que el
sistema capitalista i patriarcal ha arrabassat al poble i avançar així cap a una república realment
lliure, socialista i feminista».
L'acte començarà a dos quarts de nou del vespre, amb una marxa de torxes per la independència
que sortirà de la plaça Fra Bernadí de Manlleu i acabarà a la plaça de Dalt Vila. Tot seguit, a la
mateixa plaça, es farà un acte polític amb la participació de Mariona Tantinyà, membre del SEPC de
Vic; Montse Castañé, militant de la COS i de Càrnies en Lluita i membre del Comitè d'Empresa
de l'escorxador Esfosa; Ainhoa Campdepadrós, membre de La Fetillera, col·lectiu feminista del
Lluçanès; i Albert Generó, regidor de la CUP a Manlleu. A dos quarts d'onze de la nit, un cop acabat
l'acte polític, hi haurà un sopar popular al Casal Boira Baixa.
Les organitzacions i col·lectius de l'Esquerra Independentista d'Osona i el Ripollès que
convoquen a la mobilització són la CUP, Arran, el SEPC, la COS, Endavant OSAN, el Casal
Popular Boira Baixa de Manlleu, La Xinxa (grup feminista de Manlleu), Capgirem Vic i la
Trabucaire (Assemblea de Joves de Taradell).
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Ramon Tremosa, a l'acte institucional de la Diada a Vic

https://www.elsetembre.cat/noticia/245/acte-central-esquerra-independentista-osona-manlleu
Pagina 2 de 3

El mateix diumenge al vespre l'Ajuntament de Vic organitza l'acte institucional de la Diada.
Aquest any el conferenciant serà l'eurodiputat Ramon Tremosa. La conferència, sota el títol «La
llum de la llibertat», es farà a les 8 del vespre a la Sala de la Columna de l'Ajuntament.
Prèviament, a 2/4 de 8, s'haurà fet l'ofrena floral per part d'institucions, partis polítics i entitats de la
ciutat davant la placa commemorativa de Bac de Roda a la rambla de les Davallades.
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