Assemblea popular per a la
creació de la Comissió Organitzadora de la consulta
per la Independència a Sant Fruitós de Bages
En el marc de les consultes populars per la independència
que s'estan organitzant en nombroses poblacions del nostre
país, i que s'efectuaran en diverses convocatòries durant els
propers mesos, s'ha constituït provisionalment i sota la
denominació de Sant Fruitós Decideix una comissió orga
nitzadora per a la celebració de la consulta al municipi.
L'objectiu de la proposta és assolir la màxima mobilització
ciutadana possible en un exercici col·lectiu de participació
que refermi el dret de decidir. Per tant, es convoca a totes
les entitats, associacions i persones majors de 16 anys
a títol individual a la creació i presentació de la comissió
organitzadora.

Dimecres 10 de desembre de 2009 a les 21h
Sala Exposicions de Caixa Manresa
( al costat de la Policia Local )

Si no podeu venir a reunions podeu apuntar-vos a
santfruitosdecideix@gmail.com
o bé donar el vostre suport entrant a
www.santfruitosdecideix.blogspot.com
Ajudes econòmiques
2013 1601 13 0200023074 (Caixa Catalunya)
GRÀCIES!
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