
 

 

PER LA DEMOCRÀCIA, VOTAR MAI NO POT SER UN DELICTE 

 
es urnes són la principal expressió de la democràcia. Amb el nostre vot escollim els nostres 

representants polítics i decidim el model de convivència que volem per a nosaltres i els nostres 
fills i filles. Per això, no ens fan por les urnes. 

 
Tots nosaltres hem desenvolupat, en algun moment de la nostra vida, una activitat política a la 

nostra ciutat, Valls, com a regidors i regidores dins d'un partit, el PSC, que històricament ha 
defensat el dret d'autodeterminació i la llibertat dels pobles a poder decidir el seu futur. I tots 

nosaltres vam ser escollits per la ciutadania a través del seu vot. Votar no és cap crim.  
 

El proper diumenge, 1 d'octubre, estem cridats a votar en el referèndum d'autodeterminació 
impulsat pel Parlament de Catalunya, en compliment del compromís assumit per la majoria 

parlamentària davant dels electors. És un referèndum que ha estat suspès, però no il�legalitzat, pel 
Tribunal Constitucional espanyol (els referèndums van ser despenalitzats amb la Llei Orgànica 

2/2005, de 22 de juny de 2005, de modificació del Codi Penal). 
 

I és davant d'aquest referèndum de l'1 d'octubre de 2017 que demanem: 
 

1. El màxim respecte per als dirigents polítics catalans legítimament escollits a les urnes. 
 

2. El màxim respecte per a totes les institucions catalanes que ens representen a tots i a totes. 
 

3. El màxim respecte als drets ciutadans més elementals posats en qüestió pel Govern de 
l'Estat. 

 
I cridem a: 

 
1. Retornar immediatament, per part del govern espanyol, totes les competències 

arrabassades al Parlament i al Govern de Catalunya. 
 

2. Cessar immediatament, per part del govern espanyol, la persecució política dels electes, 
institucions, ciutadans, entitats, treballadors, empreses i mitjans de comunicació de 
Catalunya. 

 
3. Poder participar lliurement i sense coaccions de cap mena cada cop que les nostres 

institucions públiques ens cridin a pronunciar-nos, fent ús del nostre dret de vot. 
 

4. Respectar totes les opcions i idees polítiques de manera democràtica, cívica i civilitzada, 
com hem fet sempre els catalans, i sense caure en cap tipus de provocació. 

 
5. Defensar i fer defensar, en definitiva, la democràcia (amb el seu dret a vot), les llibertats 

ciutadanes (de reunió, expressió, opinió, etc.) i tos els drets humans reconeguts a la 
Declaració Universal dels drets Humans.  

 
Valls, 27 de setembre de 2017 
 
(Per ordre alfabètic)  
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