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Anirem a votar com ho hem fet sem·
pre, però amb dues novetats: 

• Amb més garanties avalades per 
la Sindicatura Electoral i la Missió 
Internacional de Garanties.

• Amb un Estat en contra que in·
tentarà fer qualsevol cosa, el que 
calgui, per impedir el Referèn·
dum.

En les darreres setmanes, el Par·
lament ha impulsat la llei que és la 
base de totes les garanties jurídiques 
per fer el Referèndum i que s’empa·
ra en la legalitat internacional.

Votarem com ho hem fet sempre els 
darrers 30 anys. Amb els mateixos 
drets, la mateixa normalitat i les ma·
teixes garanties.

El resultat del Referèndum serà vin·
culant, com en totes les eleccions i 
referèndums. Si guanya el Sí, el Par·
lament proclamarà la independència 
i garantirà la transitorietat jurídica 
fins a l’aprovació de la nova Cons·
titució Catalana. Si guanya el No, el 
Parlament convocarà noves elecci·
ons autonòmiques per continuar tot 
igual respecte l’Estat espanyol.

Serà un vot normal. Amb urnes i pa·
peretes, com sempre. Es podrà votar 
des dels 18 anys. Les meses dels col·
legis electorals es constituiran de la 
mateixa manera, amb presidents i 
vocals designats per sorteig. Només 
es podrà emprar el vot anticipat per 
correu en el cas dels catalans resi·
dents a l’exterior. 

Votarem a les escoles i locals de 
sempre. La llei estableix que els 
ajuntaments cedeixin els locals de la 
seva titularitat que habitualment es 
destinen a unes eleccions.

Tots els treballadors que col·laborin 
en el Referèndum (siguin funcionaris 
o no) estaran emparats per la Llei 

del Referèndum i, per tant, en cap 
cas estaran infringint cap llei. Els 
Mossos d’Esquadra i les policies lo·
cals garantiran la normalitat demo·
cràtica de la jornada electoral.

El Govern impulsarà un cens que 
permetrà votar a tots els catalans i 
catalanes majors de 18 anys. 

Com sempre, els ciutadans rebran 
la targeta censal per tal que puguin 
participar amb la màxima normali·
tat.

Dues úniques novetats: 

• La Sindicatura Electoral (formada 
per juristes i politòlegs experts en 
processos electorals) que substi·
tueix la Junta Electoral.

• Una Missió Internacional de Ga·
ranties, amb la presència de pres·
tigiosos juristes i tècnics d’arreu 
del món, que validarà durant tot 
el procés que el Referèndum tin·
gui els màxims estàndards de 
qualitat democràtica.

I una diferència: 

• Un Estat al davant que té por de 
la democràcia i que vol impedir el 
Referèndum perquè ja sap que no 
li agradarà el resultat. 

La Llei del Referèndum s’empara en 
la legalitat internacional vigent i que 
ha estat acceptada i signada repeti·
dament per l’Estat espanyol. 

El Govern i el Parlament de Catalu·
nya es comprometen a fer complir 
la Llei del Referèndum i defensar·la 
amb la màxima audàcia. Segur que 
el poble català també ho farà.

Per accedir a tota la informació ac·
tualitzada de preparació del referèn·
dum, podeu consultar el web:

L’1 D’OCTUBRE VOTAREM, #COMSEMPRE, 
AMB TOTES LES GARANTIES
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Antoni Mas Casafont
76 anys. Empleat de Banca jubilat

1. Sí. Perquè penso que Catalunya pot millorar molt.

2. Hi ha una situació molt revoltada, i el més greu és la 
corrupció, que s’esquiva sense donar solucions.

3. A la meva edat hi notaré poc. Però per als meus fills 
i nets Sí que pot millorar la situació. Crec que si ens 
quedem a Espanya els pensionistes anirem a pitjor.

4. Sí. Entenc que moltes coses s’aniran resolent sobre 
la marxa. Per poc que s’hi esmercin, segur que millo·
rem respecte a com estem actualment.

 Em preocupa com es resoldrà l’enfrontament amb 
Espanya. Què passarà a partir del 2 d’Octubre.

Maite Gessé  Pedrola
57 anys. Funcionària del Departament d’Ensenyament

1. Sí. Som un poble, una Nació i com a tal tenim dret a 
decidir el nostre futur democràticament. 

2. Nefasta. La seva actitud és l’amenaça constant, la por 
i alguns mitjans informatius ho acaben embolicant 
tot. El seu únic argument és fer complir la llei. Penso 
que les lleis s’han de poder canviar per donar respos·
ta als ciutadans.

3. Es poden invertir més recursos en comunicacions, 
mitjans de transport, educació, sanitat, pensions,... En 
definitiva, tindrem més capacitat d’autogestió.

4. Sí, i no serà fàcil, però com que els canvis son per 
millorar, cal tenir confiança i paciència durant la tran·
sició. 

 Em preocupa que els polítics tinguin clar on volem 
arribar i que no interposin interessos personals de 
partit. Que tothom pugui aportar el seu granet de sor·
ra si ho vol i no es posin pals a les rodes. Caldrà diàleg 
entre els diferents països.

Vanessa Carrasco Moreno
36 anys. Administrativa. Família Monoparental

1. Sí. Perquè és el nostre dret i no ens el poden prohibir 
en democràcia.

2. Sembla que se’n riguin de nosaltres, i que actuïn com 
si fóssim menors d’edat.

3. Millorarem perquè podrem gestionar els nostres im·
postos, i recursos. Perquè podrem dedicar·los a la 
nostra sanitat, educació, a les infraestructures que 
necessitem. També perquè podrem protegir la nostra 
llengua i cultura. I ens permetrà demostrar el nostre 
esperit obert a món i acollidor.

4. Sí. Em preocupa que es faci un bon ús dels nous re·
cursos disponibles. Que serveixin per a millorar la 
capacitat adquisitiva i el benestar de la gent. Que 
s’elimini la corrupció. Que es treballi de veritat per 
millorar la conciliació laboral i familiar.

Joan Colell Angrill
27 anys. Autònom i pagès

1. Sí. Perquè crec que és una oportunitat que no es pot 
deixar escapar.

2. Està tancat en banda, no vol reconèixer que hi ha una 
part molt gran de la societat que està descontenta 
amb l’estat. El més lògic seria que fes el possible per 
tal de que aquesta part estés a gust, però en canvi 
només es dedica a reprimir·la

3. Econòmicament, els impostos que pagaríem repercu·
tirien sobre al nostre territori, i els gestionaríem com 
a nosaltres ens convingués.

 Per altra part, quan penso que “tenim rei” em ve al 
cap l’època medieval, crec que és una figura total·
ment prescindible. A més, un cap d’estat hauria de 
ser elegit pel poble.

4. Sí. No sé massa com s’estructurarà la nova Repúbli·
ca, només em preocupa que la nova constitució es 
faci pensant també en el futur, ja que, com bé sabem, 
és llarg i difícil qualsevol modificació que s’ha de fer 
en aquest tipus de documents.

1. El proper dia 1 d’octubre, dia del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya,  aniràs a votar? Per què?

2. Quina valoració fas de l’actitud de l’Estat Espanyol respecte de la situació política actual?

3. En quins aspectes creus que podria millorar la vida del teu entorn proper en una Catalunya Independent?

4.  Tens dubtes de cara a com s’estructurarà la nova República Catalana? Quins son els que més et preocupen?


