Grup comarcal de la Garrotxa

MOCIÓ DE SUPORT
MULTIREFERÈNDUM

A

LA

CAMPANYA

PER

LA

CONVOCATÒRIA

D’UN

La campanya pel Multireferèndum és una convocatòria ciutadana promoguda per
diversos col·lectius que planteja la necessitat de consultar al conjunt de la població
sobre diverses qüestions d’interès públic i permetre així que s’expressi la voluntat
popular de forma directa i determinant en relació a aquestes.
La iniciativa es desenvoluparà entre els dies 27 d’abril i el 25 de maig de 2014 i hi
podran participar totes les persones majors de 16 anys que tinguin la seva residència a
Catalunya en les tres modalitats que es duran a terme successivament (vot electrònic,
vot anticipat i vot presencial el mateix 25 de maig).
Creiem que és del tot necessari preguntar amb el màxim de garanties al conjunt de la
societat al voltant de temàtiques que ens afecten i sobre les que podem i hem de dir
coses. L’enfortiment de la democràcia al nostre país només es podrà assolir amb
l’exercici total del dret a decidir, fet que passa per que el mateix es pugui aplicar en
tots els àmbits de les nostres vides, posant en mans de la població processos de presa
de decisions (debats, trobades, eines digitals, vot electrònic,...) que ens permetin al
conjunt de la societat poder prendre decisions concretes sobre qüestions comunes.
Tot camí només es pot fer caminant, i en relació a l’assoliment del dret a decidir no són
poques les persones que hem decidit començar a caminar. Creiem que tenim el dret a
decidir en relació al futur que volem pel nostre país, de la mateixa manera que tenim
dret a expressar-nos respecte temes com el control democràtic i directe de l’energia, el
pagament o no del deute il·legítim, el control dels cultius i els aliments transgènics, així
com el dret a que les Iniciatives Legislatives Populars siguin vinculants. En definitiva,
només amb un exercici global de l’acció política per part de la població podrem
generar les bases d’una nova societat i del nou país que tantes i tants anhelem.
Per aquest motiu els les entitats i col·lectius com Som lo que sembrem, Plataforma
Aturem el Fracking, Xarxa per la sobirania energètica, Plataforma Aturem BCN World,
Plataforma Aturem la MAT, Plataforma Afectats per la Hipoteca, Procés Constituent,
Candidatura d’Unitat Popular, Riudaura Junts, Xarxa de Naturalistes i Ecologistes de la
Garrotxa, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de la Garrotxa i Estelada 2014
emplacem al Ple de l’Ajuntament d’Olot a prendre els següents
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ACORDS,
1. Donar suport a la campanya del Multireferèndum, ja que entenem aquesta

2.
3.
4.
5.

campanya com una iniciativa que promou la democràcia des de l’arrel i pretén
enfortir el nostre sistema democràtic, millorant la qualitat democràtica dels
seus processos de presa de decisions.
Reafirmar el nostre compromís amb el dret a decidir que han de tenir i tenen
totes les persones en relació a aquelles qüestions comunes que els afectin.
Cedir espais municipals i donar suport logístic per facilitar les votacions al llarg
del període que duri la campanya.
Fer una crida al conjunt de les olotines i els olotins a que participin activament
en aquesta campanya.
Comunicar aquest acord als organitzadors del Multireferèndum, així com als
organismes i instàncies que es creguin oportunes.
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