
 

 
 

A Celrà, el 9 de novembre votem independència 
 

El 9N estem convocats i convocades a votar sobre la independència de Catalunya. Malgrat que 
l'Estat Espanyol, amb el govern i tot l’aparell judicial al capdavant, ho voldrà impedir, la CUP 
defensa que l'autodeterminació és un dret inalienable de tots els pobles del món i que el 9N ha 
de representar una nova mobilització popular massiva a favor de la independència.  

 

Arran de la impugnació de la llei i el 
decret de convocatòria de la 
consulta del 9 de novembre per part 
de l’Estat espanyol i de la seva 
suspensió per part del Tribunal 
Constitucional, el Govern català ha 
reconvertit la consulta en un procés 
participatiu. Això no fa que nosaltres 
ens dobleguem en contra del que és 
un sentit majoritari al conjunt de la 
societat catalana. Expressar 
voluntats en unes urnes és i ha de 
ser un dret polític bàsic. 

Però nosaltres anem més enllà. El 9N és només el tret 
de sortida d’un veritable projecte de ruptura.  

Per un procés constituent 

El 9N només és l'avantsala d'un seguit de decisions i 
transformacions polítiques i socials que caldrà 
començar l’endemà mateix. Si guanya la independència 
serà el moment de convocar eleccions constituents per 
tal d'obrir tot aquest procés de transformació que ha de 
garantir que la independència no sigui un punt 
d'arribada, sinó un instrument de canvi. 

L'obertura d’un procés constituent és, al nostre 
entendre, l'única via possible perquè la gent sigui la 
protagonista en el moment d'encetar una nova etapa, un 
moment polític que molt poques generacions de 
persones han pogut protagonitzar. Es tracta de fer 
possible l’obertura d’un procés democràtic i participat 

que impulsi l'autoorganització popular 
i que parteixi d'un reconeixement 
explícit al teixit social que fa temps 
que planteja propostes i alternatives 
al sistema actual. 

Per canviar-ho tot 

Un procés que se sustenti sobre la 
base de decisions que responguin als 
interessos majoritaris de la classe 
treballadora no pot generar res més 
que un nou sistema econòmic i social. 
I això és exactament el que volem 

construir: un sistema que permeti posar fi als privilegis 
de les cúpules dels poders polítics, financer i econòmic i 
amb la tirania del deute i de les multinacionals; que faci 
possibles drets universals com la salut  i l’escola de 
propietat i provisió públiques, així com un habitatge 
digne per a tothom. Un sistema basat en el repartiment 
equitatiu dels treballs i les  riqueses, on els sectors 
estratègics de la nostra economia siguin gestionats per 
la majoria social d'acord amb les seves necessitats. 

Un model territorial que es basi en el respecte a les 
persones i al nostre entorn, lliure de nuclears i del 
monopoli de les grans empreses energètiques. 

Un país on la gent pugui decidir individualment i 
col·lectivament en tots els àmbits de les seves vides; on 
totes les persones tinguin garantits tots els drets, sigui 
quin sigui el seu origen. Per això, a Celrà, el 9N votem 
independència. [ + info: anemmesenlla.cup.cat ] 

ACTE POLÍTIC 

Dimecres 5 de 
novembre a les 20 h  
a l’Ateneu de Celrà 

 

construimel9pais.cat 

http://anemmesenlla.cup.cat/
http://construimel9pais.cat/


Com, quan i on puc participar el 9 de novembre? 
 

El dia 9 de novembre de 2014, totes les persones majors de 16 anys residents a Celrà podran emetre 
el seu vot sobre el futur polític de Catalunya a les meses de participació habilitades a l’Institut. 

 

 

Qui hi pot participar? 

a) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de 
novembre de 2014 que disposin d’un document nacional 
d’identitat (DNI) on consti l’adreça de residència al 
municipi de Celrà. Per participar-hi han de presentar el 
DNI vigent (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit, 
atès que no hi apareix la fotografia). 

b) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de 
novembre de 2014 nacionals d’estats de la Unió 
Europea i d’altres estats que formin part de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. Per 
participar-hi han de presentar el document d’identitat o 
passaport vigent acompanyat del Certificat de registre 
de ciutadans de la Unió Europea, on consta el número 
d’identitat d’estranger i l’adreça de residència al municipi 
de Celrà. 

c) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de 
novembre de 2014 nacionals de tercers estats. Per 
participar-hi han de presentar el passaport vigent 
acompanyat de la targeta d’identitat d’estranger (TIE) 
vigent, on consti l’adreça de residència al municipi de 
Celrà. 

Procediment de participació el 9N 

El local de participació habilitat al municipi de Celrà és 
l’Institut de Celrà (carrer Països Catalans, s/n).  

 

Les persones residents a Celrà poden participar el dia 9 
de novembre, entre les 9 i les 20 hores, en la mesa de 
participació que tinguin assignada per raó de l'adreça de 
residència i del primer cognom.  

Els catalans i les catalanes residents a l’exterior que 
vulguin votar el 9 de novembre a Catalunya i que tinguin 
un DNI en què consti l’adreça de residència a Celrà 
també participen en la mesa que els correspon en 
funció de l’adreça. 

Cada persona només podrà participar una sola vegada, 
i la participació és personal i intransferible. 

Per poder participar-hi, cal inscriure’s en el fitxer de 
participants. La inscripció es fa efectiva en el mateix 
moment de participar.  

Participació del 10 al 25 de novembre 

Els dies hàbils entre el 10 i el 25 de novembre de 2014, 
les persones cridades a participar que no ho hagin 
pogut fer durant la jornada del 9 de novembre poden 
presentar les seves aportacions en el registre de les 
delegacions territorials del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 

El procediment per participar requereix presentar la 
sol·licitud d’inscripció en el fitxer de participants, una 
fotocòpia del DNI o NIE (o fotocòpia del DNI o passaport 
espanyol vigent, juntament amb el comprovant 
d’inscripció en el Registre de catalans i catalanes a 
l’exterior o el Certificat del padró d’espanyols residents a 
l’exterior - PERE, en què consti l’adscripció territorial a 
Catalunya, en el cas dels catalans i les catalanes 
residents a l’exterior que no tinguin l’adreça de 
residència a Catalunya en el DNI) i el sobre amb l’opció 
de participació tancat. 

Participació des d’altres països 

Els catalans i les catalanes majors de 16 anys el dia 9 
de novembre de 2014 que es trobin a l’exterior, que 
tinguin un document nacional d’identitat (DNI) on consti 
l’adreça de residència en un municipi de Catalunya, o 
bé que presentin el DNI o passaport espanyol vigent 
juntament amb el comprovant d’inscripció en el Registre 
de catalans i catalanes a l’exterior o el Certificat del 
padró d’espanyols residents a l’exterior (PERE) en què 
consti l’adscripció territorial a Catalunya, poden 
participar el dia 9 de novembre, entre les 9 i les 20 
hores (hora local), en els locals de participació habilitats 
a l’exterior. [ + info: www.9Nconsulta2014.cat ] 
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