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Alcaldessa, empareu els nostres drets!
El dret al vot, en una societat democràtica i que vol viure en democràcia, és potser el dret
fonamental més bàsic que té la seva ciutadania, sense el qual, la resta dels seus drets fonamentals,
com a individus i com a ciutadans, queden també esmenats i coartats.
El pròxim 1 d’octubre els catalans i les catalanes serem cridats, per un mandat democràtic
emanat del nostre Parlament, a exercir el nostre dret al vot i a expressar-nos lliurement
sobre el nostre futur polític.
Els poders de l’Estat, entre ells els màxims òrgans jurisdiccionals com el Tribunal Constitucional,
teòricament garants i que en una democràcia haurien d’emparar els drets fonamentals com el dret al
vot
, han amenaçat d’impedir que l’exercim.
Per tot això, des de la junta del CAB recollint els posicionaments acordats per les seves
entitats membres des del 2013, i des del convenciment que la defensa dels drets
fonamentals i bàsics de la ciutadania, com és el dret d’expressió i de vot, mereixen el nostre
compromís públic i ser defensats sense pors ni renúncies.
Reconeixem al nostre Ajuntament els esforços per millorar i defensar les condicions de
vida i, el que potser és més important, els esforços per aconseguir una convivència ciutadana
satisfactòria i per fomentar la participació d’ençà de la recuperació de les llibertats democràtiques
amb esperit dialogant, aixoplugant en molts casos les justes reivindicacions i necessitats, que no
sempre han estat dins la competència municipal en sentit estricte; per exemple, en els àmbits de
l’assistència social, l’educació i els desnonaments.
Amb aquest mateix esperit us demanem empara per poder exercir el dret a votar en la
convocatòria sobre el dret d’autodeterminació del nostre poble amb llibertat, pluralitat
i respecte
, tot esperant de la nostra Alcaldessa que faciliti els recursos necessaris per exercir un
dret tan fonamental, tal i com ho podran fer altres ciutadans en molts altres municipis catalans.
Tenim el convenciment que la institució que representeu per un mandat ciutadà i
democràtic sabrà estar a l’alçada per garantir l’exercici dels nostres drets com a
ciutadans i barcelonins.
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Aquesta 
demanda s’emmarca en la legalitat internacional emanada del Pacte Internacional
dels Drets Civils i Polítics adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides,
resolució 2200 de 16-12-1966 i entrada en vigor en data 23-3-1976 i sobretot en la
reivindicació de la majoria de ciutadans del nostre país, una immensa majoria dels ciutadans del
nostre país, d’acord amb el manament democràtic sorgit de les eleccions al Parlament de
Catalunya del 27 de setembre de 2015.
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