
NOTA DE PREMSA SOBRE LA CAMPANYA 9 DE MARÇ DECIDEiXO DECIDIR!
– RECOLLIDA DE SIGNATURES -

El proper 9 de març, diversos voluntaris de Vilafranca participaran en la campanya 9 DE MARÇ
DECIDEIXO DECIDIR convocant a tots els penedesencs a participar d’aquesta proposta.

La  campanya  contempla  una  recollida  de  signatures  per  al  dia  9  de  març  (dia  d'eleccions
generals a l'estat espanyol i d'eleccions municipals i cantonals a l'estat francès) i s'emmarca en
la campanya  Decideixo decidir que té l’objectiu d’instar  als  diversos òrgans legislatius
dels Països Catalans, que reclamin la competència de fer referèndums, és a dir, consultes
populars vinculants.  La campanya està promoguda per la  Plataforma pel Dret de Decidir i la
Plataforma Sobirania i Progrés. 

La decisió dels ciutadans i ciutadanes del nostre país de sortir al carrer dient que volem decidir
el nostre futur amb llibertat s'emmarca en l'exercici  de la radicalitat  democràtica exigible a
qualsevol govern que s'autodefineixi com a demòcrata. 

La democràcia ha de permetre exercir el dret a convocar referèndums, inclòs el dret de
convocar  un  referèndum  d'autodeterminació  per  decidir  sobre  la  nostra  sobirania
nacional. En aquest sentit, les mobilitzacions del 18 de febrer de 2006 i de l’1 de desembre de
2007 pel dret de decidir de la nostra nació i sobre les infraestructures, han estat un primer pas
d'expressió  col·lectiva  d'aquesta  voluntat.  I  com a  continuïtat  d’aquesta  tasca  s’engega  ara
aquesta proposta. 

La  recollida  de  signatures es  farà  arreu  del  país  i  anirà  acompanyada  de  la  venda  de
mocadors vermells amb l'anagrama de la campanya que, a més de simbolitzar la unió del poble
davant l'impediment actual que no ens deixa exercir els nostres drets, servirà per autofinançar la
campanya.

L’acció es planteja de forma autoorganitzada i lliure des de la societat civil, al marge de l'acció
electoral i dels partits polítics; es tracta de refermar un cop més que SOM UN NACIÓ I TENIM
EL DRET DE DECIDIR. 

El dia 9 de març, tindrem un desplegament de taules de signatures al llarg i ample dels Països
Catalans on es visualitzarà  en una única acció  del  mateix format,  tot  el  territori  de la nació.
Estendrem la xarxa organitzativa popular d’entitats i de persones agrupades individualment que
treballem pel dret de decidir i , per tant, pel dret a l’autodeterminació.

En concret, els penedesencs podran trobar les següents taules de recollides de signatures:

- Al Monument a Milà i Fontanals a la Rambla de Sant Francesc.

- A la Plaça de l’Oli (vora la Biblioteca Torres i Bages).

- Al carrer Eugeni d’Ors, vora el CEIP Baltà Elies.

- A la carretera de Moja, vora el CEIP Cristòfor Mestre.



- A la Girada, entre l’Arxiu i el CEIP La Girada.

Les taules recolliran signatures de 8 del matí a 8 del vespre. Actualment la campanya compta ja
amb 40 voluntaris/àries.

Convidem a tothom que vulgui  participar-hi  que  es  posi  en contacte  amb nosaltres  a
través de l’espai web de la Comissió 11 de setembre del Penedès (www.marxadetorxes.cat).

Si s’incorporen nous col·laboradors podrem ampliar el nombre de taules de recollida de
signatures. La dedicació que es requereix als voluntaris és la permanència en un torn de
3 hores en una de les taules.

La Plataforma pel Dret de Decidir és un espai transversal de trobada de més de 700 entitats i
persones individuals  que lluiten per l’autodeterminació.  Es constitueix en un moviment ampli,
plural,  transversal  i  cohesionat  que  aplega  diversos  sectors  de  la  societat  civil  dels  Països
Catalans disposats a treballar per l’assoliment de la plena sobirania. Els seus principals trets són
els de l’autoorganització i l’autofinançament. Els objectius són: 

 Eixamplar la base del sobiranisme i convertir-ho en un objectiu àmpliament acceptat.

 Generar estat d’opinió i donar a conèixer el projecte sobiranista desvinculat de posicions
partidistes.

 Sensibilitzar la població en general sobre la necessitat de l’exercici del dret de decidir.

 Generar un estat d’opinió favorable al dret a l’autodeterminació i fomentar les sinèrgies
amb tots els grups, organitzacions i plataformes amb qui compartim objectius.

El dia 9 de març que tothom surti a buscar les taules de recollides de signatures pel Dret
de Decidir!. 

Penedès, 2 de març de 2008.


