
6 RAONS PER FER EL REFERÈNDUM 
 
1 Perquè és democràtic que sigui entre tots i totes que decidim sobre aquells temes que ens 

afecten col·lectivament. Com que no tothom pensa igual, la manera més lògica de prendre les 

decisions és votant per a saber quina és l’opció majoritària sobre un tema determinat. En aquest 

cas, es tracta de decidir si volem o no la creació d’un estat sobirà per a la Nació Catalana, en el 

marc de la Unió Europea. 

 

2 Perquè és la manera pacífica de prendre decisions col·lectives entre persones adultes, 

madures i respectuoses les unes de les altres, malgrat les diferents formes de pensar que puguin 

tenir sobre temes determinats. 

 

3 Perquè participar és fer que totes les opinions comptin, també la teva. Si no votes ni 

participes, ningú sabrà la teva opinió. Un referèndum és obert a tothom: als que voten SÍ, als que 

voten NO, als que voten en blanc i als que voten nul. L’important és participar i expressar-se. 

 

4 Perquè és una iniciativa ciutadana. Al nostre país, els ciutadans som persones prou adultes, 

cultes i madures. Tenim dret a votar a les eleccions oficials, i així ho fem molts de nosaltres. Però la 

societat civil també podem prendre iniciatives pel nostre compte sobre qüestions importants i 

manifestar col·lectivament les nostres opinions. És la base de la llibertat. 
 
5 Perquè és una consulta oberta a tothom. En aquesta consulta hi pot votar tota la població 

major de 16 anys i amb residència a Reus, demostrable mitjançant l’empadronament, 

independentment de la seva nacionalitat d’origen. Molts reusencs vinguts d’arreu del món podran 

votar per primer cop al nostre país, perquè viuen i treballen entre nosaltres i, per tant, són uns més 

dels nostres, amb el mateix dret a decidir el nostre futur col·lectiu. Aquesta consulta és més 
oberta i, per tant, més democràtica que les eleccions oficials. 
 
6 Perquè el resultat tindrà efectes. El vot serà útil. Tot i ser consultes oficialment no 

vinculants, el seu resultat final sí que tindrà un impacte transcendental i marcarà el futur de la 

nació catalana. Només cal veure’n el ressò internacional. D’altra banda, els partits polítics també se 

n’hauran de fer ressò i orientar la seva política d’una manera o d’una altra. La consulta no té valor 

jurídic però sí que determinarà el nostre futur.   
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides. Article 1 «Tots els pobles tenen 
dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i 
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural». Acord subscrit per l’Estat 
Espanyol l’any 1.977  
La Nació Catalana, la fem entre tots, i és entre tots que volem decidir el nostre futur! 


