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La celebració de la Consulta del 
9 de novembre depèn d'allò que fem 
nosaltres -la ciutadania de Catalunya- 
durant aquest dos propers mesos: 
setembre i octubre. 

La força de la mobilització 
ciutadana en les Diades del 2012 i 2013 
va reforçar el moviment sobiranista fins al 
punt que la majoria de forces polítiques 
van convocar la Consulta del 9N. Aquest 
moviment ha anat en augment fins avui, 
quan s'apropa la confrontació amb la 
legalitat de l'Estat espanyol, representada 
per una Constitució caduca. Sabem que el 
Govern espanyol no permetrà la 
celebració de la Consulta (de la mateixa 
manera que no permet canviar la 
Constitució per aconseguir objectius de 
caire social). Però també dubtem que el 
Govern de la Generalitat l'acabi 
organitzant, tot desobeint aquest veto. 

Pensem que la Consulta es 
l'única manera d'expressar i conèixer de 
forma clara la voluntat popular respecte el 
nostre futur col·lectiu. Per contra, unes 
eleccions plebiscitàries (substitutòries de la 
Consulta) delegarien altre cop en la classe 
política el nostre futur com a poble... i 
finalment ens trobaríem amb una 
inevitable confrontació amb la legalitat 
constitucional espanyola. 

Per tot això, ara és el moment 
de mobilitzar-nos per exigir que el 
Govern espanyol autoritzi la Consulta i 
que el Govern de la Generalitat arribi fins 
al final. 

Davant de la resposta negativa 
de l'Estat Espanyol, volem desobeir i 
volem votar. I emplacem al Govern de la 
Generalitat per tal que assumeixi la 
desobediència institucional, amb 
nosaltres, i convoqui la Consulta el 9N. 

Per expressar aquesta 
exigència, us convoquem a 
les concentracions que tindran lloc a 
la plaça de la Independència de Girona 
(Sant Agustí) cada diumenge de 18.00h 
a 18:30h. fins el dia 9 de novembre. 

  Desprès de les 
concentracions farem xerrades, 
assemblees i decidirem col·lectivament 
d'altres accions. Perquè això es tan sols 
el començament de la sobirania popular. 
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