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EDITORIAL

Cap a les plebisci-
tàries

No ens deixen cap altre camí: el 27S, MARXEM!
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"Regidors independentistes" a Mollet? N'hi ha 6

Al ple de constitució del consis-
tori Molletà del passat dissabte, 13 
regidors van prometre per impe-
ratiu legal el seu càrrec. D’aquests, 
4 d’Ara Mollet Esquerra i els 2 de 
Convergència ho van fer amb la 
fórmula que s’havia proposat des 
de l’Associació de Municipis per la 
Independència. 13 regidors fan 
majoria absoluta per iniciar el 
canvi social i nacional que Mollet 
ha votat i tan necessari és. Trista-
ment, aquests regidors no han 
estat capaços d'arribar a cap acord 
per iniciar el canvi a Mollet.
 A molta gent i també a alguns 
regidors, sembla que ja els estigui 
bé un resultat així: Veuen al PSC en 
clara minoria. Però també desco-
neixen que amb la nova llei de 
règims locals promoguda pel PP, 
governar en minoria serà més fàcil 
que mai. Per ben poques coses es 
requerirà majoria absoluta al ple: 
Ni pels pressupostos municipals. 
Tot i el desencís, cal passar full i 
centrar-nos ja en les eleccions 
plebiscitàries del 27 de setembre. 
És important que les forces 
independentistes les guanyin de 
forma clara. Caldrà iniciar el procés 
constituent per definir la Catalun-
ya que volem i que haurà de 
culminar amb la independència 
de Catalunya. Cal que tots anem a 
la una. Ens hi juguem el nostre 
futur.

Només 6  regidors  
molletans van respondre 
la crida de l'Associació de 
Municipis per la Indepen-
dència de prometre o 
jurar el càrrec amb un 
compromís a favor d'un 
estat català lliure i sobirà. 
Ho van fer Oriol López, 
Marta Vilaret, Josep Gordi i 
Judith Vizcarra, d'Ara 
Mollet-ERC-MES. No ho va 
fer el c inquè regidor  
d ' a q u e s t a  c o a l i c i ó ,  
Manel Sostres (MES). 
També s'hi van adherir els 
2 regidors de CiU, Joan 
Daví i  Jordi Talarn. 
Gràcies a tots 6 per aquest 
compromís amb el 
nostre país...................

   

   Per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a disposició 
del nou Parlament,del president i del 
Govern de la Generalitat de Catalunya 
que sorgeixi de les eleccions del 27 de 
Setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, L’Estat Català Lliure i Sobirà. 
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 mobilitzem i aconseguim 
un resultat clar que no 
deixi cap ombra de dubte. 
El 27S hem de sortir al 
carrer i votar independèn-
cia perquè aquest Estat 
ens ho està deixant clar. En 
la seva Constitució, no hi 
ha lloc per a nosaltres. 
Marxem!

 en un referèndum, ni en 
una consulta legalment 
convocada; i el procés 
participatiu no val... La 
única sortida : eleccions 
plebiscitàries. La única 
manera que ens ha deixat 
l'Estat d'expressar la 
voluntat del nostre poble.
Per això, cal que ens  

van ser inconstitucionals. 
Hem d'interpretar, doncs, 
que la voluntat dels més 
de 2.300.000 catalans que  
vam participar lliurement 
tampoc hi cap en aquesta 
Constitució? Doncs si no 
hi cabem, no la volem. I 
votar, votarem!
No ens ho van deixar fer  

de setembre. Una consulta 
que ens vam veure abo-
cats a celebrar perquè no 
ens van deixar cap altre 
camí i que va ser possible 
gràcies a 40.000 voluntaris. 
I, ara, 7 mesos després, ens 
diuen que no la podíem 
fer, i que tots els prepara-
tius per celebrar-la també 

La darrera jugada de 
l'Estat contra el procés 
sobiranista ha estat decla-
rar inconstitucional la 
consulta del 9 de novem-
bre. Una consulta que, 
recordem, no va ser la 
primera opció, ni tampoc 
la que va convocar el 
president Mas el passat 27  
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de 19 a 20,30 h

       
Dilluns,Dimarts,Dijous
       
Tot el mes de juliol

8euros/personapreu:

Omplim la Meridiana...
...fins la Llibertat

L’11 de setembre de 2015
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