Lliurades 70.000 signatures a
l’Alcaldessa de Barcelona perquè
obri els centres municipals l’1-O
Barcelona, 12 de setembre de 2017.
Aquest migdia, a les 14:00, hem lliurat les més de 70.000 signatures que hem recollit per demanar a
l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que obri els centres electorals municipals pel Referèndum de
Determinació de Catalunya del proper 1-O. En una reunió al despatx de presidència de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que ha durat 10 minuts, l’alcaldessa s’ha mostrat molt amable, però
ferma sobre els seus arguments, li hem lliurat un llapis de memòria amb les signatures i les cartes en
paper que han servit per a les campanyes de recollida a change.org i que hem centralitzat al web
https://referendum.barcelona.
Li hem fet arribat els dos missatges que creiem que venen implícits amb les signatures. Un
d’evident: la ciutadania vol que l’ajuntament de Barcelona cedeixi els centres electorals de
titularitat municipal perquè l’1-O puguem anar a votar com sempre; i un de menys evident, però
claríssim: la ciutadania reclama a l’Alcaldessa Colau que actuï amb el convenciment i el compromís
de l’activista Colau.
En la conversa posterior, amable i distesa, l’Alcaldessa s’ha mostrat, però, inflexible i contundent
amb els seus arguments que tots coneixem i ha insistit en el seu compromís amb el dret a decidir,
però també amb un referèndum que interpel·li a tota la ciutadania. En ser requerida perquè aclareixi
què seria un tal referèndum ha dit que un d’acordat i legal. Malgrat l’evidència que això, ara mateix,
és impossible i mostrar el seu acord en què la culpa és del PP, l’Alcaldessa no ha volgut en cap cas
mostrar-se favorable al referèndum que «imposa» Junts pel sí. Tot i amb això ha volgut remarcar un
fet que, segons ella, el públic en general desconeix i és que la majoria de centres electorals són de la
Generalitat i s’ha mostrat molt molesta que li demanin a ella que posi les urnes.
Des de la campanya de recollida de signatures volem agrair l’Alcaldessa que ens hagi obert les
seves portes i ens hagi atès amb tanta rapidesa i amabilitat, però també lamentem constatar que la
seva posició sobre obrir els centres municipals pel referèndum no sembla que hagi de canviar en un
futur immediat.
Les campanyes de recollides de signatures segueixen obertes a change.org, així com el web
https://referendum.barcelona, com a centre de la campanya.

