
COOPERACOOPERACOOPERACOOPERA 
--^^---^-----^^^^^-----^^^---^^---------^^^^---^^---^----^-- 

La força del Multireferèndum provindrà de la 
participació i per això necessitem garantir que el 
debat i la votació arribin a cada poble i ciutat. Fer-
lo vinculant depèn de nosaltres! 

Per organitzar el Multireferèndum només cal que 
doneu d’alta una mesa de votació a la pàgina web. 
Heu d’indicar les dades d’una persona fedatària i la 
ubicació aproximada de la mesa. Després 
validarem la sol·licitud i us farem arribar tota la 
informació necessària. 

Si vols pots participar als grups locals de treball i a 
l’assemblea general, espai on s’acorden les línies 
generals de la campanya. És oberta, convocada 
públicament i territorialment rotativa. S’hi participa 
en qualitat de persona individual. A la web hi 
trobaràs més informació i les convocatòries de les 
assemblees. 

COL·LABORACOL·LABORACOL·LABORACOL·LABORA 
--^^---^-----^^^^^-----^^^---^^---------^^^^---^^---^----^-- 

Si vols que el Multireferèndum sigui una realitat el 
primer pas és aconseguir finançar-lo i per això hi 
ha en funcionament una campanya en la que es 
poden fer aportacions tant individuals com 
d'entitats. N'hi ha per totes les butxaques, des de 
10€ fins a 2.000€. Ens queden pocs dies per cobrir 
el pressupost que necessitem perquè es pugui 
votar arreu del Principat. 

http://goteo.org/project/multireferendum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

COMENCEM A DECIDIRCOMENCEM A DECIDIRCOMENCEM A DECIDIRCOMENCEM A DECIDIR    
--^^---^-----^^^^^-----^^^---^^---------^^^^---^^---^----^-- 

Multireferèndum 2014 és una convocatòria 
ciutadana sobre diverses reivindicacions d'interès 
públic. Es multiplicarà a Catalunya entre el 27 
d'abril i el 25 de maig de 2014 i necessitarà tota 
l'ajuda per créixer. 

La promovem col·lectius afectats per diverses 
problemàtiques sobre les quals s’estan imposant 
decisions que entenem contràries al sentit comú de 
la població. Per això, les volem sotmetre 
referèndum i  aconseguir que s'expressi de la 
voluntat popular de formar directa, determinant i 
vinculant. 

Entre nosaltres hi ha comissions promotores 
d’Iniciatives Legislatives Populars bloquejades i 
comptem també amb el suport d'entitats i persones 
que treballen per fer-la possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPISPRINCIPISPRINCIPISPRINCIPIS    

--^^---^-----^^^^^-----^^^---^^---------^^^^---^^---^----^-- 

# Cooperativa:  els grups promotors compartim la 
necessitat de treballar conjuntament per tal d’interpel·lar 
amb el màxim de garanties al conjunt de la societat. 

# Confluent:  és un vector de treball obert a qualsevol 
persona o col·lectiu interessat en les temàtiques 
tractades o en el mateix procés participatiu. 

# Per una democràcia directa i de carrer:   practiquem 
una democràcia creixent que posi en mans de les 
persones les decisions directes sobre qüestions 
comunes. 

# Per una eina de futu r:  entenem aquesta convocatòria 
com una primera onada i volem que la feina feta serveixi 
per fer-ne més. 

 

QUÈ VOLEM?QUÈ VOLEM?QUÈ VOLEM?QUÈ VOLEM? 

--^^---^-----^^^^^-----^^^---^^---------^^^^---^^---^----^-- 

# Volem fer objectiva la voluntat popular en les matèries 
d’interès públic assenyales 

# Volem aconseguir la més alta participació possible i 
que aquesta sigui la seva principal força del procés.  

# Volem fer possible el vot presencial a tots els 
municipis de Catalunya. 

# Volem combinar amb èxit la deliberació pública, el vot 
electrònic i el vot presencial i que, a més, sigui una 
experiència replicable. 

# Volem activar una xarxa a favor de la democràcia 
directa a través d’una experiència pràctica 

 

QUI EL PROMOU?QUI EL PROMOU?QUI EL PROMOU?QUI EL PROMOU?    

--^^---^-----^^^^^-----^^^---^^---------^^^^---^^---^----^-- 

És una idea inicial de Som lo que Sembrem i la 
Plataforma Aturem el Fracking sorgida l'1 de Juny de 
2013. Són promotors d'aquesta primera convocatòria les 
entitats que hi proposen preguntes i l'assemblea de 
Multireferèndum: 

# Som lo que Sembrem 

# Xarxa per la sobirania energètica 

# Plataforma No a la Mat 

# Candidatura d'Unitat Popular  

# Plataforma Aturem Barcelona World 

# Assemblea en defensa dels serveis públics de Lleida 

# Multireferèndum 

 

 

TEMÀTIQUESTEMÀTIQUESTEMÀTIQUESTEMÀTIQUES 

--^^---^-----^^^^^-----^^^---^^---------^^^^---^^---^----^-- 

Provisionalment, en aquesta primera convocatòria, 
posarà a debat quatre temàtiques de caràcter general i 
una de caràcter local/territorial que es votarà de forma 
descentralitzada: 

TEMÀTIQUES GENERALS 

# Cultius i aliments transgènics 

# Dret a referèndum vinculant per a les Iniciatives 
Legislatives Populars (ILP) 

# Deute il·legítim 

# Control democràtic i directe de l’energia 

TEMÀTIQUES LOCALS 

# Projecte Barcelona World - Camp de Tarragona 

# Línies de Molt Alta Tensió (MAT) – Comarques de 
Girona 

# Remunicipalització del servei d’aigua – Lleida ciutat. 

 

Es posarà a disposició dels participants informació 
contrastada i s'organitzarà diversos debats públics sobre 
les temàtiques de la convocatòria. Tots aquests 
continguts seran visibles a la web, que comptarà també 
amb espais de deliberació digital. 

 

COM ES VOTA?COM ES VOTA?COM ES VOTA?COM ES VOTA? 
--^^---^-----^^^^^-----^^^---^^---------^^^^---^^---^----^-- 

Podran participar en la votació les persones majors de 
16 anys i residents en la comunitat autònoma de 
Catalunya. 

Es podrà votar a través de qualsevol de les tres 
modalitats que es durant a terme successivament entre 
el 23 d'abril i el 25 de maig i també en qualsevol de les 
meses. Caldrà acreditar la identitat i el facilitar el lloc de 
residència. 

 

 

 

FORMES 
DE VOT 

EMPLAÇAMENT DATES 

Electrònic  www.multireferendum.cat 23 d'abril - 17 de maig 

Anticipat  Centres socials, espais 
públics, etc. 

18 de maig – 24 de maig 

#25dMaig  Meses a les proximitats dels 
col·legis electorals 

25 de maig 


