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FULLONERO: dit d’aquell que tracta d’antidemocràtics els qui volen votar

9N: Volem Votar
El passat 29 de setembre va
quedar suspesa la consulta
convocada pel 9 de novem-
bre d'aquest mateix any pel
Tribunal Constitucional (TC)
en acceptar-se el recurs
d'inconstitucionalitat presen-
tat pel govern espanyol.

Aquesta consulta era la
forma de plasmar la voluntat
del poble català, d’expressar
la seva opinió respecte al
futur polític de Catalunya a
través de les urnes i que en
els darrers anys s’ha vist cla-
rament reflectida al carrer.
Així, aquesta suspensió no
fa més que negar aquest dret
als ciutadans del principat.

El principal argument del go-
vern espanyol i d'altres sec-
tors de l'Estat és que aquesta
consulta va contra la llei i la
constitució. És evident, però,
que legal no vol dir legítim. A
més, aquestes lleis espanyo-
les que són suposadament in-
violables i inamovibles van
clarament en contra del dret
dels pobles a l'autodetermina-
ció,  reconegut a la Carta de
les Nacions Unides i que reco-
neix el dret de les nacions a
decidir lliurement la seva con-
dició política, així com el seu
d e s e n v o l u p a m e n t 
econòmic, social i cultural.

Per aquest clar atac a la de-
mocràcia i a la sobirania del
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nostre poble, apostem per
desobeir aquestes lleis in-
justes i amparades per un
TC altament polititzat i parti-
dista que, negant així la divi-
sió de poders, fa evident la
falta de voluntat democràtica
de l’estat espanyol.

Per això, com a estudiants
creiem que hem d'actuar i,
tal i com ha passat en altres
moments importants de la
història (no podem oblidar la
important influència del mo-
viment estudiantil en els da-
rrers anys del franquisme en
favor de la democràcia),
prendre part activa del movi-
ment que vol reflectir el des-
acord amb la decisió presa
pel TC; que afegit a la forta

campanya basada en la cul-
tura de la por, amb continues
amenaces que es fan des del
partits i mitjans de comunica-
ció estatals, no ens deixa
manifestar la voluntat d'ex-
pressar-nos més enllà del
que dicta el marc 
constitucional.

Per tant, per donar resposta
a aquests atacs convoquem
vaga estudiantil els dies 7
i 8 d’octubre!

Que unes lleis injustes
no ens aturin! 

Fem sentir la 
nostra veu!



[SabiEs QUè?]

       el 7 i el 8 d’octubre

Pots trobar exàmens

resolts i actualitzats

a la web: 

www.delegacio.org?

Els Mossos no deixen

acampar pacíficament

davant la Delegació

del Govern espanyol?

Properament hi hauràeleccions a Junta d’Escola i a Claustreuniversitari?

S’han implantat les 

reavaluacions aquest any? (si

no ho sabies ets un pardillo/a)

Temps enrere els i lesestudiants rebíem 9 €al compte cada qua-drimestre per a impressions?

Han tret la màquinade café de la planta10 que tenia café a40 cts?

Dijous 2 d’octubre 1a Assemblea d’Estudiants9N, a les
12.15 a l’aula H-0.1

Vine participa en les mobilitzacions contra la prohibició de
la consulta!!



PASSA EL FULL !


