
Qui pot votar i com
Majors de 16 anys, que acreditin la residència al Masnou amb DNI o permís de conduir

o passaport o targeta de residència o certificat d'empadronament al Masnou.

1. Gent del Masnou. Dr.Agell, 9
2. Club Esportiu Masnou. Rosa Sensat, 2
3. Local c.Puerto Rico, 35

4. Escola Berganti. Fra Juniper Serra, 46
5. Escola Petit Vailet. Ventura Gassol, 29
6. Glorieta plaça Ramon i Cajal

Vot en mesa electoral
Dia 13 de  desembre

Locals on pots votar de 9h. a 20h.

De dilluns a divendres de 19h. a 21h.
Al local de Gent del Masnou, c. Dr. Agell, 9.

Vot anticipat presencial
De l'1 a l'11 de desembre

1. Perquè el dret democràtic de decidir és
un dret universal reconegut per l'ONU,
signat també per l'Estat espanyol, on al seu
article primer, diu que tots els pobles tenen
dret a l'autodeterminació.

2. Perquè els catalans i les catalanes
conformen un poble amb els mateixos drets
i deures que tots els altres pobles del món.

3. Perquè la Consulta és legal i complirà
amb un protocol, amb observadors
internacionals i premsa acreditada, on es
permetrà votar lliurement SÍ, NO o en Blanc,
sense distorsions ni manipulacions
polítiques.

4. Perquè la consulta sobre la
independència, organitzada des de la
societat civil, representa una millora de la
democràcia.

5. Perquè podem demostrar al món que la
nació catalana està preparada per afrontar
l'exercici del dret a l'autodeterminació.

6. Perquè volem decidir com organitzar la
nostra economia, recursos, infraestructures,
serveis socials... sense espoli fiscal.

7. Perquè volem decidir quina ha de ser la
nostra identitat al món, en organitzacions
internacionals, seleccions esportives...

8. Perquè volem garantir la pervivència de
la llengua catalana en tots els àmbits, des
de la justícia fins al cinema.

9. Perquè no s'ha respectat l'Estatut que
va votar el poble de Catalunya.

10. Perquè ha arribat l'hora que siguem
allò que els catalans, sense cap distinció
d'origen, vulguem ser.


