COMUNICAT

APROVAT EL PROTOCOL PER A LA CONSULTA POPULAR STATAL
MONARQUIA O REPÚBLICA DE 9 DE MAIG
El pasat 19 d' Octubre es va constituir a Madrid la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o
República, amb l'objectiu d'organitzar una consulta democràtica no vinculant perquè el conjunt de la
ciutadania es pugui pronunciar sobre la forma d'Estat.
La Plataforma és un espai unitari, ampli i plural, integrada per tres grups d'entitats; organitzacions
polítiques, sindicals i socials; el moviment republicà organitzat en la Trobada Estatal per la República i
plataformes i col-lectius que ja han promogut consultes sectorials o territorials.
Ahir 18 de Gener, conforme el que es preveu, es va celebrar en el Cercle de L'Art de Toledo la tercera
reunió de la Plataforma en la qual es van acordar els objectius i tasques dels quatre grups de treball
estatals constituït, Extensió sectorial i territorial; Organització i Logística; Difusió i Comunicació i
Assumptes Legals i Regles Generals.
En aquesta trobada també es van debatre i van aprovar la " Guia de Tràmits per a la constitució de taules
de votació" i el " Protocol per a la jornada de votació" en els quals es regula les meses electorals, horaris
de votació, emissió del vot, escrutini, centre logístic, comunicació de resultats, assesorament legal i
incidències, etc.
Respecte al finançament de la Consulta Estatal es va acordar que cada territori es faci càrrec de les
despeses necessàries: urnes, cartellera, materials per a les taules de votació, etc, mijançant aportacions
de les organitzacions i col-lectius membres de la Plataforma i un micromecenatge ( crowfunding ) collaboratiu.
La Consulta convocada és una via important d'expressió i participació ciutadana sobre una qüestió de
màxima importància en qualsevol democràcia: la forma d'Estat, qüestió sobre la que la ciutadania no ha
pogut pronunciar-se ni decidir en cap moment, ni en la anomenada Transició Democràtica, ni
posteriorment.
Amb les expectatives creades per la convocatòria, desde l'anterior reunió de Novembre s'han sumat nous
col-lectius a la iniciativa, havent-se constituït ja plataformes pro consulta en nombrosos territoris.
La pròxima reunió de la Plataforma Estatal serà a principis de Març a la ciutat de Madrid.
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