No hi haurà candidats catalanistes a les eleccions cantonals
dijous, 24 de febrer de 2011 11:22

Els 20 i 27 de març, la meitat dels nord-catalans són invitats a votar per a elegir els consellers
generals. Hi haurà de 6 a 10 candidats per cantó, o sigui més de 100 candidats, però cap
catalanista.

Quines opcions se'ns ofereixen ? Què podem votar?
Amb tota modestia intentaré donar el meu punt de vista, a veure si puc ajudar.

Uns quants catalanistes pensaven tenir 3 possibilitats de vots catalanistes, 3 partits, 3
projectes, vull parlar de CDC, ERC i UC.
Aquesta setmana hem sabut que ni ERC, ni UC participarien a les eleccions, no hi
presentaran cap candidat. Acabem d'escoltar el Jordi Vera entrevistat a Ràdio Arrels i acaba de
declarar que CDC no és un partit catalanista.

Vera reafirma que CDC és un partit català, però no catalanista en el sentit tradicional del terme.
Són les seues paraules, li hem de fer confiança.

Què hem de fer els catalanistes?
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Una cosa és segura, el dret de vot és també un deure, llavors hem d'anar a votar ja que ens ho
permet el sistema, és a dir que els electors de la meitat dels cantons ho poden fer.
Enguany no tenim la possibilitat de donar el nostre vot a candidats catalanistes, llavors faig
una proposta, la de votar clar i català.

Aquest vot no influirà pas el resultat, però sem segurs que serà conegut i valorat per la
prefectura.

Si el vot és ridículment baix, no passa res, no haurem ni guanyat, ni perdut res, si se tradueix
en centenars de paperetes podem pensar que els partits polítics el tinguin en compte de cara a
futures convocatòries electorals.

Hervé Pi
butlleta de vot a difondre, imprimir, repartir i a dipositar els 20 i 27 de març!
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