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EL VOT QUE MÉS LLUITA, AMB LA GENT QUE NO ES RENDEIX! 

 
NO DEMANAREM PERMÍS PER SER LLIURES , NI PERDÓ PER SER-HO! 
RADICALMENT DEMOCRÀTICS,  FEMINISTES, ECOLOGISTES, ANTIFEIXISTES, D’ESQUERRES I 
INDEPENDENTISTES! 
Sota circumstàncies excepcionals, davant la major ofensiva repressiva des del final de la 
dictadura contra el nostre poble i per tercer cop consecutiu, la CUP-Crida Constituent concorre 
–des del municipalisme d’alliberament, el feminisme i l’ecologisme; des de l’antifeixisme, la 
solidaritat i la radicalitat democràtica– a les eleccions al Parlament de Catalunya, conscients 
que la República es construeix quotidianament al carrer, municipi a municipi i comarca a 
comarca. Dia rere dia i lluita a lluita. El 21D hi tornarem de forma excepcional: com ho vam fer 
l’u d’octubre, com ho vam fer a la vaga general del 3-O, com ho vam fer el 8-N. El millor de la 
gent contra el pitjor de l’Estat. Sempre dempeus, perquè ens sobren 155 motius i fa molt de 
temps que hem pres la humil decisió de no retrocedir. Perquè poble que lluita mai no perd: 
omplim les lluites, omplim el futur, omplim les urnes. Som la gent que no es rendeix, que 
persisteix i resisteix. 
Ara i aquí: per les llibertats,  tombem el 155! 
El proper 21D afrontem l’excepció autoritària, repressiva i antidemocràtica que vivim: amb una 
convocatòria electoral il·legítima del partit més corrupte d’Europa, en un país intervingut per 
tots costats i sota el setge decretat per l’Estat espanyol. De nou amb exilis, un altre cop amb 
presos i preses polítics i rere la major violència policial de persecució produïda l’u d’octubre 
contra els qui defensàvem les urnes democràtiques. Un cop més, hem de fer del 21D un 
bumerang republicà, democràtic i social contra el 155 i contra els que neguen, a cops, el dret a 
la lliure autodeterminació del nostre poble. 
La lluita sempre continua: tots els drets per a totes les persones! 
Pam a pam i barri a barri, cal fer del 21D el punt d’obertura del procés constituent que ha de 
definir i garantir, entre totes i tots, el futur just, solidari i habitable que mereixem. Enmig d’uns 
Països Catalans delmats per l’atur, la precarietat i les desigualtats; quan encara paguem el frau 
i l’estafa del rescat bancari i sofrim encara els costos vergonyants de la corrupció i el 
capitalisme dels amiguets; i davant la UE del cinisme, la hipocresia i la vergonya. El bloc elitista 
i antisocial del règim del 78 –PP, PSC, C’s– vol violentar la voluntat popular i reprimir el desig 
majoritari de canvi polític i social. 21D: democràcia o demofòbia. Quan la llibertat és 
inajornable i quan no pensem acatar ni tolerar cap injustícia. Sense equidistàncies, ara més 
que mai, fem del 21D un altre jorn de dignitat rebel en defensa dels drets socials, civils i 
polítics de totes i tots. 
La República que vindrà: des de baix, en comú i entre totes i tots!  
El nou cicle polític i social que s’obrirà el proper 21D determinarà severament si ens governem 
o si ens governen. El que no podem ni pensem assumir, per dignitat, és que la violència d’Estat 
doblegui aquest poble. Perquè el 21D no venim només a aturar un cop d’Estat, sinó a 
continuar, amb més fermesa i determinació que mai, construint el futur que ens volen 
segrestar: la República que vindrà. Sense cap renúncia, cal continuar obrint des de baix, 
unilateralment, entre totes i tots i en cada lluita compartida, el que pretenen tancar des de 
dalt. 
Ens juguem el futur! -   
El 21D, dempeus.  Amb la dignitat rebel. Contesta’ls lluitant, contesta’ls votant! 
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