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B E L L E S A  I  S E N S A S S I O N S

Els olesans i olesanes majors de 18 anys tenen l’oportunitat aquest 
proper 22 de febrer de participar, de forma activa, en la presa de 
decisions sobre el futur del seu municipi. El gest necessari és simple 
i s’exerceix sovint cada 4 anys: introduir la butlleta en alguna de les 
meses electorals que s’habilitaran i restaran obertes de 9 del matí 
a 8 del vespre. Simple, malgrat que requereix una reflexió sobre 
el sentit del vot, però transcendent. I no perquè la consulta sigui 

vinculant, no ho és, ni la llei ho permet, ni perquè les qüestions 
plantejades formin part d’un debat latent al carrer,  sinó que ho és 
perquè es produeix en un moment social que la societat olesana 
catalana i espanyola afronta, en el qual s’anima una voluntat majo-
ritària de la ciutadania a participar més activament en la presa de 
decisions, a responsabilitzar-se de les mateixes i a fiscalitzar l’acció 
dels representants electes. (segueix a la pàgina següent)

Crida a les urnes


