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VOTEN BLANC

QUÈ ÉS ESCONS EN BLANC?

QUÈ VOLEM?

QUÈ FAREM?

AQUEST VOT
NO ÉS ÚTIL

AQUEST VOT
SÍ ÉS ÚTIL

És un partit polític, creat amb la voluntat d'oferir una 
alternativa a aquells ciutadans demòcrates que, 
descontents amb la feina dels actuals partits polítics, no 
troben en cap llista electoral una proposta que els satisfaci.  

Tenim un sol punt en el nostre programa electoral. Volem que el 
vot en blanc sigui computable. És a dir, que es tracti com a una 
candidatura més i si aconsegueix vots su�cients per assolir un o 
diversos escons, aquests no s'ocupin durant tota la legislatura. 

Escons en Blanc ens comprometem a deixar buit qualsevol escó que 
poguéssim arribar a aconseguir i renunciar a tot tipus de remuneració 
econòmica que com a partit polític i com a càrrecs electes tenen 
assignats segons el que preveu la Llei electoral.  

QUÈ PRETENEM DEIXANT ELS ESCONS BUITS?

COM FUNCIONA EL PARTIT?

FINS QUAN? 

Fer efectiu el vot blanc computable i portar a la pràctica, dins del marc de 
la Llei electoral vigent, la seva modi�cació. Que reconegui als ciutadans 
que no se senten representats per cap de les llistes electorals, el dret a un 
vot especí�c. Fer visible el descontent amb les actuals formacions 
polítiques, de manera inequívoca, d'una part important de la ciutadania.  

La regeneració de la vida política, pressionant els actuals partits i els seus 
representants perquè s'esforcin molt més a desenvolupar la seva activitat 
amb ètica, rigor i respecte, promovent iniciatives de govern i legislatives 
que fomentin la participació de la ciutadania més enllà dels comicis cada 
quatre anys.  

És un partit assembleari, on l'assemblea general és el màxim òrgan de 
govern. Està format per militants amb veu i vot a l'assemblea i per 
simpatitzants, que sense una implicació en les decisions del partit, son 
membres actius a l'hora de col.laborar.  

Tant la militància com la a�liació com a simpatitzant és oberta a tothom 
que vulgui enviant un correu a  secretaria@esconsenblanc.org 

Tanmateix si voleu començar a col.laborar amb nosaltres contacteu amb  
participa@esconsenblanc.org 

Escons en Blanc és un projecte amb data de caducitat que 
s'autodissoldrà quan es produeixi la modi�cació de la Llei electoral 
amb el reconeixement del vot blanc computable de manera que els 
ciutadans que no se sentin identi�cats amb cap de les formacions que es 
presenten, tinguin el dret que aquestes no els representin, deixant buits els 
escons que els correspondrien com si es tractés d'una candidatura més. 


