Moció per dedicar un espai públic de la ciutat al Referèndum de l’1 d’octubre.
L’1 d’octubre de 2017 passarà a la història de Catalunya per la vergonya de la
repressió de l’Estat espanyol amb una dura violència desproporcionada davant d’una
ciutadania absolutament indefensa, realitzant càrregues contra la població amb l’únic
objectiu de requisar urnes. Unes imatges que van donar la volta al món i van significar
la vergonya d’Europa.
La ciutat de l’Hospitalet, concretament l’Institut Vilumara, va ser un dels punts on es va
viure aquesta violència desproporcionada quan la Policia Nacional va dur a terme una
actuació totalment injustificada per desactivar aquest local de votació. Una actuació
que es va saldar amb diversos ferits.
Tanmateix, aquest dia també serà recordat per l’actitud cívica, serena, coratjosa,
pacífica i persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
L’informe final del Departament de Salut va donar com a xifra final de 1.066 les
persones ateses pels fets de l’1 d’Octubre producte de la brutalitat policial. Un fet que
sens dubte marcarà per sempre la història contemporània del nostre país. Al mateix
temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament des més de 2
milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes i una especial
menció als que se’ls va usurpar el vot.
Cal un reconeixement a tots els votants i també a tots els voluntaris, alcaldes i
alcaldesses, electes locals i treballadores públics que van fer possible que es pogués
votar. A la nostra ciutat, com arreu de Catalunya, va sorgir un moviment ciutadà
espontani per organitzar la defensa dels col·legis electorals. Des de les 5 de la
matinada i durant tot el dia van haver-hi veïns i veïnes davant els punts de votació per
protegir el dret a vot de tots els hospitalencs i hospitalenques fins que es van conèixer
els resultats dels referèndum.
Considerem que, la fita i data històrica que vam celebrar l’1 d’octubre, i també el dia 3,
la resistència que va demostrar la ciutadania durant la jornada electoral així com les
hores anteriors, la capacitat d’organització i el civisme en que es van desenvolupar les
dues jornades mereixen un reconeixement públic.
El ple, a proposta dels grups municipals de ERC, CiU-PDeCAT i CUP-PA adopta els
següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la proposta elevada a la Comissió del Nomenclàtor el passat
mes d’abril de 2018, per part de CUP-Poble Actiu, i traslladar de nou aquesta petició,
en nom del Ple municipal, a la Comissió del Nomenclàtor perquè estudiï la petició de
dedicar un carrer, plaça o espai de la ciutat als esdeveniments de l’1 d’octubre que
podria ser anomenat “Referèndum de l’1 d’octubre”.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords als CDR’s de la ciutat, a l’ANC l’Hospitalet i a
Òmnium l’Hospitalet.

