MOCIÓ

MOCIÓ PER DEMANAR UN CARRER O
PLAÇA DE L’ 1 D’OCTUBRE A AMPOSTA
L’ú d’octubre va ser sens dubte un dia per recordar en molts sentits.
Atès que tots els catalans amb dret a vot, van ser cridats pel Parlament de Catalunya a un
referèndum per decidir al respecte de la independència de Catalunya.
Aquell dia una majoria de Catalans van anar a votar seguint el mandat del Parlament, tot i
que el Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a inconstitucional.
La celebració del Referèndum va ser un acte de dignitat col·lectiva, on la Generalitat de
Catalunya i gran part de la ciutadania de Catalunya va resistir tots els mecanismes de
repressió de l’Estat que intentaven impedir-ho. La campanya de la vergonya, que va
suposar la vulneració dels Drets Fonamentats i l’arribada de la Guàrdia Civil i la Policia
Nacional per a intervenir mitjans de comunicació, impremtes i Conselleries de la Generalitat
de Catalunya ens va fer recordar èpoques passades.
Però el pitjor estava per arribar. L’Estat, frustrat en veure que els col·legis electorals es van
constituir correctament amb urnes i paperetes, van reaccionar de forma violent i amb un
ús de la força desproporcionat. Els responsables del govern de l'Estat van considerar que
el referèndum s'havia d'aturar utilitzant tots els mitjans al seu abast, violència inclosa. Per
aquest motiu, havien arribat dies abans milers d'efectius dels cossos i forces de seguretat
de l'Estat. D'aquesta manera el matí del dia 1 d'octubre policies nacionals totalment
equipats amb material antiavalots i fusells llança pilotes de goma (prohibides a Catalunya)
van
entrar
a
diferents
punts
de
votació
amb
l'objectiu
de
retirar les urnes. Les imatges tan lamentables que s’han pogut anar veient de la Guàrdia
Civil i el Cos Nacional de Policia apallissant ciutadans pacífics a les portes dels col·legis i
que han fet la volta al món, són absolutament execrables i demostren la impotència de
l’Estat envers la celebració del Referèndum. Una violència que no oblidarem.
La ciutadania, en comptes de rendir-se a la violència policial, va decidir continuar mantenint
els col·legis electorals oberts per tal que tothom que volgués, pogués dipositar el seu vot
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a les urnes. Va ser un acte de dignitat, de protesta i de manifestació de la voluntat
democràtica.
Passats aquests fets s'ha posat sobre la taula del Govern espanyol la necessitat de seguir
dialogant per trobar una sortida a la voluntat de milions de catalans. La resposta ha estat
l'empresonament i exili del Govern i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.
I en una següent legislatura s’ha ofert una taula de diàleg que no dialoga.
Mitjançant l'aplicació d'aquest article l'autogovern de Catalunya ha estat esborrat i el
Govern legítim, sortit de la voluntat del poble, substituït per un govern no votat pel poble
Català.
Tot i què, després de les eleccions del 14F s’estan fent esforços per eliminar el rastre del
Mandat de l’1O amb taules de diàleg que no arriben. Des de JuntsxAmposta, considerem
que aquest dia restarà present en la memòria de tots nosaltres i sortirà en els llibres
d’història. A Amposta, al 2018, ja se li va donar nom de Pavelló Firal 1 d’octubre al Pavelló
Firal, per ser el lloc de celebració local del referèndum, on molts ampostins i ampostines
van defensar el dret de vot. Però el Pavelló ara s’està desmantellant per part del govern de
la ciutat, i el que no podem permetre des de junts, ni com a catalans ni com a ampostins,
es perdre la memòria d’aquest dia de festa democràtica i participativa.
I per això, el grup municipal de JuntsxAmposta proposa al Ple de l'Ajuntament d’Amposta
l'adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Traslladar a la Comissió de Nomenclàtor, la proposta de definir el nom de la
Plaça/Carrer de l’ 1 d’Octubre a Amposta com a reconeixement a tantes Catalanes i
Catalans que hem vist trepitjats els nostres drets i llibertats, tant individuals com col·lectius.
Amposta, 17 d’abril de 2022
Manel Masià i Almudever
Portaveu de Junts a Amposta
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