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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1323866 PGS4O-4EVYU-PNNY4 4A1D10A6BC00225DC02CB2A4A853D191A64D6656) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 de gener de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots en contra del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots en contra del grup municipal
C's, 2 vots en contra del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1
abstenció del grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi
Miró) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER
ANOMENAR UN ESPAI PÚBLIC DE CERDANYOLA COM A “1 D’OCTUBRE –
REFERÈNDUM 2017”
Atès que l’1 d’octubre passarà a la història de Catalunya per la vergonya de la repressió de
l’Estat espanyol amb un 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 que van significar la vergonya
d’Europa, una realitat que tot el món ha vist.
Atès que aquell diumenge milions de catalans van sortir al carrer per votar pacíficament el
futur del seu país. I quina va ser la reacció de l’Estat? La violència exercida per les seves
policies. Resultat? L’informe final del Departament de Salut de la Generalitat va donar la
xifra de 1.066 persones ateses pels fets de l’1 d’octubre.
Atès que aquell dia va ser molt dur, però encara tenim present i recordem l’actitud cívica,
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’una ciutadania que va sortir al carrer a votar i exercir
la democràcia malgrat les amenaces, la por i l’estat de setge imposat. Si nosaltres tenim el
patrimoni del civisme, ells tenen el patrimoni de la repressió. Gràcies a l’exercici de dignitat
dels catalans, que van continuar anant a votar massivament tot i la violència, el món ja sap
que té un problema de democràcia a Espanya. Per tant, hem de reconèixer i agraïm
profundament i de tot cor, l’actitud i el comportament dels més de 2 milions de persones que
el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i fem una especial menció a qui se’ls va
usurpar el vot. Cal agrair i fer un reconeixement a tots els votants (independentment del seu
vot), i a tota la gent que va fer possible que es pogués votar.
Atès que a Cerdanyola, com a la resta de pobles i ciutats de Catalunya, es va generar un
moviment ciutadà espontani i generós per organitzar la defensa pacífica i democràtica dels
col·legis electorals. Des de primera hora de la matinada i durant tota la jornada als punts de
votació van haver-hi veïns i veïnes per exercir i protegir el dret a vot.
Atès que considerem, amb tot això, l’1 d’octubre com una fita i data històrica que cal
recordar, així com també la ferma disposició que la ciutadania va demostrar durant la jornada
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electoral, la capacitat d’organització, el civisme en què es va desenvolupar aquell dia,
mereixen un reconeixement públic.
El Ple ACORDA
Primer.- DONAR un nom a un espai públic, preferentment una plaça de la ciutat, amb el
nom “1 d’octubre – referèndum 2017”.
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Segon.- COMUNICAR el present acord a la comissió de nomenclàtor, per tal que el faci
efectiu. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

