
MOCIÓ PEL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA DEL POLIESPORTIU A PLAÇA 1 D’OCTUBRE

L'1 d'octubre de 2017 és un dia que quedarà gravat a la memòria de milers de bellpuigenques i
bellpuigencs.  Davant  l’ordre del  Tribunal  Superior  de Justícia de Catalunya de clausurar  el
col·legis electorals, els vilatans de Bellpuig es va organitzar per defensar el seu punt de votació,
el Casal Carme Serra. Ja des de divendres a la tarda, moltes persones es van mobilitzar per
garantir el dret a vot dels seus veïns i veïnes. 

Dissabte, un cop l’espurna de la defensa dels col·legis ja s’havia encès, moltes persones també
van  anar  el  col·legi  electoral,  improvisant  activitats  i  jocs,  fent  evident  la  capacitat
d’autoorganització i de sobreposar-se a les dificultats de la societat catalana.

Ja amb moltes hores a les esquena (i poques hores de son), encara molta més gent va afegir-
se a defensar els col·legis durant la jornada de votació i fins al final de l’escrutini. Ningú va
marxar del seu col·legi malgrat les imatges que arribaven de la duríssima repressió policial que
s’estaven vivint a molts indrets del país.

Considerant que poques vegades a la vida es viuen moments d’autoorganització com el del
passat 1 d’octubre, i amb la voluntat d’homenatjar les persones que van posar el temps i el cos
per garantir el dret a vot (i, és clar, els més de 1.000 ferits per la repressió policial arreu del
país), els grups polítics municipals, Òmnium Cultural de Bellpuig, l’ANC de Bellpuig i el Comitè
de Defensa de la República de Bellpuig demanen que el ple de Bellpuig prengui els següents
acords:

1. Realitzar tots els tràmits necessaris per canviar el nom de la plaça del Poliesportiu, o una
plaça o carrer equivalent pel que fa a importància i situació, per plaça o carrer “1 d'octubre”.

2. Que aquest canvi es produeixi sense dilacions i en el menor temps possible.
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