
 
PREC 1-Octubre 

 

Sam Núñez Amela com a regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya,  d’acord amb el 

que estableix l’article 35 del reglament orgànic municipal de Santa Coloma de Gramenet, 

presenta el següent prec: 

 

El Primer d’octubre de 2017 els catalans i catalanes 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, tot i que el Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a 

inconstitucional, 2.286.217 persones van exercir el seu dret a vot a tot Catalunya, 

independentment de quina opció triessin.  

 

A Santa Coloma es van apropar a les urnes més de 16.000 persones, gairebé 3000 votants 

del NO també van apostar fermament per exercir la democràcia per davant de la repressió. 

 

Malauradament durant el desenvolupament de la jornada a diferents municipis moltes 

persones van patir les violentes i desproporcionades intervencions de la Guàrdia Civil i la 

Policia Nacional. D'aquesta manera el matí del dia 1 d'octubre policies nacionals totalment 

equipats amb material antiavalot i fusells van llançar pilotes de goma, prohibides a 

Catalunya per una Llei aprovada al Parlament, van entrar a diferents punts de votació amb 

l'objectiu de retirar les urnes. Les imatges de la força desproporcionada contra la resistència 

pacífica van resultar lamentables. 

 

La ciutadania va decidir continuar mantenint els col·legis electorals oberts per tal que tothom 

que volgués pogués dipositar el seu vot a les urnes. La celebració del Referèndum, doncs, 

va acabar esdevenint un acte de dignitat col·lectiva, on la ciutadania va resistir tot i la 

voluntat clara de l’Estat per impedir-ho.  

 

Va ser un acte de dignitat, de protesta i de manifestació de la voluntat democràtica de 

moltes persones de diferents ideologies però unides amb l’objectiu comú d’exercir el dret a 

vot.  

 

Per les raons exposades anteriorment, i perquè el Primer d’octubre i tot allò que va significar 

a Santa Coloma de Gramenet no caigui en l’oblit, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

demana al govern els següents punts: 

 

Col·locar 5 plaques commemoratives a la via pública davant dels 5 punts de votació que es 

van utilitzar: Casal de la Gent Gran Albert Francàs, Institut La Bastida, Institut les Vinyes, 

Institut Puig Castellar i l’Institut Terra Roja amb un text que recordi l’esforç i la implicació de 

la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet en aquella jornada.  

 

I perquè així consti,  

 

 

Sam Núñez Amela 


