
Proposta d’acord respecte al  Carrer 1 d’Octubre 

 

Els grups municipals de MxV-ERC i d’IVALL presenten la següent proposta d’acord per 

a ser debatuda i aprovada en el proper Ple ordinari de 17 de maig de 2018. 

Exposició de motius 

El passat 1 d’octubre de 2017 els vallromanins i vallromanines, com la resta de 

catalans i catalanes, vam ser cridats a participar en l’exercici democràtic  d’un 

referèndum aprovat pel Parlament de Catalunya. 

El Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el referèndum i el govern de 

l’estat va enviar milers de policies i guàrdies civils a Catalunya amb la intenció 

d’impedir el referèndum. 

Des de primera hora del matí del diumenge 1 d’octubre, la policia nacional i la guàrdia 

civil van exercir una violència del tot desmesurada contra la població que de manera 

indefensa i pacífica pretenia exercir el dret a vot. Van requisar urnes i van pegar 

persones de totes les edats. 

El referèndum es va celebrar malgrat la por, centenars de milers de persones van 

defensar els col·legis electorals i van defensar així la democràcia. A Vallromanes, 

centenars de persones vam compartir tota la jornada dins i davant el nostre col·legi 

electoral; l’escola Tres Pins, on més de mil persones vam exercir el nostre dret a vot. 

Els resultats del referèndum de l’1 d’octubre són ben coneguts: més de mil ferits, més 

de dos milions de vots favorables a la independència de Catalunya i la repressió de 

l’estat que ha comportat presó i exili pels representants del govern legítim de 

Catalunya. 

És per tot això que volem que el record d’aquella jornada històrica romangui en el 

temps a través del nom d’un  carrer dedicat a l’1 d’Octubre.  

Atès que l’Escola Tres Pins, on s’ubica el col·legi electoral de Vallromanes, es troba al 

Passeig Mas Morera i en aquest vial no hi ha cap altre domicili que l’escola. 

Atès que el nom Mas Morera, de gran importància, no es perdria del nomenclàtor de 

Vallromanes perquè també disposa de la Plaça Mas Morera. 

Es proposen el següents acords: 

1. Aprovar inicialment la nova denominació del Passeig Mas Morera  que passarà 

a ser Carrer 1 d’Octubre, en homenatge a la jornada històrica del referèndum. 

2. Sotmetre l’expedient a la informació pública, mitjançant edicte al BOPB, al 

tauler d’anuncis municipal i al web municipal, fent-se constar que si 

transcorregut el termini d’informació pública no s’ha formulat cap observació o 

suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense 

necessitat de nova aprovació en forma expressa, seguin l’expedient els seus 

tràmits. 



3. Un cop aprovat definitivament, comunicar aquest acord al Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a que procedeixi al canvi 

d’adreça de l’Escola Tres Pins i a al resta d’administracions publiques, 

empreses i organismes afectats. 

4. Instal·lar les corresponents plaques identificatives del nou carrer al voltant de la 

data d’aniversari  de l’1 d’octubre. 

 

Josep Sagarra     Jordi Alburquerque 

Més per Vallromanes-Esquerra   Independents de Vallromanes 

 

Vallromanes, 2 de maig de 2018 

 


