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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A
L’AJUNTAMENT DE BERGA, PER TAL QUE EL CARRER SERRA DE CASAMPONS PASSI
A DIR-SE CARRER 1 D’OCTUBRE.
Atès que el passat 1 d’octubre de 2017 es va celebrar el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.
Atès que al nostre municipi els i les berguedanes van poder votar als espais municipals cedits, amb una participació total
del 64,98% i un total de 7.522 vots (94,8% del cens) favorables al SÍ a la independència.
Atès que milers de persones a tota Catalunya van fer possible que, tot i la repressió de l’Estat desfermada i desesperada
durant les setmanes prèvies en forma de detencions, tancaments de webs, amenaces, l’ocupació del territori amb milers
de guàrdies civils i policies nacional vinguts de tots els indrets de l’estat espanyol, la vulneració de competències de la
Generalitat, etcètera, que el dia 1 d’octubre tots els espais electorals estiguessin oberts, amb urnes i paperetes.
Atès que durant la nit prèvia desenes de catalans i catalanes, berguedanes i berguedans, es van reunir davant dels diferents
col·legis electorals i fins i tot hi van passar la nit per tal d’assegurar que a primera hora estarien oberts. Tot per tal de
garantir el dret a vots de totes les persones i que, lliurement i democràticament, volien expressar el seu punt de vista.
Atès que el dia 1-O vam poder veure, des de primera hora, com els cossos de “seguretat” de l’estat feien servir la violència
contra la ciutadania organitzada pacíficament, contra les persones que feien cua per poder votar, contra avis i àvies, nens i
nenes, pares i mares amb l’únic objectiu de provocar la por entre la gent que volia votar, tancar punts de votació i segrestar
urnes i vots. I que tot i la por, més de 2 milions de catalans van sortir al carrer i van participar durant tota la jornada electoral.
Atès que per dignitat i reconeixement a tots aquells ciutadans que dies abans van fer possible la celebració del referèndum,
que van participar-hi, que van rebre cops de porra i que van defensar el dret democràtic d’expressar la voluntat popular. Un
dia que serà recordat en la memòria de tots, com un dia agredolç, per la violència policial però sobretot per la dignitat d’un
poble que aquell dia va guanyar, i que mai es deixarà vèncer.
Per tot l’anteriorment exposat el ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.- Que el Carrer Serra de Casampons es passi a dir carrer del Primer d’Octubre, només en el tram que va
des de la cantonada amb Camí de Pedret fins al final del pont, tal com assenyalem a la fotografia i que afecta
solament a l’edifici sense número.

Segon.- Que el canvi es realitzi en un termini màxim de 3 mesos.
Tercer.- Que s’informi els veïns que viuen en aquest carrer per tal que en siguin coneixedors del canvi de
nomenclatura.
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