Pren la paraula el Sr. Xavier Vinyoles i diu: “La presentem junts i, per tant, res a dir. Al
final veiem com l’Estat intenta anar contra el moll de l’ós, la cultura i la formació;
intenta anar ... tot i que no m’agrada l’expressió contra el “més sagrat de tot”. Al final
des de ERC el que creiem és que el que necessitem de forma urgent al final per
defensar-nos és recuperar les nostres institucions (Govern, Parlament i Conselleries) i
des d’aquest punt base anar treballant”.
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents (vot
a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 5 regidors/es del Grup
municipal de ERC-AM).
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Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
4.2.- Moció per donar suport a la creació de la denominació Parc 1 d’octubre de
2017.
El passat dia 1 d'octubre de 2017 els bescanonins i bescanonines, igual que tots els
catalans 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 una majoria de bescanonins i bescanonines van anar a votar seguint el
mandat del Parlament, tot i que el Tribunal Constitucional havia declarat el referèndum
com a inconstucional.
Els responsables del govern de l’Estat van considerar que el referèndum s’havia
d’aturar utilitzant tots els mitjans al seu abast, violència inclosa. Per aquest motiu,
havien arribat dies abans milers d’efectius dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.
D’aquesta manera el matí del dia 1 d’octubre policies nacionals totalment equipats
amb material antiavalot i fusells llança pilotes de goma (prohibides a Catalunya) van
entrar a diferents punts de votació amb l’objectiu de retirar les urnes. El resultat
d’aquesta operació és del tot coneguda.
La ciutadania de Catalunya, en comptes de rendir-se a la violència policial, va decidir
continuar mantenint els col·legis electorals oberts per tal que tothom que volgués,
pogués dipositar el seu vot a les urnes. Va ser un acte de dignitat, de protesta i de
manifestació de la voluntat democràtica que impregna els catalans.
Passats aquests fets s’ha posat sobre la taula del Govern Espanyol la necessitat de
seguir dialogant per trobar una sortida a la voluntat de milions de catalans. La resposta
ha estat l’empresonament i l’exili del Govern i l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució Espanyola.
Mitjançant l’aplicació d’aquest article l’autogovern de Catalunya ha estat esborrat i el
Govern legítim, sortit de la voluntat del poble, substituït per un govern no votat pel
poble català.
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Per tot això i vist que el dia 1 d’octubre va ser proclamat per l’Assemblea General de
les Nacions Unides com el dia Internacional de la Gent Gran i que l’actual parc existent
davant del Casal d’avis no té nom actualment, el Ple de l’Ajuntament de Bescanó vol
fer un acte de reconeixement a tants de ciutadans que hem vist trepitjats els nostres
drets i llibertats individuals i col·lectius i per això proposa al Ple el següents acords:
Primer.- El municipi de Bescanó representat pel Ple de l’Ajuntament volem denunciar
i rebutjar la violència exercida per l’Estat Espanyol contra el poble català durant l’1
d’octubre en l’ intent d’evitar i coartar el dret democràtic al vot.
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Segon.- Denunciar i rebutjar la repressió de l’Estat Espanyol contra les institucions i el
poble català en el seu intent d’evitar el legítim dret a l’autodeterminació com a poble
lliure i sobirà.
Tercer.- Mantenir viu el record dels fets de l’1 d’octubre donant suport a la proposta
presentada pels grups municipals de CIU i ERC-AM en el sentit de donar el nom “Parc
1 d’octubre de 2017” al parc existent davant del Casal d’avis.
El Sr. Alcalde pren la paraula i llegeix la proposta.
Pren la paraula el Sr. Xavier Vinyoles i diu: “Bé, volia aprofitar l’avinentesa i ja que
tenim la sala de sessions plena doncs agrair i reconèixer la feina de la gent que faci
fred o calor, cada dia ens recorden la situació en què estem i agrair la feina que fan”.
El Sr. Alcalde pren la paraula i s’uneix a l’agraïment.
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents (vot
a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 5 regidors/es del Grup
municipal de ERC-AM).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
5.- Punts d’urgència.

6.- Precs i preguntes
Pren la paraula la Sra. Marta Riera i pregunta: “Volia preguntar perquè s’ha retirat el
contenidor del Carrer Major i aprofitar per denunciar que alguns veïns incívics ens
estan embrutint la riera Vilaplana, perquè hi tiren les bosses d’escombraries”.
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