
 

 Decideix Llorenç 
CUP - Poble Actiu 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR–
POBLE ACTIU (DL-CUP-PA) PER LA DENOMINACIÓ DE PLAÇA 1 D’OCTUBRE A LA 
PLAÇA ENTRE ELS JARDINS D’ORIOL MARTORELL I L’ANTIGA CASA DE CULTURA 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El passat 1 octubre va ser un dia transcendental que passarà a la història del nostre 

país. Milers de persones de totes les edats, condicions i procedències varen defensar de 

forma pacífica i exemplar els col·legis electorals per poder dur a terme un referèndum 

vinculant sobre el futur dels Països catalans. 

 

A pesar de la repressió i la violència de l’Estat espanyol més de dos milions de 

ciutadans de Catalunya van poder exercir el seu dret a vot. 

 

El referèndum de l’1 d’Octubre es va poder realitzar gràcies a l’esforç de molta gent 

que va sortir al carrer i va defensar les urnes amb un exemple de lluita pacífica en 

defensa de la democràcia. 

 

Al nostre municipi, com en molts d’altres, vam viure dos dies convulsos i intensos. Més 

de 300 llorencencs i  llorencenques mobilitzats des de la matinada del dia 1 d’Octubre, 

alguns des del dia anterior, per defensar la nostra dignitat com a poble i com a 

persones, per cridar ben fort a favor de la llibertat, un poble unit i combatiu per un únic 

propòsit. Un poble solidari que va saber deixar de banda colors polítics, divergències i 

recels.  

 

Per tot això, en homenatge a tots aquells que hi varen ser, a Llorenç i a la resta de 

pobles, aquells que varen patir la violència policial i malgrat la por varen resistir, pels 

que vindran, perquè sempre quedi en la memòria històrica del nostre poble i del nostre 

país. 

 

Per tot això, Decideix Llorenç proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents  

ACORDS:  

 

PRIMER: Que la plaça situada entre els jardinets Oriol Martorell, l’antiga casa de cultura 

i el carrer Mestre Gonzalez passi a denominar-se Plaça 1 d’Octubre i s’instal·li la 

senyalització pertinent. 

 

SEGON: Que aquesta denominació es realitzi definitivament a través dels tràmits legals 

necessaris: Decret d’alcaldia corresponent i posterior període d’exposició pública. 

 

TERCER: Que es faci l’adaptació/modificació dels plànols de Llorenç per fer efectiva la 

nova denominació. 

 

Llorenç del Penedès, 15 de gener de 2018 

Grup Municipal DL-CUP-PA 


