MANIFEST ACTE COMMEMORACIÓ NOVA DENOMINACIÓ PLAÇA U
D’OCTUBRE DE 2017
Durant els mesos d'octubre i de novembre de 2017, una part significativa dels
ciutadans i ciutadanes de Girona van fer arribar a l'Ajuntament la petició per
demanar el canvi de nom de la plaça de la Constitució per la plaça de l’U
d'Octubre de 2017.
Aquesta petició va ser una de les moltes respostes cíviques als fets ocorreguts
el dia 1 d'octubre de 2017, quan les forces i cossos de seguretat de l’Estat, en
una operació repressiva total, van voler fer callar la voluntat democràtica del
poble de Catalunya.
Era una petició que responia a un acte de dignitat, de protesta i de manifestació
de la voluntat dels gironins i gironines que van viure l’1 d’octubre com el dia en
què s’havia de defensar la democràcia, les nostres llibertats.
Una petició que responia a la necessitat de compartir aquells moments amb
tothom, d’evitar l’oblit. La resposta, com a societat mobilitzada i conscient que
som, que el que va passar durant l’1 d’octubre no ho acceptem com a
normalitat. Perquè el que va passar no és normal i perquè l’oblit no forma part
d’una societat civilitzada i justa.
De manera decidida, milers de nosaltres vam encetar el dia en els col·legis
electorals. Molts d'altres havíeu passat la nit dins de les escoles, els centres
cívics i els pavellons, per defensar serenament les taules on l'endemà havíem
de votar. Serenament, de manera festiva. Perquè l'emoció i la sensació d'estar
vivint un moment històric van convertir les hores prèvies en la festa de la
democràcia.
Tots sabem què va passar després. Hi ha una àmplia i extensa hemeroteca
que podrà ser vista sempre més.
Malgrat s’estaven violant tots els drets fonamentals, la ciutadania de Girona, en
comptes de rendir-se a aquesta brutal i desproporcionada violència, va decidir
continuar mantenint els col·legis electorals oberts perquè tothom que volgués
pogués anar a dipositar el seu vot a les urnes.
En comptes de trobar un poble submís i espantat, les forces de seguretat de
l’Estat es van haver d'enfrontar a murs de democràcia, a muralles enormes de
determinació democràtica. Muralles pacífiques, de mans alçades, única arma
en la defensa de tots els drets fonamentals.
Aquells que van voler robar-nos el dret a decidir, ho feien en nom de la
Constitució Espanyola. Els jutges i els polítics que van avalar i instigar els actes

de violència contra població civil desarmada, ho van fer en nom de la
Constitució Espanyola.
Cap constitució, cap llei, cap norma està per sobre dels drets inalienables dels
pobles a decidir qui volem ser. Ni cap constitució pot estar per sobre dels drets
humans universals.
Una constitució que empara la violència contra els drets dels ciutadans, contra
els nostres grans i els nostres joves, no és honorada, no és justa.
Per tot això, el dia 12 de febrer de 2018, el Ple de l'Ajuntament de Girona va
aprovar el canvi de nom de la plaça de la Constitució al de plaça de l’U
d'Octubre de 2017.
Des d'aquell dia aquesta plaça va deixar de ser una plaça on honorar una
Constitució que ja no ens representa, per ser la plaça de la democràcia.
Però encara no hem acabat.
En nom de la Constitució Espanyola tenim a centenars de ciutadans i
ciutadanes perseguits judicialment per les seves idees polítiques, als presidents
de dues entitats pacífiques i democràtiques, juntament amb 9 membres del
govern que va fer possible l'1 d'octubre a la presó, i a 6 membres del Parlament
a l'exili, entre ells el president legítim de la Generalitat de Catalunya, Carles
Puigdemont.
Hem de persistir en la defensa en favor de la democràcia. Sempre ens trobaran
forts, decidits, units i dempeus. Perquè la violència i el desprestigi el que només
aconsegueix és enfortir la voluntat de les persones dignes i lliures.
I no ens cansarem, serem persistents. Que aquesta plaça es converteixi en el
símbol de la nostra determinació a seguir lleials a la democràcia, i a la llibertat
d’un poble unit, just i lliure.

Visca Catalunya.
Lliure.
Girona, 21 d’abril del 2018

