
 

Benvolguts veïns i veïnes,

Des de l’equip de govern de Sant Julià de Ramis i Medinyà us volem explicar la iniciativa
que hem triat per commemorar cada any l’1 d’octubre i que esperem que us sembli una
bona proposta. Hem pensat que, per recordar i homenatjar la gran fita que vam aconseguir
l’1-O,  organitzarem cada  any  una  votació  sobre  algun  tema  important  del  poble.  Per
exemple, aquest any, us consultarem si voleu canviar la festa local del 25 de juliol per l’1
d’octubre.

L’1-O tots els veïns i veïnes, pensessin com pensessin, van sortir al carrer per defensar el
seu dret a votar. Molts van rebre garrotades de la policia, i creiem que el millor homenatge
que podem fer a la gran fita que vam aconseguir plegats és commemorar-ho cada any
amb una votació diferent.

No obstant això, reconeixem que no hi ha una legislació que empari la votació. El govern
espanyol va prohibir qualsevol mena de consulta i no tenim reglament de participació i no
dóna temps d'aprovar-lo abans de l'efemèride. De totes maneres, malgrat no sigui una
consulta vinculant, ens comprometem a aprovar la decisió que prenguin els ciutadans al
ple municipal. Per tant, si voleu canviar el dia festiu, ho aprovarem. I si voleu mantenir el
dia 25, així ho farem.

La votació es celebrarà el dimarts 1 d’octubre al pavelló municipal de Sant Julià de Ramis
i al  local social de Medinyà. Es podrà dipositar el vot entre les  9:00  i  les  20:00 hores
ininterrompudament. Per participar-hi, només caldrà estar empadronat al municipi i que es
pugui justificar amb el DNI o certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament i tenir un
mínim de 16 anys. 
 
La pregunta a respondre serà la següent: “Vols que l’ajuntament de Sant Julià de Ramis
i Medinyà canviï la festa local del 25 de juliol per l’1 d’octubre?”. 

Perquè creiem que l'1  d'octubre el  vam fer  possible  entre  tots  i  totes.  I  per  sobre  de
qualsevol ideologia o plantejament polític, va ser una reivindicació col·lectiva del dret a
decidir el nostre futur com a poble. Més d'un centenar de veïns van acabar ferits per culpa
de les càrregues de la Guàrdia Civil,  i  molts han quedat marcats per aquesta actuació
policial i pels fets que es van viure aquell dia. I creiem que la millor manera d'agrair a
tothom el seu esforç, valentia i determinació és tornant a posar les urnes perquè tots els
veïns i veïnes puguin decidir sobre temes importants pel poble. 

Atentament,

L’equip de govern de Sant Julià de Ramis i Medinyà

+Info: www.santjuliaderamis.cat

http://www.santjuliaderamis.cat/

