MOCIÓ que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), en nom del
CDR Reus per batejar la zona verda de Mas Mainer (tocant a l’Escola
Joan Rebull) amb el nom de PARC DE L’1 D’OCTUBRE
L’ 1 d’octubre de 2017 és una data que restarà gravada per sempre més en la memòria
col·lectiva de milers de reusencs i reusenques.
Davant l’ordre dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de clausurar els
col·legis electorals, la ciutadania de Reus es va organitzar per a defensar els 13 punts de
votació repartits per la ciutat. Ja des de divendres a la tarda, centenars de persones es
van mobilitzar a les escoles i altres punts de votació com el pavelló per tal d’organitzar
activitats i garantir el dret de vot dels seus veïns i veïnes. Associacions de mares i pares
de
diverses escoles, entitats de tot tipus i persones a títol individual van tenir un paper cabdal
en l’organització d’activitats i el manteniment dels col·legis electorals oberts.
Dissabte, un cop l’espurna de la defensa dels col·legis ja s’havia encès, molta més gent
va anar al seu col·legi electoral i les activitats per mantenir els centres oberts es van
multiplicar, fent evident la capacitat d’autoorganització i de sobreposar-se a les dificultats i
greus mancances de caire democràtic a les quals està sotmesa la societat catalana.
Ja amb moltes hores de compromís a l’esquena (i poques hores de son), a altes hores de
la matinada encara molts més reusencs i reusenques s’anaven afegint i congregant a les
portes de les escoles i punts de votació amb l’objectiu de fer pinya amb els seus veïns i
veïnes i defensar la llarga jornada electoral fins al final de l’escrutini. Ningú va marxar del
seu col·legi malgrat les duríssimes imatges i notícies que anaven arribant de la fortíssima
virulència fruit de la repressió policial que s’estava vivint a molts indrets del país.
Després de la gravetat dels fets i l’impacte emocional complicat de digerir que no oblidem i
que van poder ser observats arreu del món, va arribar la ignomínia del no reconeixement
dels
esdeveniments ni dels ferits, sense dedicar-nos ni una sola paraula de solidaritat
i, en alguns casos, arribant al sarcasme més inhumà.
Considerant que poques vegades a la vida es viuen moments de solidaritat i
d’autoorganització popular i de país com els del passat 1 d’octubre, i amb voluntat
d’homenatjar els milers de persones que en un gran gest de generositat van posar el
temps i el cos per tal de garantir el dret a vot de veïns i veïnes (i, és clar, els més de 1.000
ferits per aquesta repressió policial arreu del país), el Comitè de Defensa de la República
de Reus que aglutina els diversos CDR de barri de la ciutat demana que el Ple de
l’Ajuntament de Reus prengui els següents acords:
1. Realitzar tots els tràmits necessaris per batejar amb el nom Parc de l’1
d’Octubre, la zona verda de nova creació de Mas Mainer ubicat a l’avinguda de l’Onze de
setembre, tocant a l’escola Joan Rebull de Reus (una de les escoles amb més cens
electoral de la ciutat que fou agredida amb pintades de caire feixista ara fa 3 anys).
2. Que aquest bateig es produeixi sense dilacions i en el menor temps
possible.
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