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El futur de Catalunya. La ciutat ha viscut intensament la convocatòria del referèndum i els esdeveniments posteriors

Els fets de l’1 d’octubre a L’H
La ciutadania de L’Hospitalet, com la
de tots els municipis catalans, està
seguint amb interès i de forma activa
els esdeveniments relacionats amb

la convocatòria del referèndum per
la independència de l’1 d’octubre, la
suspensió de la consulta pel Tribunal
Constitucional a instàncies del Govern

central, i els fets polítics, socials i
econòmics posteriors que marcaran
el futur de Catalunya i, també, el de la
nostra ciutat

‘timeline’ de 13 dies al municipi
30/09 Vigília

01/10 Cues a la Torrassa

01/10 Votants a Santa Eulàlia
03/10 Flors al Vilumara

01/10 Vots al Can Bori

03/10 Pl. de l’Ajuntament

07/10 Pl. de l’Ajuntament

01/10 Núria Marín al Vilumara

yyy 29 de setembre
• Es constitueixen els comitès de defensa del
referèndum al Centre, Santa Eulàlia, Collblancla Torrassa, Can Serra, la Florida i Sanfeliu. En
assemblea organitzen una resistència passiva
per garantir la consulta, suspesa pel Tribunal
Constitucional (TC). Convoquen els ciutadans
a protegir els espais electorals per impedir el
tancament decretat per ordre judicial abans de
les 6h de l’1 d’octubre.
yyy 30 de setembre
• 11h. La Guàrdia Civil es presenta al Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat (CTTI), a L’H,
i ordena suspendre qualsevol aplicació
relacionada amb el referèndum.
• 12h. En molts barris es fan activitats
informatives sobre el referèndum. Grups de
ciutadans organitzen activitats als espais
electorals per mantenir-los oberts com als
instituts Vilumara, Mercè Rodoreda, Bellvitge i
Eugeni d’Ors.
• 22h. Vigília a espais electorals per mantenirlos oberts, com al CAP Santa Eulàlia Nord, el
Casal Progrés, l’Escola Estel-Can Bori i els
instituts Bellvitge, Mercè Rodoreda i Vilumara.
yyy 1 d’octubre
• 5h. Grups de ciutadans s’acosten als

01/10 Policia Nacional al Vilumara

espais electorals, que s’han reduït de 24 a 18
a L’Hospitalet, per protegir-los i evitar-ne el
tancament. Mossos d’Esquadra s’acosten a
diversos centres, aixequen acta i marxen sense
precintar-los.
• 6h. Comencen a distribuir-se urnes i
paperetes que arriben als espais electorals
en vehicles particulars. La Guàrdia Urbana
confisca quatre urnes i paperetes en un
control rutinari.
• 9.30h. Es constitueixen les meses electorals
amb voluntaris i s’obren els col·legis. Les
votacions es retarden pel bloqueig del cens
universal posat en marxa per la Generalitat.
Finalment el control de votació es fa a mà.
• 12h. La jornada discorre amb normalitat,
amb llargues cues als espais electorals.
• 13h. Una vintena de dotacions de la Policia
Nacional es presenta a l’Institut Vilumara.
Envolten el centre, hi entren per la força,
carreguen contra els assistents i provoquen
dos ferits i atacs d’ansietat entre els assistents.
L’alcaldessa Núria Marín es presenta a l’Institut
Vilumara i demana als agents que marxin de
la ciutat. També ho demana al delegat del
Govern central, Enric Millo. Alguns assistents
l’escridassen per no haver cedit espais
electorals per al referèndum.
• 14h. Es restableix la normalitat al Vilumara,
que reprèn les votacions. La Federació

Catalana de Futbol suspèn els partits previstos
per a la jornada.
• 20h. Tanquen els col·legis. Molts ciutadans
romanen davant les portes per custodiar el
recompte, mentre canten Els Segadors. El
resultat a L’H, comunicat cinc dies després
per la Generalitat, és: 40.387 vots emesos
(el 23,12% del cens); 33.156, a favor del ‘sí’;
5.793, a favor del ‘no’; 1.091, nuls.
yyy 2 d’octubre
• 12h. Aturada de protesta de 15 minuts a
centres educatius i de treball contra l’actuació
de les forces de seguretat l’1 d’octubre
yyy 3 d’octubre
• Aturada general a centres educatius, de
treball i al transport públic contra l’actuació
desproporcionada de les forces de seguretat i
la vulneració de drets fonamentals.
• 12h. Nombrosos ciutadans es concentren
a l’Institut Vilumara per protestar contra els
fets de l’1 d’octubre. En silenci i mans enlaire
marxen cap a la comissaria de Policia Nacional
de la rambla de Just Oliveras, on s’aturen uns
minuts, i acaben a la plaça de l’Ajuntament.
• 18h. Més de 1.000 persones es concentren
a la plaça de l’Ajuntament cridant “democràcia”
contra l’actuació de les forces de seguretat i la
vulneració dels drets fonamentals.

yyy 7 d’octubre
• 12h. Més de 1.000 persones es concentren
a la plaça de l’Ajuntament cridant “parlem” i
demanant als representants polítics diàleg per
solucionar el conflicte.
yyy 9 d’octubre
• Dues grans empreses de L’H traslladen
la social fora de Catalunya: el distribuïdor
odontològic Proclínic i la missatgeria MRW.
yyy 10 d’octubre
• 18h. El president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, compareix al Parlament i
assumeix “el mandat del poble perquè
Catalunya esdevingui un estat independent
en forma de república” i, tot seguit, anuncia
“suspendre temporalment els efectes de la
independència” per emprendre un diàleg.
yyy 11 d’octubre (tancament edició)
• El president del Govern, Mariano Rajoy,
dona cinc dies a Puigdemont perquè aclareixi,
com a pas previ a l’aplicació l’article 155 de la
Constitució, si ha declarat la independència.
La jornada de l’1-O
Si escaneges el codi QR,
podràs veure el vídeo resum de
l’1 d’octubre a L’Hospitalet

