
  Assemblea Municipal Oberta de Sallent 

 

Proposta  

1. Idea – Títol de  la proposta.  
(Resumir en una o dues línies quin és l’objectiu o idea de la proposta que es vol portar a 
l’Assemblea) 
 
 

 

2. Motius de la proposta. 
(Descripció dels elements que motiven la proposta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objectius de la proposta.  
(Establir els objectius als quals s’arribaria si la proposta es portés a terme). 
 
 
 
 
 

4. Síntesis i desenvolupament de la proposta. 
(Breu descripció de la proposta plantejada així com també de les accions que es  
consideren que es podrien realitzar per tal d’aconseguir els objectius plantejats, de la 
temporització… ) 

 

 

5. Aplicabilitat i recursos necessaris.  
 
(Explicar quin són els recursos necessaris per poder desenvolupar la proposta que es 
realitza, com es creu que s’hauria d’aplicar…) 
 
 

Canvi de nom del Passeig de la Biblioteca per Passeig 1 d’octubre.  

Durant aquest mes d’octubre a Sallent i a tot Catalunya s’està demostrant que 
des del carrer podem defensar el nostre país i lluitar per defensar el 
referèndum i la independència. Els dies previs a l’1 d’octubre, i en especial l’1 
d’octubre ha sigut una data molt important per la vila de Sallent. Tot i que 
l’estat va prohibir el referèndum, a Sallent i a tot Catalunya ens vam organitzar 
per defensar-lo. Al carrer, a les meses dels col·legis electorals, guardant les 
urnes, als ajuntaments o votant una llei al Parlament que el feia possible.  L’1 
d’octubre serà un dia que durarà anys, un dia que farà història i que volem 
que mai sigui borrat de les nostres ments.  

Mantenir viu l’esperit de l’1 d’octubre dins la memòria del nostre poble posant el 
nom d’1 d’octubre a algun espai important del nostre municipi, concretament al 
Passeig de la Biblioteca.  

Posar una placa al passeig amb el nom de Passeig 1 d’octubre i una placa 
amb una breu ressenya que es proposarà des de CDR.  

 


