
 

 

 

RIELLS I VIABREA HA INAUGURAT LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE 

El municipi ja compta amb la plaça i el parc 1 d’octubre que reconeix 

l’esforç i solidaritat mostrada pel poble durant aquell dia.  

 

Diumenge, 20 de maig de 2018 

 

Des d’aquest matí Riells i Viabrea ja té una plaça i un carrer 1 d’octubre per commemorar i 

recordar els fets ocorreguts a Catalunya aquesta mateixa data.  

 

Més d’un centenar de persones han assistit a l’acte inaugural que ha estat presidit per l’alcalde 

del municipi, Josep Maria Bagot, diversos representants polítics i socials i ciutadans de Riells que 

han volgut ser-hi presents. Els parlaments de l’acte han estat marcats per la solidaritat i la 

reclamació de la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, l’aixecament del 155, la 

formació de govern i el compliment del mandat democràtic de les darreres eleccions al 

Parlament de Catalunya.  

L’alcalde de Riells, Josep Maria Bagot, ha inaugurat les instal·lacions al mig d’un ambient festiu i 

ha remarcat que “em sento orgullós el poble de Riells. Un poble que respon a la imatge real de la 

Catalunya actual, una Catalunya heterogènia i respectuosa. Amb la inauguració d’aquesta plaça 

hem volgut homenatjar la força del poble durant l’1 d’octubre: la solidaritat, la transversalitat, la 

suma de forces i la perseverança de defensar el dret bàsic de votar”. A més, també ha ressaltat 

que aquell dia va guanyar la democràcia.  

 

Durant els parlaments inaugurals també s’hi ha escoltat a Laura Masvidal, muller de Joaquim 

Forn i membre de l’Associació Catalana pels Drets Civils, que ha remarcat què “en aquest 

moment els familiars hem de donar veu als qui no la tenen. Agraïm les mostres de solidaritat que 

ens dóna força” i ha conclòs que “aquest moviment va de drets civils, no de banderes”. 

 

I, per la seva banda, el diputat Narcís Clara (JuntsxCat) ha recordat el compromís del parlament 

cap al poble de Catalunya i la diputada Mònica Palacín (ERC) ha agraït la tasca dels ajuntaments 

republicans que fan una feina d’un valor incalculable.  

 

A l’acte inaugural també hi ha participat Eduardo Reyes (expresident de Súmate), Bea 

Talegón (periodista), Manel Bueno (vicepresident de Súmate i exdiputat), Arantxa Ureta 

(membre del secretariat nacional de l’ANC) i Francesc Ribera (músic, regidor i 2n tinent alcalde 

de l’Ajuntament de Berga).  

 



 

 
Un cop s’han finalitzat els parlaments, s’ha descobert la placa que lluirà la nova plaça 1 

d’octubre, una plaça que encara no tenia nom. I després tots els representants polítics i socials 

s’han adreçat al nou parc 1 d’octubre. Un parc situat a pocs metres de la plaça, on també han 

descobert una escriptura commemorativa esculpida a la pedra que dóna nom al nou parc.  

A partir d’ara, tothom que vulgui visitar la plaça o el parc 1 d’octubre de Riells i Viabrea s’ha 

d’adreçar a la confluència de l’avinguda Selva, el carrer Barcelona i l’avinguda Moreneta.  

 

Aprovació al ple municipal 

El nomenament d’aquesta plaça va ser aprovat en ple municipal el passat 26 de març. La votació 

de la proposta de denominació de la “plaça 1 d’octubre i del parc 1 d’octubre” va oferir un 

resultat de 10 vots a favor i 1 vot en contra. 

 

Festa Primavera Republicana 

La inauguració ha estat seguida per la “Festa Primavera Republicana”. Un esdeveniment 

organitzat conjuntament amb l’ANC de Riells i Viabrea i el CDR de Riells, Gualba i la Batllòria; 

que comptava amb diverses activitats que s’han portat a terme durant tot el dia: una marxa de 

gegants i capgrossos, tertúlies i debats polítics, arrossada popular amb una sobre taula 

d’experiències polítiques, concerts, jocs infantils, rocòdrom i tirolina.   

 

 

 

Més informació i contacte: 

Elisabet Blanch - 646 32 28 37 - comunicacio@riellsiviabreacat  

 

 

 


