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Així es va viure l'1 d'Octubre de 2017 a Sant Cugat
Sant Cugat va despertar l'1 d'octubre de 2017 a punt per
celebrar el referèndum d'independència de Catalunya amb
urnes als 28 col·legis electorals. La persistència i la
tranquil·litat van ser el punt de llança dels santcugatencs
aquell dia davant la incertesa d'una possible intervenció de la
Guàrdia Civil, que mai no va arribar a donar-se a la ciutat.
L'organització dels ocupants i les llargues cues per votar van
marcar la jornada, en què també va estar present una
delegació internacional.

Després que molts santcugatencs fessin nit als col·legis el divendres i el dissabte previs a aquell diumenge,
l'organització va marcar les hores inicials de la jornada de votació. A les cinc del matí, una hora abans del
límit que tenien els Mossos per desallotjar, el nombre d'ocupants als diferents col·legis es va multiplicar en
poc temps. La concentració generada va portar els Mossos a descartar la sortida dels ocupants, tot i
l'advertiment d'abandonar els col·legis. Les llargues cues van donar el tret de sortida a les votacions, una hora
més tard del previst.
A primera hora del matí, la Generalitat anunciava el vot universal per possibilitar que la ciutadania pogués
votar a qualsevol lloc, gràcies al cens electrònic. El web, però, va ser intervingut una hora més tard i els
problemes telemàtics obligaven els responsables de les meses a continuar les votacions amb el sistema
manual.
'L'exconseller Raül Romeva durant la seva votació al Casal de Mira-sol' / Foto: Cugat Mèdia
Des de primera hora de la tarda, un centenar de persones protegia les instal·lacions a cadascun dels 28 col·legis
electorals de Sant Cugat. Una persistència que va viure moments intensos com els cordons humans i el suport
que van fer els Bombers, que van arribar a diversos col·legis entre els aplaudiments ciutadans.
'Centenars de persones van protegir els 28 col·legis electorals de Sant Cugat' / Foto: Cugat Mèdia
Els rumors de l'actuació de la Guàrdia Civil van estar presents al llarg de tota la jornada i van portar els
ciutadans a dissenyar plans per evacuar les urnes, que finalment no van ser necessaris.
A la nit la plaça d'Octavià es va omplir de gom a gom per viure el recompte de vots del referèndum, invalidat
pel Tribunal Constitucional (TC). La cita va donar el tret de sortida a les nou del vespre i els santcugatencs es
van aplegar davant una pantalla gegant instal·lada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Resultats
Un 88,43% de les persones que va votar a Sant Cugat van donar suport al Sí en el referèndum sobre la
independència de Catalunya, segons dades de l'Ajuntament. Per contra, el No va obtenir un 7,6%, mentre que
els vots nuls van ser de l'1,03% i els blanc un 2,95%. A la ciutat, la participació va ser del 56,4%, un càlcul
elaborat a partir del cens santcugatenc que no va tenir en compte els moments en què el vot va ser universal.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/diari/efemerides/145503.html
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