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A LA CUP, HI ESTEM DISPOSADES 
 
La CUP a Sant Martí ha complert cinc anys. Quatre, com a primera força a l’ oposició i un any, a 
l’ Alcaldia. Ara farà un any que vam signar un pacte de govern amb ERC i MOVEM-PSOE, que 
tot i ser partits amb prioritats i polítiques molt diferents a les CUP, el debat, la discussió, la 
negociació, l’ entesa i les ganes de fer d’ aquest municipi un poble millor, han fet que els 
entrebancs continus de l’oposició, no impedeixin seguir endavant. Durant tot aquest temps, la 
CUP ha sofert falses acusacions i contínues desqualificacions per part de la desapareguda CIU. 
Ara bé, des de la CUP sempre hem dit que en política no tot s’ hi val i seguint aquest principi 
hem de donar resposta i fer palesa la  profunda decepció que ens ha provocat les darreres 
declaracions públiques d’ ERC en relació a la diada de l’ any passat i la campanya de suport a l’ 
Arnaldo Otegi, entre d’ altres. No és cert que l’ estelada va caure i per aquest motiu no onejava 
al balcó de l’ Ajuntament l’ onze de setembre passat. La veritat és que ERC va votar, junt amb 
MOVEM-PSOE, que per respecte a la Institució l’ estelada no podia onejar al balcó. Tampoc és 
veritat que ERC volgués sortir a la foto que la CUP va fer en suport a la campanya internacional 
en favor de la llibertat d’ Arnaldo Otegi. Hem de recordar que ERC va demanar en un Ple que la 
CUP demanés disculpes públiques per haver fet aquesta foto. Des de la CUP lamentem que 
ERC faci ús de la mentida per intentar justificar aquesta inexplicable actitud davant els seu 
electorat. Ho hem dit moltes vegades,  a la CUP no ens debilitaran ni els insults ni el 
menyspreu d’una oposició amb manca de debat i arguments polítics, populista i ressentida, ni 
l’afany  de protagonisme d’uns i altres. Però no serem ni servirem d’ excusa per aquells que no 
tenen clar cap a on volen anar. A la CUP, tot i les contradiccions, els debats  i diferents 
sensibilitats dins la nostra militància local, seguim mantenint el compromís el qual vam acordar 
ara fa tot just un any. I són fruit d’ aquest compromís els canvis que s’ estan produint dins el 
nostre Ajuntament. Per primer cop, els treballadors laborals veuran reconeguda la seva 
antiguitat amb el cobrament de triennis a la nòmina de juny. Amb aquest reconeixement 
satisfà una aspiració de fa molts anys dels treballadors i posa fi a la desigualtat en l’ aplicació 
dels drets laborals. Per primer cop també, aquest estiu s’ obriran les portes del Col·legi Jaume 
Balmes els caps de setmana de juliol i tot el mes d’ agost per facilitar a la nostra mainada un 
espai per jugar. Per primer cop, la piscina municipal es convertirà en un espai d’ oci familiar 
que permetrà a les famílies del municipi gaudir de l’ espai a la nit, els caps de setmana de l’ 
estiu. I per primer cop, es celebrarà el dia 28 de juny, dia internacional del col·lectiu LGTBI amb 
l’ experiència personal de l’ Ian i una obra de teatre a càrrec de la Cia Nus Teatre. Aquests 
petits però grans canvis en la gestió del nostre municipi són els que empenyen la nostra 
determinació a que aquest govern segueixi endavant.  A la CUP, hi estem disposades. 
 
L’assemblea local de l’Alternativa Martinenca - Candidatura d’Unitat Popular de Sant Martí 
Sarroca, desitgem a totes les martinenques i martinencs molt BONES FESTES MAJORS!!! 
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