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CIU I EL REGIDOR TRÀNSFUGA MANEL  ROMANOS POSEN EN PERILL EL LLOC DE TREBALL DE 

DEU MARTINENQUES DEL SECTOR DE LA NETEJA D’ EDIFICIS PÚBLICS. 

El bloqueig sistemàtic anunciat en l’ultima sessió plenària per CiU i recolzat per l’ex-regidor 

d’ERC, ara convertit en regidor trànsfuga i que manté en minoria al govern d’esquerres sorgit 

de les passades eleccions municipals, evidencien el mal perdre i ressentiment per la manca de 

poder al municipi del militant unionista d’Unió i cap de l’oposició, de tota la patuleia 

convergent Martinenca que no qüestiona les maneres del Sr Carbó i de l’afany de 

protagonisme del regidor trànsfuga. El que volem denunciar i evidenciar públicament és que 

l’oposició bloquejarà totes les iniciatives i propostes del govern pensades i destinades a 

millorar i ampliar els serveis que ofereix l’ajuntament a totes i tots el martinencs.  Siguin 

quines siguin, com per exemple, en el darrer ple ordinari de juliol CiU i el regidor no adscrit i 

trànsfuga Sr. Romanos, van bloquejar l’aprovació de l’inici de licitació  d’un contracte 

d’ampliació del servei de neteja dels edificis públics amb un marcat caire social, ja que a més a 

més d’ampliar els dies de neteja del Castell, del pavelló i de l’ escola, preveia la realització de 

cursos de formació pels treballadors, el foment de productes ecològics i el reciclatge.  Però el 

més greu i irresponsable que es va evidenciar és que a l’oposició no l’interessa la gent de St. 

Martí. Amb aquest bloqueig CIU i el regidor trànsfuga Sr. Romanos posen en perill el lloc de 

treball de les deu martinenques que actualment fan aquest servei. Tampoc els interessa que la 

Llar i l’ escola estiguin netes, ni tampoc els vestuaris del pavelló, ni el casal d’ avis, tot el 

contrari, com venia succeint en les darreres legislatures a CiU nomes els interessa mantindre el 

municipi apagat i reprimit sense inversions ni millores. L’últim anunci per part de CiU amb el 

suport del regidor trànsfuga és el de bloquejar un projecte de biblioteca municipal que el 

govern vol impulsar. El bloqueig per sistema de CiU i el regidor trànsfuga, sense entrar a 

discutir el contingut dels projectes, és el que tindrem constantment amb una oposició 

carrinclona i gris, emmirallada en l’autoritarisme feixista i el no saber perdre.  Nosaltres, la 

CUP, seguirem al govern treballant per a totes i tots les martinenques, per que creiem i així 

s’està demostrant que aquesta legislatura amb un govern d’esquerres i divers (AM-CUP, 

Movem i ERC), s’està treballant pel bé comú i no per qüestions partidistes. A la CUP volem 

evidenciar el mal ús del poder que exercia el govern anterior i que ara són a l’oposició i que 

voldrien continuar fent, amb la presumpta  protecció i afavoriments d’alguns “lobbys” creats 

en algunes entitats municipals i dels que la CUP no acceptarem ni xantatges ni menyspreu a 

cap dels nostres càrrecs electes. 

Som a les portes de la diada nacional de Catalunya, cal doncs seguir reivindicant , el que 

aquesta jornada representa per les catalanes i catalans: la commemoració del setge de 1714 i 

la reivindicació a tenir un esta propi en forma de República Catalana . Volem animar a totes i 

tots els martinencs i martinenques a  formar part i participar de tots i cada un dels actes 

organitzats a nivell local i nacional per aquesta jornada de reivindicació nacional de Catalunya. 

L’Alternativa Martinenca CUP (AMCUP) volem que onegi l’estelada, en un dia tan assenyalat, al 

balcó de l’ajuntament. Recordem que els resultats del  9N2014 on la majoria de martinenques 

i martinencs  que van anar a votar van optar pel Sí-Sí a la independència ( 87.98% Sí-Sí, 
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davant el 12.02% de totes les altres opcions federalistes, unionistes,...) , i també ara fa poc 

més  d’un any, en les eleccions municipals, els partits independentistes van treure major 

percentatge  de vots (forces independentistes 81.46% de vots i Movem el 16.40%) i en les 

eleccions del 27 de setembre de 2015 (independència programes electorals 68.93% de vots, 

no independència si unionisme PP, C’s, PSC, Unió, (24.66%). Per això, i per que sobren motius, 

treballarem per penjar l’estelada al balcó. Animem a la resta de grups municipals a no 

obstaculitzar la penjada de l’estelada al balcó de l’ajuntament, demanant-los que s’obeeixi a la 

majoria social Martinenca que en diverses ocasions s’ha pronunciat a favor de 

l’autodeterminació. 

A tot això, volem desitjar una molt bona diada nacional de Catalunya a totes i tots les 

martinenques i martinencs. 
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