SOM PRESENT, SOM FUTUR
Han passat 16 mesos de legislatura i seguim caminant tot i les difícils circumstàncies actuals. Si
perdem l’actitud ho perdem tot. És un bon moment per recordar qui som i què hem vingut a
fer. Som una organització política assembleària d’abast nacional, que s’estén arreu dels Països
Catalans i que treballa per un país independent, socialista, ecològicament sostenible,
territorialment equilibrat i deslligat de les formes de dominació patriarcals. La vella política no
ens representa, els interessos dels privilegiats no ens representen. Aquesta vella política que
no deixa que els ciutadans tinguin veu a l’ajuntament, aquesta vella política que viu lluny dels
interessos i necessitats de les classes populars, aquesta vella política que trenca la separació
de poders. Som aquí per sumar en canvis pel benefici comú, res més. Ara la CUP mantindrem
l’alcaldia a causa del trànsfuga, que quedi ben clar. Esperem que ERC recuperi una acta de
regidor dels seus electors. Una circumstància que no farà canviar la nostra actitud de seguir
treballant, lluitant i avançant fins on la dignitat ens ho permeti.
Per altra banda, no cedirem a xantatges i mentides de CiU. Escoltarem propostes de l’oposició
que siguin raonables, no a les seves ànsies de governar des de l’oposició posant els seus
interessos per sobre dels interessos dels martinencs i martinenques. Canviïn l’actitud i pensin
en el municipi. No tot s’hi val.
I com que seguim caminant, volem comentar que el 7 d’octubre va començar la taula de
treball de la Bleda, una taula nascuda d’un compromís agafat per buscar solucions a un
conflicte on fins ara s’ha obviat l’opinió dels veïns i veïnes afectats. Els tècnics assessors de
l’ajuntament van explicar el funcionament de la taula on esperem que s’arribi a conclusions de
consens que posin solucions als problemes urbanístics sembrats al barri.
I per acabar, volem manifestar el nostre rebuig a la celebració del 12 d’octubre, que és la
commemoració d’un genocidi i de l’inici d’un llarg període d’espoli i de destrucció contra el
poble d’Amèrica. Per aquest motiu, és la nostra voluntat proposar als representants del
sindicat dels treballadors i treballadores de l’ajuntament, i a tots els regidors, el fet de canviar
la festivitat del 12 d’octubre per un altre dia feiner a partir de l’any vinent. Ens acomiadem
amb unes paraules d’Eduardo Galeano que expliquen la realitat d’uns fets que no mereixen
cap celebració:
"En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América,
descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que
debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios
había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara
al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja."
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