CAL TRENCAR ELS OUS!
Per fer la truita cal trencar els ous va dir Joan Coma, i per això va ser detingut, interrogat, i se li
ha retirat el passaport. Un atac vergonyós més d’un estat reaccionari i retrògrad. L’única
manera d’aixecar aquesta espanya del PP és abaixant el nivell del mar.
Llibertats, Solidaritat i Democràcia no són en aquests moments paraules buides, ni expressions
retòriques. Llibertats, Solidaritat i Democràcia són conceptes plens de vigor, de força i d´unitat
en defensa de la convivència política, i per denunciar l’autoritarisme d’un estat que pretén
anul·lar la representativitat ciutadana en voler condemnar la llibertat d´expressió política dels
regidors en el ple municipal.
A Sant Martí també vam arribar a l’ajuntament per trencar els ous, és a dir, per canviar
dinàmiques instaurades des de l’autoritarisme i la foscor de l’antic govern. Els canvis no
agraden als addictes al poder i els seus amics que volen el seu propi benefici, com CIU i el Sr
trànsfuga Romanos. I per això el govern s’ha quedat en minoria i l’oposició formada per CIU
utilitza al regidor trànsfuga per bloquejar totes les iniciatives del govern sense voler entrar en
el debat polític. La conseqüència d’aquest bloqueig la patim totes i cadascuna de les veïnes i
veïns del municipi, però això, tan els hi fa. L’important és esquerdar i dinamitar el govern a
qualsevol preu, inclòs el perjudici de la gent del poble. Creuen que tot s’hi val, perquè
s’estimen més a ells mateixos que al municipi.
Tenim assumit, i així ho hem reiterat en més d’una ocasió, que per imposició ens veiem
obligats a mantenir l’alcaldia. Les circumstàncies que ens situen en aquesta decisió no són
altres que la marxa del govern del regidor trànsfuga. Això comporta no poder assumir el canvi
d’alcaldia que havia quedat signat en el pacte de govern del passat juny del 2015, i que
nosaltres voldríem complir.
En el darrer mes hem viscut una guerra mediàtica entre el grup municipal d’ERC i el trànsfuga
Romanos a conseqüència de la seva traïció. Volem manifestar la nostra preocupació davant
d’algunes afirmacions i retrets que s’han manifestat i el risc que poden suposar per l’estabilitat
del govern, tot i que seguim apostant pel pacte de govern perquè creiem que el benefici del
municipi està per sobre del propi. Seguirem fins on la dignitat ens deixi.
Volem posar de manifest també el nostre rebuig a la intoxicació i a la mentida de totes i
cadascuna de les afirmacions que refereixen a la CUP en el comunicat del regidor trànsfuga,
Manel Romanos, del mes de desembre passat. No valorarem més la seva actitud ni les seves
mentides, es prou coneguda, públicament, la seva manca de compromís, incapacitat, mandra i
tarannà conflictiu quan estava al govern, res que no sàpiga tothom. El Sr. Romanos només vol
queixar-se des de l’oposició, treballar poc, i recollir els beneficis que li puguin arribar per la
seva obediència cega a l’amo.
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