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LLUMS I OMBRES 

Volem treballar pel municipi, ser constructius i resolutius. Estem contents que finalment 
després de diferents esforços i negociacions amb la junta de compensació del sector 7, ja 
disposem de llum a la rotonda d’entrada al nucli urbà. 

Però malauradament l’actitud i acusacions de CiU ens obliga a parlar de temes menys 
constructius i interessants pel bé comú. Sabem que si repeteixen una mentida moltes vegades 
pot passar per veritat, així que ens veiem obligats a respondre. També sabem que Ramon 
Carbó és conegut al municipi i a la comarca per inventar-se relats i ja no li donen molta 
credibilitat. Però tot i així de tan en tan és necessari recordar que el discurs de Ramon Carbó 
acostuma a ser un intent per atacar a qui considera el seu enemic a qualsevol preu, i tan és 
que sigui veritat com mentida. En aquest cas ens acusa de no voler pactar els pressupostos, 
quan creiem que teníem interès en poder pactar amb CiU per poder tenir un apropament i 
rebaixar la tensió que es viu al municipi. Vam negociar i acceptar diferents esmenes que CiU va 
presentar per escrit, però aleshores Ramon Carbó va començar a fer demandes verbals per 
dinamitar la negociació. Que quedi clar, l’únic interès de Ramón Carbó és trencar el govern i 
buscar notorietat personal, no té interès amb el municipi. La resta de regidors de CiU mostren 
una actitud molt més propera i disposats a negociar i participar de l’acció de govern, però quan 
apareix Ramón Carbó tot canvia i s’acaba l’apropament. CiU a Sant Martí Sarroca té un 
problema, i es diu Ramón Carbó. CiU també ha acusat l’alcalde d’anar a Vilafranca a 
escridassar al Sr. Pere Regull, alcalde de Vilafranca, per posar la bandera espanyola a 
l’ajuntament. Cosa que també ens veiem obligats a desmentir. L’Alcalde de Sant Martí va 
assistir a una convocatòria que es va fer a la capital de la comarca contra la imposició judicial 
de posar la bandera espanyola a l’Ajuntament. Una convocatòria popular on hi havia entre 
molta gent de la comarca, representants de la CUP, ERC, PDeCAT, etc. Una convocatòria on hi 
havia el mateix Pere Regull. Si en aquesta convocatòria hi va haver escridassades no té res a 
veure amb l’Alcalde de Sant Martí, qui manté una molt bona relació institucional amb el 
consistori Vilafranquí. Però per a Ramón Carbó tot s’hi val. Desafortunadament som coneguts 
a la comarca per l’ambient de crispació que ell genera. De fet, la direcció del PDeCAT ha 
demanat als seus grups municipals que abandonin la marca CiU, hi ha algun motiu perquè això 
no passi a Sant Martí? Potser Ramón Carbó es quedaria sense lloc al consell comarcal al 
quedar-se com a regidor no adscrit? O potser es posaria la jaqueta d’independentista per 
mantenir la cadira a qualsevol preu? Preguntes retòriques. 

Només hem volgut recordar als veïns i veïnes de Sant Martí, tot i que molts ja ho saben, que no 
caiguin amb les mentides de Ramón Carbó. Nosaltres seguirem treballant per molts pals a les 
rodes que ens vulguin posar i per molt que ens vulguin desacreditar. 
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