QUANTS ENS TROBAREM DEFENSANT EL DRET A VOT SI LES COSES ES POSEN COMPLICADES?
Davant reptes importants i històrics cal mantenir el cap alt i el puny tancat, tenim l’objectiu
marcat. El pròxim 1 d’octubre som cridats a posicionar-nos com a poble i com a país. Cal
garantir la celebració i l’acatament del resultat des de la institució més pròxima, l’ajuntament,
ides de les entitats locals i la societat civil en general. Ens hem de mantenir ferms i cremar les
naus,sense mirar enrere davant els embats del govern espanyol i d’aquells grups polítics que
neguen el dret més fonamental d’una teòrica democràcia. Quants ens trobarem defensant el
dret a vot si les coses es posen complicades? Veurem.
Mantenim l’alcaldia imposada, seguim compromesos amb el poble i amb el país. Les
representants de la CUP de St. Martí Sarroca a l’ajuntament i de l’assemblea local de la CUP,
mantenim i defensarem la celebració del referèndum el pròxim 1 d’octubre. El referèndum a
St. Martí Sarroca es celebrarà, aquí no hi ha negociació possible amb cap altre partit, a govern
o no. El municipi ja es va mostrar favorable al dret a decidir i a la independència el passat
9N2014 i en les diferents jornades electorals en que s’ha demostrat que el poble de St. Martí
es favorable al dret a decidir i a la independència.
En el panorama polític martinenc, la CUP de St. Martí Sarroca tornem a posar de manifest el
bloqueig sistemàtic i el xantatge polític per part del grup a l’oposició de CiU i del regidor
trànsfuga Manel Romanos als projectes de govern, i que no debiliten al govern, aquí qui surt
perjudicat d’aquest bloqueig sense sentit no es altre que el poble de St. Martí i les seves veïnes
i veïns.
L’últim ple celebrat el passat mes de juliol, CiU i el regidor trànsfuga Manel Romanos van
abstenir-se en la votaciódel conveni per acceptar la subvenció́ de la Unió́ Europea de més de
100.000€ per a la millora del conjunt monumental, a la compra agregada de serveis de
telefoniacom també a l’escola de música. Els projectes han quedat bloquejats.
Un cop més l’assemblea local de la CUP lamentem aquestes maneres de fer de l’oposició. Els
interessos particulars i partidistes de CiU i del regidor trànsfuga Manel Romanos no volen
deixar avançar a St. Martí, a les seves veïnes i veïns i al govern escollit en les eleccions del
2015.
Denunciem i rebutgem aquest tipus de política. Denunciem la política per interès i benefici
propi de CiU i del regidor trànsfuga Manel Romanos.
La CUP seguirem des de les institucions i des dels carrers treballant i lluitant pel benefici comú
de St. Martí i de tota la seva gent, i en contra de les praxis utilitzades per CiU i el regidor
trànsfuga Manel Romanos, en el seu afany de perjudicar, intencionadament, al poble de St.
Martí Sarroca i a tota la seva gent.
També, volem felicitar al PDeCAT per l’acolliment solidari del regidor de l’oposició Ramón
Carbó, militant d’una ex-Unió embargada i desapareguda.Ara sota l’emparament de l’antiga
Convergència, i dels 4 “palmeros” martinencs, influenciables, sense criteri i amb l’únic objectiu
del benefici propi i privat, l’ex-alcalde i ara regidor a l’oposició condemnat per agredir a dos
menors, intenta sobreviure i mantenir la cadira a qualsevol preu, manipulant i utilitzant al
regidor trànsfuga Manel Romanos com una titella al seu gust i plaer.
Hem passat les Festes Majors de tot el municipi, i volem ressaltar un any més, i ja en són 3, en
que no hi ha hagut cap incident, i on les festes s’han gaudit per part de totes les generacions
de martinenques i martinencs.
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