NO ES POT FER INVISIBLE EL QUE JA S’HA VIST
La direcció agafada pel PDeCAT, principal grup de l’oposició a l’ajuntament de St. Martí
Sarroca, posa en evidència la seva línea política en aquest últim any de legislatura. El bloqueig
per sistema que no afecta només al govern, sinó que els principals perjudicats som totes les
veïnes i veïns del municipi, deixa veure la falta de sentit de poble del PDeCAT, del seu
portaveu Ramon Carbó i de la resta del grup municipal. No acceptem lliçons ni paternalismes
de persones condemnades per la justícia ni tampoc d’aquells que no tenen la intel·ligència
necessària per ser capaços de deixar el partidisme a un costat i treballar per tot un poble. El
PDeCAT no esta a l’alçada de ser el principal grup de l’oposició. No es pot fer invisible el que ja
s’ha vist.
En l’últim ple municipal, el PDeCAT i el regidor no adscrit han decidit que:
1-

NO acollir-se a una subvenció del FEDER europeu mitjançant la Diputació de
Barcelona per a la col·locació d’una caldera de biomassa a la zona esportiva i que Sant
Martí Sarroca havia estat seleccionada entre les 14 que s’instal·laran a la província de
Barcelona.
2- NO a la concessió de 100.000 euros del programa del FEDER que permetria portar a
terme la 2ª fase de rehabilitació del Castell (rehabilitació iniciada per CiU la passada
legislatura).
3- NO a la col·locació d’una pèrgola segura i en condicions al pati de l’escola de P3. Amb
un pressupost de 10.000 euros, el PDeCAT prefereix que els nostres infants no es
protegeixin del sol ni de la pluja.
4- NO a la renovació de la xarxa d’aigua del barri de La Rovira Roja.
I tot això en aquest últim ple.
El bloqueig es evident per part del PDeCAT i del regidor trànsfuga, però per principis, per
compromís i per sentit de poble, la CUP ens mantindrem forts al govern fins que la dignitat ens
deixi. Seguim compromesos i treballant conjuntament amb ERC per totes i cada una de les
veïnes i veïns del municipi.
Des de la CUP tenim molt clar que cal saber triar els companys de viatge. Ara ho tenim clar, tot
i els nostres errors inicials i dipositar la confiança en uns per tal de treballar pel conjunt de
martinenques i martinencs, ens hem adonat qui es mou per interès propi i partidista i qui
mante la dignitat i el compromís col·lectiu i de municipi. Ara caldrà esperar quins moviments i
quina estratègia conjunta agafaran els grups de l’oposició. Podem esperar de tot.
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