ELS UNS I ELS ALTRES. EL RIDÍCUL DELS EGÒLATRES.

Uns ressentits, encara, per no obtenir l’alcaldia i per tant, la seva contribució com a
principal grup a l’oposició no és altra que obstaculitzar el dinamisme, les inversions i
les millores per al municipi i el seus veïns i veïnes.La utilització descarada per part del
principal grup de l’oposició del xantatge i de les mentides com a contribució al
municipi, evidencia la manca de sentit comú i de propostes reals que beneficiïn a totes
les veïnes i veïns i no a la d’una minoria. I els altres, amb l’ego disparat, i el cap ficat en
les properes eleccions, abandonen el govern amb una evident carència de compromís
amb el municipi i una gran dosis de partidisme, i ara, un cop fora, s’adonen de la seva
invisibilitat en la política municipal i es tornen a oferir, mitjançant la premsa, per
formar un govern. Sensacionalisme mediàtic, res més.
Demanem als uns i als altres, humilitat, responsabilitat i sentit de poble. Menys
personalismes, menys egos i més dir la veritat.
Mentrestant la CUP, des del govern d’esquerres amb ERC, avancem en el dia a dia de
la gestió municipal. La millora de serveis al municipi com el nou mobiliari del dispensari
mèdic, un nou pla d’ocupació, un nou programa de l’ esplai municipal, etc, evidencien
que el govern actual, sense por i amb dificultats més que evidents, amb encerts i
errors, seguim convençuts de la nostra capacitat de seguir construint un Sant Martí per
a tothom, amb la dignitat suficient per plantar cara a qualsevol adversitat.
Creiem que Sant Martí necessita retrobar la transversalitat aconseguida l’1 d’Octubre,
on una gran majoria de veïns i veïnes del municipi, provinents d’espais i ideologies
diferents, ens vam unir en un camí comú per l’interès general. Hem de trobar aquest
espai comú, sense partidismes ni ànsies de poder. Nosaltres hi serem.
En relació al debat de investidura en el Parlament, la CUP-Crida Constituent vol
denunciar abans de res que no té cap mena de justificació que l'Estat espanyol vulgui
intervenir de nou en aquest debat vulnerant la seva pròpia legalitat i les seves pròpies
normatives. Amb la nova decisió del Tribunal Suprem, l'Estat espanyol de nou intervé
indegudament sobre els tempos, els debats i sobre la mateixa sobirania del Parlament
de Catalunya, tot i que no té la legitimitat ni l'autoritat per vetar candidats a la
presidència de la Generalitat de Catalunya, escollits pel poble Català en unes eleccions
celebrades sota la més estricta legalitat espanyola i en unes condicions de màxima
excepcionalitat política. L'Estat ja va voler impedir la candidatura de Carles
Puigdemont, i ara vol tornar a fer el mateix amb Jordi Sánchez.
Volem subratllar que del document presentat per Junts per Catalunya i ERC, no
n'extraiem diferències de fons respecte la proposta que el nostre Consell Polític i el
Grup d'Acció Parlamentària van rebutjar el passat 3 de març. Pensem que la proposta
continua tenint mancances importants i decisives en l'àmbit de la construcció i la
materialització republicana, la concreció d'un procés constituent, i l'articulació de
polítiques socials i econòmiques orientades a treure privilegis als sectors socials que
encara en mantenen, per tal de garantir i ampliar drets socials, polítics i de tot tipus al
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conjunt de la població. Malgrat tot, tant el Secretariat Nacional de la CUP com el Grup
Parlamentari de la CUP-CC considerem que la nostra militància ha de tenir els espais
corresponents per valorar la proposta rebuda i que aquests es convocaran respectant
els tempos interns de la nostra organització.
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