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PER UN SANT MARTÍ SENSE 155 I SENSE RAMON CARBÓ 

L’assemblea local d’ AMCUP, davant la nova situació política al municipi, arrel de  la 
presentació  d’ una moció de censura per part del PSC-MOVEM i el PDECAT de Ramón Carbó, 
volem expressar el nostre rebuig a un acord partidista, populista i incomprensible per qui te 
memòria històrica en aquest municipi i en aquest país. 

L’acord de governabilitat que s’ ha filtrat entre PSC i PDECAT de Ramón Carbó,  és un acord 
que reprodueix tots i cadascun dels projectes que han estat portats al Ple per la CUP i ERC com 
a govern del municipi i que el PDECAT de Ramón Carbó, ha bloquejat durant els últims 2 anys. 
En aquest 2  anys, el PSC ha viscut, mentre encara formava part del govern, el bloqueig 
constant de Ramón Carbó així com també ha viscut la traïció i deslleialtat de Ramón Carbó en 
legislatures anteriors. Tot i així, han preferit tornar amb el mateix partit i la mateixa gent que 
els va trair. La venjança no és bona aliada,en la política institucional, però el PSC els ha pogut 
més la cadira, el partidisme i l’ambició personal i la venjança, que la dignitat. Només volen 
figurar, tenir presència al municipi tot i que només sigui fotogràfica, perquè no ens enganyem, 
l’ acord de governabilitat és un acord polític, amb una majoria del PDECAT, i que per tant, més 
aviat que tard, tornaran a estar a l’ oposició. 

 Tothom sap que la sortida del govern del PSC va ser per qüestions de política nacional, 
concretament, per voler “silenciar” des la regidoria de comunicació  tot el que estava succeint 
al país i com a  colofó, el fet de que no es publiqués res de l’ u d’ octubre a Sant Martí. No és 
cert que marxessin com a conseqüència de la gestió municipal, vers el contrari, en els darrers 
quatre mesos i un cop a l’ oposició, han seguit votant a favor al Ple els projectes que 
presentava el govern i que fins fa quatre dies, també eren seus. Aquesta traïció té difícil 
defensa, ja que ni tan sols han esperat a que es presentés i votés el pressupost de 2018, que 
en cas de ser aprovat, faria possible l’ execució de tots els projectes bloquejats pel PDECAT de 
Ramón Carbó. I és clar que no han esperat, perquè la raó de la moció no és el bloqueig del 
municipi ni la seva governabilitat, sinó que la raó és que d’ aprovar-se el pressupost ells no 
haguessin estat al govern alhora d’ executar els projectes i per tant, no es podrien penjar la 
medalla. Realment, fastigós. Sabem que el PSC intentarà maquillar aquesta traïció personalista 
i partidista en la necessitat de desbloquejar el govern municipal, però hi ha una cosa amb la 
que compten, i és que els martinencs no son tontos i a ells, se’ls hi ha vist el barret. 

EL suport a l’aplicació del 155 a Catalunya, presos polítics catalans, polítics exiliats, 700 
alcaldes investigats, suport a la repressió policial i judicial de l’estat espanyol, la criminalització 
d’ entitats independentistes i dels Comitès de Defensa de la República (CDRs), el menyspreu a 
l’ 1 d’octubre i a la gent que va defensar les escoles, al ferits i agredits pels feixistes que es 
manifesten amb el PSC,...amb tot i això,  el PDECAT de Ramón Carbó pacta amb el PSC, amb els 
del 155, els que donen l’esquena als familiars dels presos polítics catalans i dels que son a 
l’exili.  L’ actual situació està per sobre dels personalismes, sobretot en un panorama 
d'imposició del 155 i de presos polítics. 

 
Si des de els municipis hem de començar a construir la República Catalana, amb aquest pacte 
entre el PDECAT de Ramón Carbó i el PSC, a Sant Martí Sarroca ens han posat el fre de mà, per 
tornar enrere. 
 



 

 
@amcupsms- Alternativa Martinenca CUP - http://santmartisarroca.cup.cat 

 
amcupsms@gmail.com 

 

 
Des de l’assemblea local de la CUP ens mantenim forts. Units davant d’aquest nou panorama 
polític al municipi. Seguirem lluitant pel benefici comú de totes les veïnes i veïns del municipi, 
ara des de l’oposició. Agraïm a ERC el camí que hem construït durant aquest 3 anys de govern 
conjunt, amb desavinences polítiques, però que pel benefici de totes les veïnes i veïns vam 
saber arribar acords, i això en un futur serà una bona base d’entesa. 
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