
El canvi ha arribat per quedar-se. 

 

Des de la CUP volem dir que hi som per treballar i gestionar. No 
estarem constantment contestant les provocacions de l'oposició que 
res tenen a veure amb la gestió municipal. Per aquest motiu fem 
aquest escrit, contestant les últimes provocacions, explicant que ja 
sabem el que ens vindrà i deixant clar que no li seguirem el joc. 

Tota la comarca es pot anar preparant davant l'actitud de perdedor, 
fracassat i ressentit que mostrarà durant aquesta legislatura Ramon 
Carbó, militant d'Unió i al capdavant de CiU de Sant Martí. Així és 
com ens va anomenar el primer dia, ressentits, perdedors i 
fracassats, però senzillament era ell que es mirava al mirall com 
podeu veure. Desafortunadament a AM-CUP sabem que hi haurà una 
oposició barroera buscant l'etern conflicte. Ara se’ns ataca per haver 
fet una foto de suport a presos i preses polítiques des del despatx de 
l'alcaldia. En primer lloc volem manifestar que aquest acte és 
iniciativa de la CUP i no del govern, i per nosaltres la rellevància és 
el contingut i no la forma. Es va fer des de l'Alcaldia perquè és la 
zona de treball de l'actual alcalde de la CUP, amb tota naturalitat i 
sense més interpretacions. La intenció de CiU és desacreditar-nos i 
desgastar el pacte de govern amb titulars sensacionalistes i amb 
intoxicacions informatives, intentant que una espelma sembli un 
incendi devastador. Suposem que res d'això sorprèn a qui ja conegui 
les maneres de Ramon Carbó, i ja ningú li fa gaire cas en aquesta 
Unió que s'apaga. 

No acceptarem lliçons de respecte de qui va abandonar el ple 
d'investidura a l'acabar el seu parlament, sense escoltar els altres 
per ràbia ressentida, o de qui va acusar-nos d'obligar a renunciar al 
nostre company, Victor Pujadó, del seu càrrec de regidor quan les 
causes eren únicament laborals. Aquestes són les maneres de CiU al 
nostre poble, intoxicació i sensacionalisme. 

Ara ens acusa, entre d'altres coses, d'haver donat suport a la llibertat 
d'Arnaldo Otegi. Doncs ens reafirmem en demanar la seva llibertat. 
Considerem que Otegi és un dels actius més importants del procés 
de pau al País Basc, i ens adherim a la campanya internacional pel 
seu alliberament, signada per multitud de gent del món jurídic, 
polític i cultural, com Pep Nolla (CIU) recolzat pel Coordinador 
General del Partit, Josep Rull; Joan Tardà (ERC) i Idoia Mendia (PSE-
EE) que en el seu dia va declarar que es feia incomprensible que 
Otegi seguís empresonat. 

Així doncs, Ramon Carbó ens regala una mostra més de la seva 
ignorància i de la seva voluntat de tergiversar els actes de la CUP, 
encara que per fer-ho, hagi de passar per sobre del Coordinador 



General de CiU. No té límits. Però ja ho deia Einstein, només hi ha 
dues coses infinites, l'univers i l'estupidesa humana.  

Ara bé, prengui nota Ramon Carbó, amb aquestes argúcies no 
devastarà l'actual equip de govern. El canvi ha arribat per quedar-se. 

Dit això, esperem que aquestes eleccions del 27s ens portin una 

república on el socialisme, el feminisme, l’ecologisme, 

l’anticapitalisme, la radicalitat democràtica i la lluita contra la 

corrupció siguin els elements bàsics d’acord amb el model que la 

CUP-Crida Constituent proposa per al nou país que hem de construir 

a partir d’un procés constituent obert a la participació de totes les 

persones que viuen a casa nostra, sigui quina sigui la seva condició 

social, la seva llengua o el seu lloc d’origen. Una república de totes i 

per a totes les persones. 

 

  

 


