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SOM LLAVORS 

L’ajuntament continua fent la feina previsible, és a dir, aprovant i executant tots aquells 

projectes que ja vàrem deixar a punt o que estàvem treballant, com la biblioteca, la màquina 

de netejar els carrers, l’àrea d’autocaravanes, obres de rehabilitació de la piscina passat aquest 

estiu etc. Això sí, amb publicitat compulsiva i amb un llacet a sobre com li agrada al PSOE local 

per tenir aquest protagonisme a les fotos que tant els hi agrada. Mentrestant CiU s’ho mira de 

lluny i deixa fer no sigui que els hi perilli la cadira i no puguin manar que és el que volen. 

Darrera l’alcalde titella de CiU i el tinent alcalde titella del PSOE, El Josep Olivella i el Pere Cano, 

hi ha els dos alcaldes de veritat assedegats de poder, Ramon Carbó i Albert Tort. L’Albert lluita 

per sortir a la foto i el Ramon per dir que ell mana a urbanisme i hisenda que és l’únic que 

importa. I així passen els dies en aquest vodevil de l’Ajuntament. Però seguim sense saber que 

faran amb el consens de la taula de treball de la Bleda, ho defensaran o buscaran excuses? I 

amb la Serra de Baix? De moment l’ajuntament ha rebut un requeriment judicial sobre la Serra 

de Baix relacionat amb la gestió que hi va fer Ramon Carbó i les seves titelles. El mateix Ramon 

Carbó que el PSOE ha tornat a posar al poder. Però d’això ni CiU ni PSOE en parlen. 

Mentrestant l’espanyolisme va traient els llaços grocs i les estelades del municipi davant la 

passivitat del govern. Recordeu el pamflet de CiU on deien que tornarien a posar la pancarta 

de Llibertat Presos Polítics al balcó de l’ajuntament? Doncs ara es veu que no, i tampoc 

reposen les estelades (no sigui que el Psoe s’enfadi i s’acabi la festa). Ja sabeu que PSOE i CiU 

(o pdecat o junts per Sant Martí o les sigles que vulguin per intentar distanciar-se de la seva 

corrupció) tenen la mateixa manera de negociar: “Aquests són els nostres principis, si no us 

agraden, en tenim d’altres”.  

Nosaltres seguim tranquils, hem demostrat que a l’Ajuntament també funciona sense el 

bipartidisme de CiU o PSOE, i els treballadors del consistori s’han empoderat després de les 

desigualtats creades i sostingudes per CiU durant 10 anys. Ara Ramon Carbó, a contracor, es 

veurà obligat a seguir amb les millores de condicions i sous que havíem iniciat. 

Amb tot això, esperem que hagueu gaudit de les festes majors del municipi i de l’estiu, tot i 

que sense bar ni servei de nit a la piscina. Alguns, amb ignorància i ceguesa política ens volen 

matar i enterrar, i no saben que som llavors. I tot i que és evident que els hi falta un bull, per 

uns ximples útils no farem aquí un merder. 
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