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RETALLADES EN SERVEIS DEL NOU GOVERN MUNICIPAL. NEUTRALITAT DE LES ACCIONS DE 
L’EXTREMA DRETA AL MUNICIPI. 
OBLIT I MENYSPREU DE CiU I DEL GOVERN MUNICIPAL A LES PRESES I PRESOS POLÍTICS I 
EXILIADES. 

El primer ple després de la moció de censura ha sigut previsible. S’han portat a aprovació tots 
els projectes que CiU va estar bloquejant durant tres anys, demostrant així que l’important per 
ells és qui fa els projectes, no si són beneficiosos pel municipi. Nosaltres, evidentment hem 
votat a favor dels nostres projectes, no som Ramón Carbó i les seves titelles. Per CiU i PSC de 
Sant Martí primer és el partit, i després el municipi. En el ple també s’ha constatat que el nou 
govern martinenc de CiU de Ramon Carbó i de PSC del 155, NO denunciarà els atacs de 
l'extrema dreta realitzats als espais públics del municipi, i l'alcalde NO tornarà a penjar les 
pancartes de Llibertat Presos Polítics, acatant així la carta que Enric Millo, ara ex-delegat del 
govern espanyol a Catalunya, va enviar als Ajuntaments. Silenciant a la majoria 
independentista del municipi no es fa República i la neutralitat en situació d’injustícia els posa 
del costat dels opressors. CiU s’ha agenollat davant del PSC per poder estar al govern. Inclús el 
regidor del PSC Albert Tort va fer de portaveu del govern durant bona part del ple, i responia a 
les preguntes sobre el procés independentista mentre els regidors de CiU com Àngels Vallès o 
Francesc Puche, que es declaren obertament independentistes i que tenen companys a la 
presó, miraven a terra. Suposem que per aquesta CiU rància tot s’hi val per estar al govern. En 
el fons fan llàstima perquè sabem que no volien pactar amb el PSOE, però quan ets una titella 
sense veu ni opinió, passen aquestes coses. Una traïció als presos i familiars del seu propi 
partit. Amb tot aquest ambient vergonyosament “neutral” que vol crear l’ajuntament del 
PSOECIU, volem felicitar i animar a totes les iniciatives ciutadanes que estan sorgint al municipi 
per defensar la República Catalana i la llibertat dels presos polítics, com són els músics per la 
llibertat, els llaços grocs, etc.  

El govern del pacte de la vergonya no obrirà a les nits la piscina municipal. Redueix la despesa 
de la piscina a 15.000€ front els 23.000€ de l' any passat, retallant en horaris i serveis. També 
podem veure com després de 3 anys el nou govern torna a utilitzar el polèmic glifosat en els 
parcs del poble. Des de fa dècades que es denuncien els efectes nocius potencials del glifosat. 
En 2015, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va classificar el glifosat com a probablement 
cancerigen per a l’ésser humà, basant-se en la forta evidència que és cancerigen per als 
animals. Molts ajuntaments han prohibit l’ús d’aquest herbicida, però aquí tornen les maneres 
d’abans. 

Per tant, mentre el nou govern municipal deixa enrere la lluita per la llibertat dels presos 
polítics,  com també, el del compromís adquirit per l’anterior govern municipal de la CUP i ERC 
de defensar els anhels d’un municipi àmpliament independentista en la construcció de la 
República Catalana, des de la CUP creiem necessari recuperar la transversalitat d’aquell 1 
d’octubre del 2017. Ens cal la unitat per un bé comú i igualitari per a totes i cada una de les 
veïnes i veïns. Cal recuperar la institució municipal de la majoria de veïns i veïnes que van 
defensar les urnes. L’1 d’octubre de 2017 es produeix una de les majors victòries populars de 
la història dels Països Catalans. Contra el pronòstic de l’estat i també del govern autonòmic, i 
sota paràmetres de desobediència que fins aleshores havien estat defensats per l’esquerra 
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independentista, centenars de milers de persones van defensar les urnes possibilitant per una 
banda la celebració del referèndum i de l’altra obligant l’estat a mostrar el seu caràcter 
repressiu i la seva impotència per aturar l’acció popular. Ara, cal mirar a les pròximes eleccions 
municipals del 2019, i caldrà tenir memòria per tal que des de els espais polítics i socials del 
municipi, es recuperi una institució clau en la creació i implementació de la República Catalana,  

 

ara en mans dels còmplices del 155 i de la més que rància CiU del municipi, que han tingut 
bloquejat el consistori durant tres anys només per ànsies de poder i ara poder dir que ells fan 
els projectes que bloquejaven. No us fan llàstima en el fons? 

Nosaltres seguim tranquils, políticament en desacord, però tranquils perquè no hem venut la 
dignitat per poder seguir al govern, tot i que ens ho van oferir. 

L’Alternativa Martinenca CUP, us volem desitjar unes Bones Festes Majors 2018!!! 
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