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Si no ens deixen moure Sant Martí des del
govern municipal, ho farem des de l’oposició.
Els regidors del grup socialista-Movem Sant Martí seguirem treballant des de l’oposició, orgullosos
d’haver demostrat que Sant Martí Sarroca es pot moure amb acord, diàleg, respecte entre opinions
diferents, actitud constructiva, esforç, treball i compromís real.

La nostra voluntat és i ha estat sempre constructiva i
plural. Vam fer una candidatura amb persones
diferents, però amb valors i un objectiu comú: diàleg
per treballar entre diversos per a un Sant Martí millor.
Ho hem practicat com qui més seguint el programa
de govern acordat. Ens hi hem deixat la pell, perquè
crèiem que es tractava de treballar pel municipi.
Tant de bo la normalitat i el seny tornin a ser els
actius necessaris per al progrés del municipi.
Però ara l’objectiu d’ERC i la CUP és fer propaganda
per la desobediència i la independència utilitzant el
govern municipal. Se salten així la diferència entre
institució de govern municipal (que ha de gestionar
per a tothom el municipi) i partits polítics (que poden
fer el debat que calgui). Això ha canviat el focus del
govern municipal, que per a nosaltres era i havia de ser
el treball constructiu pensant en Sant Martí.

Quan vam demanar que no s’utilitzés el Govern i
l’Ajuntament partidistament (allò que havíem
criticat també en anteriors etapes), ERC i la CUP ens
van dir que ens inhibíssim del Govern Municipal si no hi
estàvem d’acord, sense respectar que Sant Martí i
Catalunya som tots, també els qui apostem pel diàleg
enlloc de l’enfrontament. No entenen que el govern
municipal hi és per treballar junts pel municipi? Sembla
que no, i davant d’això, no ens van deixar més opció
que passar a l’oposició per seguir treballant per allò
que ens importa. Volien un govern municipal només
independentista i ara ja el tenen, però amb només tres
regidors dels onze que formen l’Ajuntament.
L’acord entre regidors de candidatures diferents per
governar en coalició mereixia més respecte i menys
voluntat inquisidora, sobretot sabent que des de
Movem Sant Martí sempre hem defensat el diàleg, el
respecte, la democràcia i l’acord.
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Carta dels regidors del Grup Municipal Socialista-Movem Sant Martí
Registrada a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca el dia 2 de novembre de 2017
Des de l’inici de legislatura, els regidors del Grup Socialista-Movem Sant Martí hem participat activament al govern
municipal convençuts de l’oportunitat de treballar pel nostre municipi. Per això ens vam presentar a través d’una
candidatura centrada en Sant Martí Sarroca, amb gent diversa, però amb uns valors comuns: treballar pel poble, pels
barris, pel diàleg, per la democràcia i per garantir una institució municipal, l’Ajuntament, que fos digne i
representativa de tothom, no només de qui ens votés. Ens hi hem implicat de valent. Com a regidors del govern hi
hem posat energia i dedicació intensa. Ens sentim orgullosos del lideratge, del treball i dels resultats assolits,
assumint també allà on no haguem pogut arribar i allò que no haguem fet prou bé. Això és el que, al nostre entendre,
hauria de suposar participar en un govern municipal.
Malauradament però, hem constatat que l’alcalde, a qui vam donar la confiança i el vot per ser-ho, per mantenir-se
com a tal i per representar-nos, ha optat ara per representar i actuar només per a l’independentisme i la
desobediència, obviant la necessitat de representar tot el municipi i sense tenir en compte que el govern és fruit
d’una coalició que ha de decidir per acord de tots i que es va articular en base a un pla d’actuació per a Sant Martí.
És totalment respectable i normal que com a membres d’un partit polític o com a representants de grups municipals
al ple ens expressem i fixem posicions partidistes. El que és realment greu és que la CUP i ERC ho facin i ho vulguin
fer en l’exercici dels càrrecs institucionals i de govern municipal, utilitzant l’Ajuntament per a objectius de partit.
L’Ajuntament és la casa de tots, no el local de partits polítics.
Des de la nostra responsabilitat, conscients de formar part d’un govern de coalició que ha de decidir per acord, hem
posat tot el nostre esforç per centrar-nos en la gestió del municipi, basant-nos en el pla de govern i deixant la
discussió política en els grups municipals del plenari. Però la resposta de CUP i ERC ha estat que sumen tres regidors
al govern, enfront de dos de Movem Sant Martí, proposant que ens inhibim si no estem d’acord en utilitzar el govern
de forma partidista per a temes nacionals. Es constata doncs, que l’objectiu de CUP i ERC ara és centrar-se en la
independència i la desobediència des dels òrgans de govern, enlloc de gestionar el municipi més enllà de les opinions
personals i dels partits.
Tot plegat, suposa de facto renunciar al suport i la feina dels regidors del col·lectiu socialista - Movem Sant Martí
en el sí del govern municipal. Ho lamentem molt, perquè treballar per Sant Martí Sarroca des del govern forma part
de la nostra convicció de participació en els afers públics. Ho hem fet amb implicació, en hores fora de la nostra feina
habitual, perquè ens agrada comprometre’ns i contribuir al municipi.
Amb aquesta carta, comuniquem que deixem les nostres responsabilitats en el govern municipal, pels motius que
segueixen i que, per dignitat i convicció, no podem assumir:
•

L’ús de l’Ajuntament com a instrument partidista per publicitar les posicions polítiques de la CUP, amb el suport
d’ERC, fa un flac favor la institució municipal (l’Ajuntament) i el Govern, que hauria de representar i treballar per a tots
els veïns i veïnes, pensin com pensin. La situació política a Catalunya ha derivat en una voluntat dels companys de
govern d’utilitzar les institucions més enllà de l’objectiu de gestionar Sant Martí. Així no se separen partits, posicions
personals i càrrecs institucionals. Quan actuem com a membres d’un grup polític municipal al ple debatem, ens
posicionem i ens mullem tot el que calgui. Però quan treballem com a regidors de govern, cal fer-ho representant i
treballant per a tothom amb neutralitat institucional.

•

La CUP i ERC, amb tres regidors al govern, tenen intenció d’ utilitzar l’alcaldia i el govern (òrgan executiu i de treball
a nivell municipal) per fer campanya partidista des de la institució. Han plantejat fer crides públiques a la
desobediència i als postulats de les seves formacions polítiques des dels propis mitjans de comunicació institucionals.
I hem observat com hi ha risc de situar l’Ajuntament fora de la legalitat, tot i els reiterats advertiments per part dels
serveis jurídics municipals.

•

Emular que els regidors som diputats al Parlament de Catalunya està suposant actuacions poc responsables i una
deixadesa en determinades funcions municipals que, malauradament, poden tenir conseqüències en els reptes i
oportunitats de Sant Martí.
Des del màxim respecte personal i polític a tots els regidors de l’Ajuntament i a les seves opinions, desitgem
profundament que la situació es recondueixi tornant a la normalitat institucional en el sí del nostre Ajuntament. El
nostre compromís amb el municipi i amb la necessària feina d’impuls i de gestió municipal ha estat, és i seguirà sent,
des del govern o des de l’oposició, la nostra motivació essencial com a regidors.
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Amb esforç i treball, el que calgui!
Als membres de Movem Sant Martí sempre ens ha
motivat treballar pel municipi, sabent de les
diferències (en quant a ideologia i a maneres de fer)
amb els companys de la CUP i ERC, amb qui hem
compartit govern aquest temps. El potencial de tirar
endavant iniciatives amb sentit de poble des de la
diversitat ens ha reafirmat sempre en la necessitat de
buscar treballar amb altres grups. Lamentablement
però, aquestes candidatures municipals han confós
ara, a través dels seus partits, el sentit real del treball
en un govern municipal de coalició.
Davant la carta que els dos regidors de la CUP i el
regidor d’ERC han enviat com a govern de
l’Ajuntament, val la pena aclarir el següent:
1)

Un govern de coalició requereix deixar a banda
l’obsessió partidista i treballar pel poble. Els
regidors del col·lectiu Socialista - Movem Sant
Martí ho hem intentat fer, però ERC i la CUP ens
van dir que si no ens agradava l’ús que ERC i la CUP
volien fer del Govern i la institució, que ens
inhibíssim, al·legant que per majoria de tres a dos,
el govern era només independentista.

2) L’únic “argument” que ara tenen és dir que el grup
socialista no pensa com la CUP i ERC. Gran
sorpresa! Som els mateixos que vam votar
l’alcalde. Som els mateixos que dia rere dia hem
treballat per al govern municipal. I certament, no
creiem que la desobediència i la confrontació
siguin solucions reals enlloc. Respecte Catalunya,
ho hem dit clar sempre al ple municipal a través del
nostre grup: ni DUI, ni 155. Igual que a Sant Martí,
volem diàleg i acord. Les conseqüències del
combat irresponsable, ja les hem viscudes.

També hem vist que l’excés d’èpica no ajuda en
res. Nosaltres ens vam presentar per Sant Martí i
el focus de la nostra candidatura a les eleccions
municipals és treballar per Sant Martí. Sant Martí
i Catalunya som tots, i ja n’hi ha prou de veritats
absolutes que no ens porten enlloc. Quan som
escollits regidors i estem en un govern, el que cal
és treballar per a tots els veïns i veïnes.
3) Lamentem que alguns partits vulguin fer de
l’estratègia nacional la seva única aposta
municipal. Segurament és la manera de canalitzar
la manca de seguretat en la seva feina a Sant Martí.
Diem també prou a mentides com que el ple
extraordinari urgent (convocat un dia pel mateix
dia) per aprovar mocions sobre Catalunya no va
ser comunicat pel regidor de comunicació a la
ràdio, cosa que afortunadament ja ha estat
desmentida. Per cert, la mateixa regidoria de
comunicació va fer una crònica institucional del
ple als mitjans de comunicació, com sempre.
4) El que sí cal remarcar és que en aquest ple, a
diferència d’altres Ajuntaments, l’alcalde no ens
va permetre ni votar separadament una moció
per deixar clar que estàvem en contra de la DUI i
en contra de l’aplicació de l’article 155. Massa
voluntat de senyalar per canalitzar la frustració.
5) Els regidors del grup socialista – Movem Sant
Martí no estàvem al govern per tenir una cadira.
Per això hem pres decisions. Volem treballar pel
municipi i no aspirem a més que a millorar el poble
amb gestió, organització i projectes, sense
descuidar el dia a dia i responent amb diligència a
les peticions dels veïns i veïnes.

“Pel treball i esforç pensant en el municipi, sempre ens hi trobaran.”
“Ara serem activament la veu de la necessitat de feina útil (que n’hi ha i
molta a l’Ajuntament), pensant en el manteniment diari del municipi, en
els projectes iniciats i en les oportunitats de futur que hem treballat
incansablement durant la nostra etapa al govern municipal. Tenim
experiència i decisió. I la seguirem demostrant.”
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Un equip amb energia, que segueix endavant!
Els regidors que representen el col·lectiu socialista i Movem Sant Martí, escollits democràticament a les eleccions
del maig de 2015, seguirem treballant amb la mateixa energia i dedicació des de l’oposició, impulsant iniciatives i
demanant al govern que actuï pensant en el municipi. Hi serem amb força i determinació.
Seguirem treballant com hem fet sempre. Seguirem escoltant els veïns i veïnes. Seguirem buscant solucions i
opcions, i si cal dir que alguna cosa no és possible, també ho farem.
Convidem a tothom que cregui en un municipi plural i de progrés a unir-se a nosaltres i a ajudar-nos. Som un
col·lectiu que ens vam presentar a les eleccions per representar la transversalitat del municipi. Sempre hem
respectat ideologies diverses en el nostre grup en allò que transcendeix el municipi. Però compartim valors molt
clars: Som veïnes i veïns de Sant Martí que volem sumar esforços per treballar i millorar Sant Martí.

“Com a regidors del
govern municipal hem
intentat treballar per a
tothom, i és molt el que
hi ha en marxa.”

“L’Ajuntament ha de ser
la casa de tots i servir
per gestionar el dia a dia i
el futur del municipi,
pensant en tothom.”

Pere Cano. Regidor.
“La dignitat de les institucions passa per no
apropiar-se’n des dels partits del govern. Com a
regidors representem la necessitat de treball i
gestió per a tothom. Quan algú ha contactat amb
nosaltres, sempre hem mirat de respondre amb fets
i amb voluntat de servei no partidista. Ara,
l’excepcionalitat no ho pot justificar tot.”

Albert Tort. Regidor.
“Seguirem donant veu a qui pensi en un Sant
Martí actiu. Ho farem sempre, ja sigui des del
govern o l’oposició, defensant que el treball
centrat en el municipi, amb diàleg i respecte a la
pluralitat, és la via per construir. Esperem que la
CUP i ERC recuperin l’objectiu de servir el
municipi des de l’acord i la pluralitat d’idees.”

Ens vols donar idees per Sant Martí?
Veus alguna millora i la vols fer sentir a l’Ajuntament?
Vols ajudar-nos en la nostra tasca?
Escriu als nostres regidors:
albert.tort@movemsantmarti.cat | pere.cano@movemsantmarti.cat

“Ens sap greu la decisió de no seguir al govern per tot el que estàvem fent.
Però no podem avalar actituds que han superat línies vermelles en un extrem
i passivitat en l’altra. Seguim apostant per la voluntat d’acord, de diàleg i de
feina real per Sant Martí, que és per allò que ens vau escollir. L’Ajuntament hi
és per gestionar i per solucionar problemes, no per ser un altaveu partidista.”
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