Sr. Director,
L’Alcalde de Santa Eulàlia Joaquim Brustenga posa de manifest, una vegada
més, en la resposta a aquest diari a la petició del grup Municipal
d’Independents-esquerra de que trenqui el pacte de govern amb el PP, la seva
manera d’entendre la política i el servei als ciutadans arbitraria, unilateral,
antidemocràtica i il·legal, en el fons, idèntica a la del PP.
És tant cert que Independents-esquerra no ha de donar lliçons de sobirania a
ningú com que només mirant cap el passat no avençarem cap al futur que la
immensa majoria de catalans volem. I és igual de cert que ara ja no s’hi valen
les ambigüitats que tant ben instal·lades estaven en la manera de fer de molts
polítics i molts partits.
Com vam dir, ara més que mai hem de ser clars en els nostres plantejaments i
les nostres conviccions, i democràtics i transparents en els nostres
procediments. I hem d’apartar del nostre camí tot aquell i tot allò que vulgui
contrarestar la voluntat majoritària dels ciutadans sense respectar els criteris
democràtics més fonamentals.
Mal anem si mesurem el grau de sobirania amb el nombre de senyeres
plantades. Independents-esquerra ja va argumentar a bastament en el seu
moment el perquè no li semblava adequat posar una senyera en una rotonda, i
seguim pensant el mateix. Els símbols nacionals mai s’han d’utilitzar com a
propaganda partidista, mai oblidaré el comentari de la regidora Isabel Valls
comparant la plantada de la senyera a la rotonda amb el dret de conquesta de
CiU després de guanyar les eleccions.
I dels altres assoliments que ha aconseguit Santa Eulàlia i que s’apropia el Sr.
Brustenga, cap dells ha estat per iniciativa ni seva ni del govern de CiU i PP
que ell presideix: l’estelada de la plaça 11 de setembre ha estat a iniciativa de
l’ANC de Santa Eulàlia i l’ERA; l’adhessió a l’Associació de Municipis per la
Independència ha estat gràcies a una moció presentada per Independentsesquerra en el ple del 26 de gener de 2012; la declaració de Santa Eulàlia com
a territori català lliure ha estat gràcies a una moció presentada per
independents-esquerra en el ple del 27 de setembre de 2012; i l’adhesió a la
declaració sobiranista del Parlament gràcies a una moció presentada per
independents-esquerra en el ple del 31 de gener de 2013.
Entenem que després de l’11 de setembre de 2012 i de tot el que ha succeït
des de llavors és del tot incoherent i, per tant, inadmissible que el principal
partit d’un govern que es declara sobiranista, que s’adhereix a la associació de
municipis per la independència, i que declara el seu municipi territori català
lliure mantingui un pacte de govern amb un partit que posa per davant els
interessos de l’estat espanyol als del poble català, que propicia i aplaudeix
l’espoli que pateix catalunya, que està disposat a aniquilar la llengua, la cultura

i la nació catalana per fusionar-nos en “una grande i libre”, Espanya, es clar. i
que vol impedir els anhels manifestats democràticament pel poble català per
tots els mitjans.
Per tot això, i pel retrocés en tots els sentits que ha suposat 20 mesos de
govern de CiU i PP a Santa Eulàlia demanem i demanarem les vegades que
faci falta que s’aparti el PP del govern municipal a Santa Eulàlia de Ronçana, i
denunciarem les vegades que calgui i on calgui l’incompliment de la legalitat
vigent per part de l’Alcalde, el Secretari i tot el govern municipal, per molt que
els cogui i els faci sortir els rampells més totalitaris i antidemocràtics que, per
molt que vulguin amagar, porten dins.
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