
Objectiu assolit. 

De forma habitual, un cop aconsegueixes l’objectiu que t’has marcat, després ja no tens 
res per fer. O el que és pitjor,  ja no saps que fer. 

Objectiu únic aconseguit: l’alcaldia -i de pas fer fora el PSC-PSOE del govern de 
l’Ajuntament, que no direm que no calgués- però per a fer què?, per fer deixadesa de 
servei al poble?, per no complir els compromisos electorals?, per no avançar com a 
municipi en la reafirmació nacional? 

Ens trobem ara, al cap d’1 any,  que no es poden aprovar els pressupostos per no comptar 
ni amb el suport d’aquells amb qui es va aconseguir l’alcaldia. Es a dir, de moment, l’actual 
govern ha se seguir treballant amb els pressupostos d’aquells que volien fora... sense 
paraules. De moment, ni això. 

A JuntsxCat Gelida se’ns va assenyalar interessada i falsament, com aquells que no volíem 
un acord previ a les eleccions entre els grups independentistes, donat que després 
donaríem suport al Lluís Valls, cas de ser necessari. Recordem que vàrem ser els últims 
en aixecar-nos de la taula, quan d’altres feia mesos que ja no hi eren. 

Ara i aquí repetim la mateixa pregunta que vàrem fer aquell abril del 2019; un pacte per 
a fer què? Fer fora el PSC-PSOE. Molt bé; i què més? 

Nosaltres  estem convençuts que tots ens estimem Gelida i que tots volem fer-ne un lloc 
encara millor. Els darrers anys del govern del PSC-PSOE a Gelida foren una llarga rutina, 
mancada d’empenta i il·lusió. Amb una gestió autocomplaent i allunyada de les noves 
necessitats del poble, és ben cert, però això en cap cas justifica que vulguem anar a pitjor 
amb un govern tripartit, que no qualla de cap manera, amb constants desavinences, 
anades i tornades i ple de mútues desconfiances... i tot perquè al darrera no hi ha 
programa, no hi ha equip, ni tampoc hi ha un projecte comú. 

Ara i aquí repetim la mateixa pregunta que vàrem fer aquell abril de 2019; un pacte per 
a fer què? Fer fora el PSC-PSOE. Molt bé; i què més? 

A JuntsxCat Gelida estem decebuts. Ja s’ha malbaratat un quart de l’actual mandat. Sí, 
perquè aquest temps transcorregut, en cap cas es pot considerar una inversió de futur. I 
ara sense aprovar el pressupost, ara que hauran de treballar amb el pressupost prorrogat  
què ens diran, o no ens diran? 

Objectiu fallit. 


