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El mes passat vaig interpel·lar l’Alcalde respecte si era cert que el passat 21 de juny, al seu 

despatx i en la seva presència i d’altres regidors la Sra. Silvia Folch va confessar que havia 

mentit a aquest regidor, que havia mentit al govern i que havia mentit al plenari. 

El Sr. Oliveras, en comptes de respondre va etzibar-me un “Sembla vostè sord” i va parlar de 

“culebrots” i “xous”, molt en la línia de la seva forma de fer i defugint de la responsabilitat que 

ocupa. La no resposta era la única via per no haver de dir la veritat i haver de confirmar la 

culpabilitat de la regidora Folch tot i que això suposi travessar el Rubicó de la ètica i la 

moralitat. 

Per cert, no es va estar de donar suport i lloar la regidora i la seva tasca, el que em recordava 

aquells presidents de futbol que lloen l’entrenador setmanes abans d’acomiadar-lo. 

A la Comissió Informativa de Serveis Generals de dimecres passat vaig fer constar la Regidora 

Folch que a l’acta de la sessió anterior hi constava que segons ella, la meva afirmació sobre la 

confessió no era certa; i en preguntar-li si es ratificava, va dir –amb un somriure i sense cap 

tipus d’escrúpols- que mai no ha confessat haver mentit davant membres d’aquest consistori, 

tot i que hi havia regidors d’aquest plenari que eren presents i ho van sentir. 

Be, jo vull fer unes preguntes a tots els membres d’aquest consistori però especialment a les 

persones del govern que se senten incòmodes amb aquesta situació ja siguin de Convergència, 

d’Unió o de la pròpia Esquerra:  

1. Què pensen al saber que una companya de govern ha mentit, ha confessat i ara nega 

la major? 

2. Què pensen quan veuen que l’Alcalde no respon ni per negar-ho? Quan fa costat a 

algú que ha quedat en evidència? 

3. Què pensen quan se n’adonen que els amaguen informació i que no els tenen en 

compte? 

4. Què pensen quan se n’adonen que les explicacions que els han donat de temes que 

han estat denunciats en aquest plenari és incerta i no s’ajusta a la legalitat? 

5. Què pensen fer davant aquesta evident manca d’ètica i honorabilitat? 

6. Entenen les persones que estan al govern que el silenci els fa partícips i còmplices? 

Senyores i senyors electes, no espero resposta; em conformo amb que meditin. 

 


