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Comunicat de SOM POBLE en vers la moció de censura 
presentada al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i el 
nostre posicionament.
Des de SOM POBLE hem tingut en compte aquests aspectes per poder orientar la nostra 
votació:

1.- Referent a la moció presentada al Consell Comarcal del Pallars Sobirà per part d’ERC – 
FM – AM i d’un conseller no adscrit al grup de JXC, tot i que a les eleccions va concórrer 
com a candidat per la formació de JXC. 
En aquesta moció es proposa com a candidat a la presidència el Sr. Carlos Isus.
Des de Som POBLE pensem que no hi ha cap motivació per presentar aquesta moció, és 
més, a la mateixa moció la motivació és inexistent, per tant nosaltres considerem que es 
tracta d’un joc de cadires i que l’únic que es busca és un canvi de poder sense un trans-
fons projectista al darrera.

2.- El pacte entre JXC i SOM POBLE que donava estabilitat al Consell i a l’ajuntament de 
Sort queda trencat  per part de JXC i així ens ho fa saber en una reunió on hi participem 
ambdues forces polítiques. Nosaltres en cap moment vam donar el pacte per acabat ja que 
era vàlid per a tota la legislatura i SOM POBLE en cap moment l’ha incomplert.

3.- Creiem que els “projectes” polítics partidistes no van en la mateixa direcció que els 
projectes orientats a servir a la ciutadania i a fer avançar la comarca en una direcció 
consensuada. Per tant, defugim d’aquestes guerres polítiques que generen grans escle-
txes entre població i polítics.

4.- Seguim alimentant el descrèdit en la classe política i cada vegada, la confiança de la 
gent va minvant. Cal recosir la confiança i no creiem que aquest sigui el camí.

Per tot això el nostre vot a la moció de censura va ser una abstenció. No volem participar 
en aquesta guerra partidista.


