
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP RELATIVA AL FUTUR -QUE 

ÉS PRESENT- DE LA CIUTAT I LA SEVA MILLORA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

"Senyors i senyores conselleres, 

Atès que la situació és extremadament greu, caldrà que arribem a un consens per 

penjar-lo dins d’un marc... al Saló de Plens. I que bonic! Com a primer punt de l’ordre 

del dia actualitzarem els nostres sous i com a segon punt, baixarem els de la resta...”  

La Polla Records 

 

Però deixem de banda la poesia i la filosofia i fem cap a la prosa... 

Atès que Tarragona és una bassa d’oli, i si ho és, és perquè des de l’Ajuntament de la 

ciutat s’ha fet bé, no bé, sinó molt bé i calen aplaudiments quan una cosa es fa tan 

rebé o més que bé. Cal premiar qui tan bé ho ha fet, tan bé que dia i nit el seu nom 

està en boca de totes les persones que vivim i transitem per les runes i les urnes de 

Tàrraco amb els ulls oberts per tal que ningú no ens pugui dir allò d”Ojos que no ven, 

cagarada que xafes”... 

Atès que la Tecla Gloriosa, hospital dels tarragonins, ens dóna salut i alegria “y que 

viva la virgen!”, tot i que no és ella qui realment ens guia cap al cel perquè aquí tot és 

fa entre totes i tots, amb transparència i justícia social, sobretot justícia social... i 

participació. No ens podem estar d’aplaudir a qui fa el paper de guiar-nos cap al cel i 

entre ells els més destacats a nivell local: l’arquebisbe i Repsol, intocables un i altre i, 

per tant, divins. “Divinos de la muerte”... 

Atès que, mentrestant, els diners, els diners de totes i tots, esdevenen olla barrejada 

de totes les qui els toquen sense malícia ni ganes. De les qui en fan pressupostos per 

als amics i amigues, d’amagat i sense ganes que ningú en sàpiga res no fóra cas... de 

qui els fa anar per pagar deutes a bancs que fan fora de casa seva gent però que, això 

sí, mereixen tot el nostre –i  seu- respecte i consideració.  

I ni probes ni rics noten la mediació com a marca de la casa de qui guarda l’ordre al 

carrer, perquè en els llocs de la ciutat on ja no cal invertir ni poc ni molt la gent és 

filmada hora sí i hora també per tal que tinguem tota la seguretat del món i una mica 



més. Ja no cal assegurar que qui no té res tingui quelcom ni que qui té poc no ho perdi 

tot, perquè repartir les molles neteja la consciència neta com una patena. 

Atès que Tarragona mutant esdevé capital d’ella mateixa quan es mira el melic i es 

reconeix en els herois de l’Alcázar de Toledo, en les ràncies proclames guerracivilistes 

i en la caspa que omple vestits i americanes i que el perfum car no aconsegueix 

esborrar. 

Per tots els motius anteriorment exposats, ha arribat l’hora de deixar ben clar que tot 

allò que tan bé s’ha fet fins ara cal millorar-ho encara més i arbitrar una sèrie de 

mesures per acabar de reblar el clau i proposem al Ple de l’Ajuntament de Tarragona 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: Conselleres i consellers passarem a tenir immunitat total, ens aforarem aquí, 

així no caldrà que ningú s’afori fora de casa per fugir dels malvats que només ens 

volen mal... 

SEGON: L’Ajuntament vetllarà per tal que la Tecla, la Xarxa i la santa, ho tinguin tot i 

una mica més. Perquè ens estimem la ciutat i potser n’hi ha que no ho poden entendre 

però és així que es demostra el nostre tarragoninisme. 

TERCER: Al Saló de Plens, just damunt del rei actual, hi penjarem els retrats de tots 

els seus antecessors fins a Felip V. Així, la ciutadania veurà ben clarament que no 

venim de fa quatre dies sinó de tres segles enrere, sempre hem estat gent de Llei i el 

nostre lema és “Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley”, 

QUART: Rebatejarem els carrers principals de la ciutat amb els noms dels que avui 

manen de veritat. Així, la plaça de la Font serà la plaça de Port Esportiu; la Rambla 

Vella, la Rambla de la Basf; , etc. 

I CINQUÈ: Dissoldrem l’Ajuntament de Tarragona i donarem plens poders a la 

Comissió Organitzadora dels Jocs Mediterranis 2017 si és que encara, a dia d’avui, no 

ho hem fet. 
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