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1r de maig: Pel dret al treball i per la dignitat del nostre poble. 
 
La majoria social del nostre país reclama, des dels centres de treball i des del carrer, girar full i iniciar el procés 
constituent d’un nou estat que ens meni cap a una societat justa en tots els àmbits. Des de la CUP de Cervera 
recollim aquest desig col·lectiu i manifestem que:  
 

• S’ha de superar l’actual estadi de sotmetiment de la majoria de la població als interessos d’unes 
oligarquies depredadores: hem de democratitzar l’economia per situar-la al servei de les classes 
populars. Per fer possible aquest canvi, s’ha de reforçar el pes de l’àmbit públic en l’economia, deixant 
enrere l’opressora ombra del deute públic imposat.  
 

• Hem de generar ocupació estable i de qualitat per posar fre a la creixent exclusió social: el dret al treball 
no pot esdevenir un “privilegi” sotmès als dictats arbitraris d’una minoria. Hem de lluitar per uns salaris 
dignes, que ens permetin viure i no pas sobreviure.  
 

• Hem de generar un escenari d’igualtat real de les persones al món del treball, tot establint mesures 
urgents per assegurar la igualtat de drets i salari de les dones, així com per a les persones amb 
capacitats físiques diferents i les persones migrants. Cal integrar el jovent al món del treball amb 
condicions dignes perquè puguin construir el seu projecte vital en llibertat. De la mateixa manera, és 
imperatiu generar llocs de treball per a les persones de més de 45 anys que es troben en situació d’atur.  
 

• Hem d’assegurar una vida digna i econòmicament independent per als nostres grans. Una societat que no 
pren especial cura de la infància i de la gent gran és una societat malalta.  
 

• Hem d’apostar per la formació i la seguretat a la feina per tal de posar fi al drama de la sinistralitat 
laboral.  
 

• Hem d’actuar en coordinació amb els diversos agents socials i polítics rupturistes per tal de superar 
l’actual marc capitalista. I ho hem de fer desenvolupant una acció social unitària que permeti establir 
espais de contrapoder amb amplis consensos, al nostre país i en l’àmbit internacional.  
 

• Hem d’establir un model econòmic respectuós amb el medi natural per garantir la supervivència i el 
benestar de les generacions futures. El consumisme malaltís actual és insostenible.  
 

• Hem d’assolir la independència nacional per poder establir una societat justa, on la immensa majoria 
participi en la presa de decisió sobre qualsevol tema que l’afecti. Superar l’actual escenari de 
sotmetiment a dictats aliens per dotar-nos de les eines que ens permetran assolir la plena territorialitat i 
situar el control de l’economia en mans de la majoria social. És el nostre poble, i només ell, qui té el dret 
de definir-se com a subjecte polític.  

 
Per la lluita internacional de les treballadores i els treballadors! 
Per l’alliberament social i nacional del poble català!  
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Arrel de les invitacions a tot tipus d’actes que el regidor electe de la CUP de Cervera està rebent, voldríem fer 
pública la decisió adoptada en assemblea i les consideracions que s’han tingut en compte:  
 

• La CUP de Cervera NO acceptarem cap tracte de favor (entrades gratuïtes, espai privilegiat, etc.) en els 
actes organitzats a la ciutat pel simple fet de tenir representació a la Paeria.  

 
Motius:  
 

1. Considerem que és una pràctica completament oposada a la nostra forma d’entendre la política i el servei 
públic.  
 

2. Entenem que són dinàmiques amb un fort component elitista perquè fomenten els privilegis de la classe 
política: qui és paer no ha de tenir un tracte diferenciat vers la resta de ciutadania.  
 

Així doncs, des de la CUP de Cervera continuarem participant de les activitats del poble com portem fent des de 
sempre (tant si se’ns convida o no des de protocol) i ningú de l’assemblea farà ús d’aquests tractes de favor.  
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