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L’OPINIÓ DELS PARTITS POLÍTICS

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP-PA)

GRUP MUNICIPAL D’ERC

O juguem tots o estripem la baralla

El joc de viure en comunitat requereix d’unes regles que, as-

sumides per tothom, ens garanteixen el desenvolupament 

com a persones i com a poble. Com a cerverines i cerve-

rins, doncs, ens convertim en peces clau de la partida. Ara 

bé, què fa que el joc sigui democràtic? Segurament que 

tots els participants tinguin opcions d’opinar, d’expressar, 

de consultar, d’exigir, de conèixer, de decidir, de transfor-

mar, de proposar, etc. Per això és imprescindible dotar-nos 

d’unes regles que ens permetin articular la partida.

En aquest context, en la darrera Comissió d’Estudi i Segui-

ment realitzada el passat febrer vam proposar a la resta de 

Consistori l’actualització del Reglament Orgànic Municipal 

(ROM) i del Reglament de Participació Ciutadana que se’n 

deriva. Aquestes són les regles del joc. Unes regles que 

ningú més s’ha mirat des del dia de la seva aprovació, a 

principis dels anys noranta, i que 25 anys després estan 

clarament obsoletes tant a nivell tècnic/tecnològic com 

conceptual.

Alguns diuen que la CUP de Cervera insistim massa en la 

participació, però és que entenem que una veritable de-

mocràcia és aquella on la implicació de la ciutadania en la 

política municipal no es limiti a l’elecció d’uns representants 

a la Paeria cada quatre anys. No es tracta d’una carta blan-

ca, es tracta de jugar amb totes les cartes de la baralla. 

I sí. Hi insistim perquè tenim el convenciment que pot re-

presentar el retorn a la democràcia i a la presa de decisions 

col·lectives, directes i participatives. Confiem que més 

grups polítics se sumin a fer un pas decidit cap a una de-

mocràcia participativa i hi hagi voluntat d’incorporar mesu-

res com les audiències públiques, les consultes populars, 

els referèndums, la participació d’entitats al Ple Municipal, 

les Assemblees Municipals Obertes, les auditories, etc. En 

definitiva, totes aquelles accions que garanteixin el poder 

de decisió de les cerverines i els cerverins. 

SALUTACIÓ? Carta oberta al paer en cap de Cervera

Senyor paer en cap,

Ens té acostumats a utilitzar l’apartat SALUTACIÓ 

d’aquesta revista com a glossa de l’actuació del seu go-

vern, sense cap tipus d’autocrítica i fent un exercici conti-

nuat d’immodèstia.

Però en el darrer número ha fet un afegitó als afalacs propis 

i passa a criticar l’actuació del Grup Municipal d’ERC. És el 

primer cop que en una Salutació de la revista, escrit que ha 

de tenir un caràcter institucional, el paer en cap qüestiona 

l’actuació d’un grup de l’oposició.

No parla només de la seva “impecable” gestió en la tramita-

ció del pressupost 2016 i de les grans “virtuts” del checklist 

que ha elevat a la categoria de Pla de Govern, ara manipula 

de forma interessada converses que es produeixen en les 

reunions dels regidors de la Paeria.

Concretament utilitza, fora de context, comentaris fets en 

una reunió d’aportació d’esmenes a la proposta de pres-

supost, feta el 17 de novembre de 2015. En aquesta reunió 

ERC va manifestar que l’aportació que es feia per despesa 

social era molt baixa, un 2,5% del total, fet que contrastava 

amb el percentatge que es destinava a altres conceptes, i 

es va posar d’exemple la despesa en cultura que era del 

18,2% (cal dir que en la documentació que va presentar 

l’equip de govern hi havia una errada, ja que imputava com 

a despesa en cultura el pressupost del Conservatori de 

Música que havia d’anar a educació, el percentatge real en 

cultura era del 12,4%). 

Davant la baixa aportació en despesa social, ERC conside-

rava que calia augmentar-la i va proposar crear una borsa 

de 25.000 €. Aquesta proposta va ser inclosa per l’equip 

de govern en el pressupost i, curiosament, vostè en fa ban-

dera sovint, sense indicar que la iniciativa va sortir d’ERC. 

Mai ERC va proposar reduir la despesa en cultura, com 

vostè insinua en el seu escrit, i cap de les seves aporta-

cions al pressupost eren en aquest sentit. 

Ara resulta que el paer en cap utilitza aquella comparació 

de percentatges de despesa que va fer ERC com a una “...

manifestació de tenir massa despesa en cultura...”. Si us 

plau, no interpreti els exemples com a peticions.

Per què ho fa? Per què ho fa ara, quatre mesos després? 

Potser necessita esmenar una “no gaire bona” gestió de la 

VI edició del Festival de Pasqua? Potser creu que atacant 

ERC, que va ser una de les impulsores del Festival fa 5 

anys, justificarà la seva actuació? 

Si és així, s’equivoca, senyor paer en cap. Amb la seva 

darrera SALUTACIÓ no justificarà la mala gestió cultural del 

seu equip de govern. El que sí aconseguirà és que ERC li 

retiri la SALUTACIÓ si no corregeix la seva forma d’actuar.


