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L’OPINI Ó D E L S PARTITS PO L ÍTIC S
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP-PA)
FER POLÍTICA: UNA QÜESTIÓ DE SEMÀNTICA?
Quan el setembre de l’any passat anunciàvem la nostra intenció de concórrer a les eleccions municipals, ningú va
sorprendre’s del que més tard va ser el nostre leitmotiv:
Fem-ho diferent! I és que part de la diferència rau, entre altres, en la forma com concebem el que ha de ser la política.
I sobretot la política municipal.
Cal subratllar, però, que hi ha moltes formes de fer política
i molts espais diferents de lluita a Cervera mateix. I, a diferència de la política institucional, cap de les persones que
els conformen esperen que siguin una font d’ingressos.
Però tant si es fa política des de la Paeria com si se’n fa, per
exemple, des de la Marea Blanca en defensa d’una sanitat
pública, l’opció és voluntària i amb una clara vocació de
servei públic i de transformació social, amb la responsabilitat que això comporta. Per això, no entenem la tira de retribucions (indemnitzacions, en diu la llei...) a les quals opten

els i les regidores electes (retribucions brutes: 190€ per Ple,
190€ per Junta de Govern, 50€ per Comissió informativa,
190€ per Comissió d’estudi i consulta, etc.). En definitiva,
fent càlculs ràpids, un regidor a govern (sense dedicació
exclusiva) ronda els 1.000€ al mes. I un a l’oposició, estaria
al voltant dels 240€. No està gens malament com a complement de la nòmina o la pensió que tots reben a finals
de mes.
Per això, la proposta de la CUP de Cervera se centrava en
una única dedicació exclusiva que no superés 2,5 vegades
el sou mínim interprofessional (1600€/mes bruts aprox.) i
cap “indemnització” per assistència a plens, juntes o comissions. Per la CUP de Cervera la política no ha de ser
una professió. El descrèdit i la desafecció actual són una
mostra ben patent de les conseqüències que es deriven
de la professionalització de la política institucional. Des
dels municipis tenim l’opció de revertir aquestes dinàmiques enquistades. Fem política perquè és un camí cap a la
transformació social.

GRUP MUNICIPAL D’ERC
El grup municipal d’ERC vol donar les gràcies a tots els que
han fet possible, amb el seu vot, la presència de dos representants a l’Ajuntament. Tot i estar a l’oposició continuarem treballant per aplicar els nostres eixos del programa
electoral: transparència, cohesió social, bones pràctiques,
participació i independència.
El 15 de juliol es va fer oficial l’acord entre les entitats civils sobiranistes i els partits CDC i ERC per presentar una
llista unitària en les properes eleccions del 27 de setembre
(27-S) i convertir-les en un plebiscit. En cada demarcació
aquesta llista estarà encapçalada per candidats representants de la societat civil. És una oportunitat històrica que
hem de recolzar tots els que creiem que una Catalunya
independent serà millor per a tots els ciutadans del país.
Nosaltres des de la Paeria hi donarem el suport necessari
per aconseguir-ho.
Tal com hem dit, ara ens toca estar a l’oposició. Pensem
que tots els regidors han de ser partícips de les decisions
municipals ja que som uns representants escollits per part
de la ciutadania i, tot i tenir una opinió o unes idees diferents, poden sumar-se a les del govern i fer més probable
que s’encerti en les solucions.

Insistirem en el fet que el poble també participi i opini en
aquestes decisions. El Consell de Participació Ciutadana
ha de ser l’organisme on la veu de les entitats veïnals i
civils pugui arribar a l’Ajuntament d’una forma ordenada.
Aquest ha de ser el mitjà per arribar a un consens en els
temes que afecten a tots els cerverins i cerverines, com per
exemple l’establiment d’un horari de circulació en temps
de vacances i festes, tant estiu com hivern, a la plaça de
la Universitat.
Per últim, voldríem recordar que tot regidor de l’Ajuntament,
tant si està al govern com a l’oposició, ha d’actuar cercant
el bé comú i allunyar-se dels interessos particulars. El nostre grup d’ERC vetllarà perquè s’actuï amb ple sotmetiment
a les normes, escrites i no escrites, de gestió municipal.

Ramon Armengol i Cera
Joan Santacana i Vélez
Regidors d’ERC a la Paeria de Cervera.
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