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CERVERA MEDIEVAL: ESCENIFICACIÓ D’UN PLE 
 

Aquest títol no fa referència a la Passió duta a terme la passada Setmana Santa a la Parròquia de Cervera, però 

realment tot plegat hi va relacionat. 

 

Tot just fa un any de les eleccions municipals i, després d’analitzar-ne els resultats, des de la CUP de Cervera vam 

estar molt contents pel que nosaltres enteníem que era un canvi general i d’emancipació de l’electorat cerverí. Per 

primera vegada la suma dels vots independentistes havia guanyat clarament les eleccions i, per altra banda, la 

suma dels vots dirigits a forces progressistes va ser també majoritària. Finalment, la conversió dels vots en la 

formació del consistori va facilitar un govern independentista, però alhora les esquerres vam quedar fora de l’equip 

de govern per la manca d’acord entre els diferents grups. 

 

Descrit aquest context, emmarquem les següents línies com una valoració subjectiva del darrer Ple. Per començar, 

vam preguntar sobre un fet que ens va cridar molt l’atenció després d’analitzar un informe negatiu d’intervenció 

de la Paeria: el funcionament intern del cos de policia local, concretament per l’excés d’hores extres “realitzades” i 

no justificades. La resposta de l’equip de govern va ser, si més no, preocupant. Resulta que la policia local 

s’autogestiona en referència als horaris laborals, decideix qui, com i quan es distribueixen, sense cap tipus de 

control polític ni supervisió consistorial. A nivell d’organització policial estem a les beceroles d’una veritable 

democràcia moderna. 

 

Però anant al focus dels titulars d’aquest Ple, tot i que la moció conjunta d’ERC, MES i la CUP per a reprovar la 

gestió del regidor de Cultura no va progressar, va ser un toc d’atenció important a govern. Estem satisfets d’haver 

posat sobre la taula qüestions que objectivament no s’han fet correctament. L’oposició hi som, també, per a 

fiscalitzar i controlar l’acció de govern. I la moció va ser el resultat d’una entesa entre les forces d’esquerra del 

consistori amb un clar missatge: no aprovem la gestió cultural de la Paeria. 

 

En el mateix Ple, la CUP vam presentar una moció per retirar les subvencions que actualment la Paeria atorga a 

l’Abadia de Montserrat (300 € en concepte de manteniment de la llàntia votiva, i 300 € a la Fundació Privada 

Abadia 2025). Després del debat, es va procedir a la votació, i el resultat va ser refusar-la. Van votar-hi en contra 

tot el consistori en bloc, a excepció d’un dels dos regidors d’ERC i del nostre regidor. Aquest rebuig a la moció, va 

ser justificada en nom d’un catalanisme ranci, basat en el tradicionalisme més retrògrad i religiós, segurament 

fruit de tants anys de pujolisme al país. 

 

Així doncs, es continuarà subvencionant una ordre religiosa de caràcter privat. Això sí, la gran majoria dels 

membres del consistori, tot i manifestar-se com a no creients, van considerar que les tradicions de caràcter 

religiós s’han de mantenir i potenciar des de l’administració pública i laica sense posar-ho en dubte, no fos cas 

que ens arribés un càstig diví. 

 

Creiem que la ciutadania vol un canvi real, però aquest és molt difícil que es traslladi a les institucions mentre els 

partits polítics estiguin ancorats a un passat de repressió i de por. 

Tots “firmes” i amén. 
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