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L’OPINIÓ DELS PARTITS POLÍTICS

Malgrat que l’Ajuntament sigui el primer esglaó de la je-
rarquia de les administracions i, per tant, se li atribueixi un 
plus de proximitat, continua estant molt allunyada de la 
quotidianitat de la ciutadania. I el que és més greu, no té 
mecanismes per acostar-se al veïnat, per fer-lo partícip de 
les decisions, corresponsable de la gestió de la ciutat, etc. 
Durant aquests dos anys hem aconseguit portar a debat 
institucional certs aspectes que considerem prioritaris a la 
Paeria: la participació ciutadana, el portal de la transparèn-
cia, la relació amb l’església, la municipalització de serveis 
públics, la relació amb l’Estat espanyol, control de l’acció 
de govern, etc. Ara bé, els resultats d’aquest nous debats 
no són els desitjats o els òptims, ja que moltes vegades les 
nostres demandes han quedat fàcilment aparcades, tot i 
així seguirem amb el nostre treball de formigueta. 

Som conscients que estem en una posició de debilitat, 
l’oposició. Habitualment, hem d’acarar la di�cultat de no 

disposar amb facilitat de tota la informació, això ens obliga 
a realitzar un continu treball d’investigació. Alhora, durant 
aquests dos anys hem pogut constatar els diferents intents 
de desacreditar el paper de l’oposició des de l’Equip de 
Govern. Com a CUP de Cervera tenim la consciència ben 
tranquil·la d’haver defensat propostes alternatives i cons-
tructives, exposant models de gestió al més justos, trans-
parents i participatius possibles.

No hem d’oblidar d’on venim i on volem anar, i per què 
som aquí. La base del nostre moviment és el carrer i les 
persones. La clau de les institucions ha d’estar en mans 
del poble, que les ha de governar, d’una manera molt més 
participativa, amb transparència i on tothom ens sentim 
partícips de les decisions que s’hi prenguin. A les portes 
d’un nou país a construir, la renovació democràtica de les 
institucions ha de ser una peça clau per al desenvolupa-
ment com a poble.

BALANÇ DELS NOSTRES 2 PRIMERS ANYS A LA PAERIA 

[editorial del primer número de l’InfoCUP, repartit per totes les cases del municipi durant el passat mes de juny, tirada total: 4.200 exemplars]

El carrer Major de Cervera acollirà la 2a edició de la Fira 

del Vi de Cervera, que aplegarà 13 cellers i 5 estands 

de degustació gastronòmica, el dissabte 8 de juliol.

A la Fira hi seran presents 13 cellers, dos més que 

l’any passat, la majoria de vins de la DO Costers 

del Segre, tot i que també n’hi haurà de la Conca 

de Barberà i el Pirineu i un de cava. També tindran 

el seu espai productors locals com la Licorera de la 

Segarra, cervesa Casa Dalmases i ginebra Port of 

Dragons.

Les degustacions, que tindran un cost d’1,25 euros 

cada tiquet, es podran consumir al llarg del carrer 

Major, on l’organització enguany disposarà taules i 

cadires per a més comoditat dels assistents. 

Tast Celler preveu també activitats complemen-

tàries com la visita guiada “Perfums i aromes del vi”, 

amb la historiadora Montse Pérez; un tast de vins 

teatralitzat, a càrrec d’alumnes de l’escola de tea-

tre La Caserna; la presentació de dos llibres sobre 

el món del vi; una exhibició de swing, i un concert 

amb el grup Sons de Sobretaula.

ARRIBA TAST CELLERS, 
LA 2A FIRA DEL VI AL CARRER MAJOR 


