
MOCIÓ DE LA CUP EN SUPORT A LA “SETMANA DE LA DIGNITAT A CATALUNYA”

Atès que el projecte de llei per una Renda Garantida de Ciutadania va ser presentat al Parlament el
passat 26 de març.  A partir  d'aquest  moment la  seva tramitació,  per via d'urgència,  seguirà els
passos habituals, amb les degudes compareixences d'experts, presentació d'esmenes i votacions.

Atès que això ha estat possible per l'ampli suport rebut, les 121.191 persones que van signar aquesta
Iniciativa Legislativa Popular, les mocions de suport de 38 ajuntaments, la col·laboració de més de
60 organitzacions i entitats, i gràcies a la dedicació de milers d'activistes en el conjunt de Catalunya.
A tots els quals expressem la nostra felicitació i reconeixement.

Atès que la importància d'aquest projecte de llei augmenta dia a dia a mesura que s'estén i agreuja la
pobresa entre amplis sectors de la ciutadania a Catalunya, conseqüència d'un atur massiu i durador
provocat per una crisi econòmica que es perllonga en el temps com a conseqüència d'una gestió
errònia i incapaç.

Atès que els responsables municipals, com a institucions de govern més properes al poble, coneixen
els sofriments d'una gran part dels seus veïns i veïnes, de vegades se senten impotents, mancats de
mitjans  i  recursos,  i  poden  comprendre  que  l'aprovació  de  la  llei  de  la  Renda  Garantida  de
Ciutadania alleujaria en gran manera la tragèdia social existent.

Atès que com a consequüència del que s'ha explicat les entitats i organitzacions sotasignants han
decidit organitzar la "Setmana de la Dignitat" que tindrà lloc del 23 al 28 de juny a Catalunya, amb
els següents lemes: "Per una Catalunya sense atur,  pobresa i  desigualtat",  "Renda Garantida de
Ciutadania JA", "Rescatem les persones". Durant aquesta setmana les entitats que col·laboren en
aquesta campanya desenvoluparan diverses iniciatives de sensibilització i mobilització ciutadana
que s'aniran fent públiques.

Per tot això proposem els següents ACORDS:

Primer: Que durant la "Setmana de la Dignitat" es pengin als balcons de les façana principal de
l'ajuntament una pancarta o banderola on s'anunciï la "Setmana de la dignitat " i els lemes que
l'acompanyen. 

Segon:  Que  l'ajuntament  col·labori  en  la  divulgació  mediàtica  del  programa  d'activitats,
especialment  en  les  que  tinguin  lloc  a  Manresa  I  comarca  i  que  desenvolupi  totes  aquelles
iniciatives que s'estimin convenients i vagin en la mateixa direcció.

Campanya Unitària "Setmana de la Dignitat a Catalunya 23-28 de Juny"
Promouen i col·laboren: Comissió promotora ILP Renda Garantida Ciutadana; Coordinadora d'Assemblees Treballadors/es en Atur
de Catalunya; Aliança per la Sobiranía alimentaria de Catalunya, APEMA, ATTAC-Acordem, Campanya per una banca pública ética
i social, Col.legi de Treball Social de Catalunya, CONFAVC, Cornellà sense fronteres, DEMPEUS per la salut pública, FAVB, Front
Civic, Marea Pensionista, Marxa Mundial Dones, PAH, Pastoral obrera de Catalunya, Parlament ciutadà; CCOO, CO.BAS, IAC,
UGT, USOC; ACP, CUP, ERC, EUiA, ICV, PSC; Cristians pel Socialisme, XSUC-Socialisme21.

No obstant això, el Ple decidirà.

Adam Majó Garriga             GM de la CUP             Manresa, a 15 de juny del 2014


