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És una associació civil que 

proposa que a Catalunya hagi 

un Salari Mínim 

Interprofessional de 1.000 

euros per acabar amb les 

desigualtats i la pobresa a 

través d'un nou model 

productiu. És per això, que vam 

presentar una moció instant:   

Per una fiscalitat municipal més 

justa, progressiva i redistributiva 

pel nostre comerç es va 

proposar conjuntament amb el 

PdeCAT Sta. Susanna la 

creació d'una llista de 

concessions subjectes a 

gravació de l'IBI; crear unes 

bases reguladores de 

concessió de subvencions per 

ajudar a pagar l'impost per 

aplicar-lo aquest mes de març, 

però:

En la sessió plenària del febrer es va aprovar la 

sol·licitud d'adhesió a la campanya solidària "Casa 

nostra casa vostra". Per donar suport a les 

organitzacions que treballen per la protecció dels 

refugiats i pressionar a les institucions perquè actuïn 

davant d'aquesta crisi humanitària a les portes 

d'Europa.

QUÈ HEM 
PRESENTAT?



Penja fotos al facebook, 

twitter, instagram i gmail 

de les coses que vegis que 

cal millorar, arreglar o 

canviar al nostre poble amb 

el hashtag 

#ercstasusannahofarem.

La situació d’economia global i  l iberal i tzada en la que vivim, fa que el nostre sector 
agrari  hagi d’afrontar unes altes exigències en la producció i  una pressió molt gran 
dels preus a la baixa, el que el si tua en una posició de debil i tat.  Per tant, cal establ ir
un CONTRACTE de drets i  deures entre la societat i  el sector primari,  que ha de 
contr ibuir a un desenvolupament sostenible que continuï generant r iquesa i  
dinamització econòmica, que permeti seguir cohesionant terr i torial i  socialment el 
país i  al mateix temps, incrementi el nivel l  de la nostra sobirania al imentària. És per 
això, que hem presentat aquesta moció de suport al Ple per incentivar l 'adopció 
d'acord encaminades a: 

1- Un reconeixement a la importància del sector. 
2- La promoció de nous sistemes de governança, de desenvolupament, de polít iques 
de mercat, etc per la creació d'empreses agràries famil iars i  adaptades als nous 
temps.  
3- La modernització dels sistemes productius i  corresponsabil i tat en la gestió 
sostenible de l 'act ivi tat.  
4- Desenvolupar més polít iques per afavorir el rel leu generacional a través d'una 
bona formació agrària, sense discriminació per raó d'origen ni de sexe.  
5- Orientar els ajuts de les administracions a objectius d'enfort iment del sector.  


