
VALORACIONS DE LA CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR DE TORREDEMBARRA  
DESPRÉS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS

1_La CUP de Torredembarra valora positivament els resultats obtinguts en les darreres 
eleccions municipals; i entén que aquests bons resultats responen, en gran part, a la feina ben 
feta des de la creació de l'Esquerra Independentista a Torredembarra, l'any 2006,  a la feina 
feta des de fa dos anys per la pròpia CUP des de fora de l'Ajuntament, així com a la tasca des-
envolupada per la organització al parlament de Catalunya des que hi va irrompre al 2012 

2_La CUP de Torredembarra vol donar les gràcies a tote s  les persones  simpatit-
zants, militants d'altres organitzacions, i persones a títol individual, per haver 
donat suport a la nostra candidatura, fent que aquesta nova proposta política entri a l'ajunta-
ment de la vila per tal de transformar-lo i entregar-lo al poble.

3_La CUP de Torredembarra es compromet a mantenir la tasca als carrers,a  potenciar 
la transparència, la democràcia directa i participativa, i  a  esdevenir un feedback real entre la 
ciutadania i la institució.  

4_Conscient de la força de que disposa, es compromet a treballar de valent per a ma-
terialitzar el màxim el seu programa electoral; això passa per a construir espais de 
participació ciutadana reals, generar auditories, no pagar el deute il-legítim, municipalitzar els 
serveis públics, destapar i fer públiques totes les males pràctiques polítiques, lluitar contra 
l'atur i la precarietat laboral i treballar en favor de les classes populars; tot treballant  per a una 
Torredembarra digna en el marc d'uns Països Catalans lliures.

5_L'assemblea oberta de la CUP, reunida de forma extraordinària dimarts 2 de juny a les vuit 
del vespre , ha conclòs per unanimitat que la organització s'ha de quedar a la opo-
sició .  Entén que és el lloc que li pertoca en coherència als resultats obtinguts,  i que és des 
d'aquesta posició des d'on pot incidir més i fer millor la feina per a Torredembarra.

6_L'assemblea es compromet a fer una oposició constructiva, a donar suport a inicia-
tives puntuals del govern, a  treballar des de la complicitat amb el govern  sempre que s'escai-
gui  , i se r  crític a  quan la conjuntura ho reclami. A la vegada, valora positivament les converses 
realitzades amb ERC i la felicita per a la victòria obtinguda.

Candidatura d'Unitat Popular de Torredembarra-CUP
3/6/2015

Torredembarra, Baix Gaià, Països Catalans.


