
                                                          
 

ELABORACIÓ DE LA LLISTA DE LA CUP TERRASSA 

 

Des de la CUP de Terrassa, apostem per una manera de fer política que 
transcendeixi la institució administrativa i les formes convencionals i 
respongui als nostres principis. És per això que considerem que aquesta forma 
de treball l’hem d’emprar per a totes les propostes que elaborem, també a 
l’hora de decidir la llista electoral amb la que ens presentarem a la ciutat.  

Mantenint la dinàmica de defensa dels processos participatius i 
assemblearis, aquesta proposta d’elaboració de les llistes intenten donar 
resposta a la necessitat de consultar a tothom qui vulgui participar del procés 
qui creu que són les persones més aptes per tal de representar al col·lectiu. És 
per això que s’estableixen tres fases diferents en aquest procés per tal de 
garantir la màxima transparència i la consecució d’unes llistes plurals i 
participades. 

Essent conscients de les aspiracions d’entrada a l’Ajuntament de Terrassa, es 
considera que el més rellevant és l’elecció de les quatre primeres persones, 
ja que seran aquestes les més presents al llarg de la campanya, sempre 
intentant que es visualitzi el treball col·lectiu i sense recaure en 
personalismes. Per això l’elecció oberta de càrrecs es limitarà a les 4 
primeres persones, així com la resta de posicions (5-10) les ocuparan les altres 
persones també proposades en el procés. La resta de la llista, amb vocació 
d’aconseguir una llista plural i representativa, s’elaborarà en base a criteris 
acordats per la CUP de Terrassa i ratificats per l'Assemblea Oberta que tindrà 
lloc el 28 de març al Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany (Av. Àngel Sallent, 55). 

Accedint la pàgina web (terrassa.cup.cat) es poden escollir les 10 persones 
que han d'encapçalar la llista: 5 dones i 5 homes. El 28 de març, durant 
l'Assemblea Oberta “Desfilant Terrassa”, també es podrà votar de forma 
presencial i anònima. Els candidats poden ser membres de la CUP o bé 
persones representatives dels moviments socials i de les lluites populars 
de Terrassa.  

Les quatre persones amb més vots (2 dones i 2 homes) seran les que 
encapçalaran la llista de la CUP. La posició definitiva que ocupin es decidirà 
col·lectivament i per consens a l'Assemblea Oberta. Les darreres 6 persones, 
fins a completar les primeres 10 posicions, es decidiran tenint en compte els 
resultats del procés participatiu i un seguit de criteris consensuats per la 
CUP de Terrassa i referendats per l'Assemblea Oberta. Es tindrà en compte 
el gènere, l'edat i que siguin persones representatives dels moviments socials. 

Una vegada recollits tots els vots el dia 27 de març, es publicaran els 
resultats al web. Per tal de fer el recompte es seguirà el criteri de fer una 



                                                          
 

suma de puntuacions (5 punts per a primera posició – 1 punt per a darrera 
posició) i es publicaran tant el valor d’aquesta puntuació com el número de 
vegades que ha sortit cada persona a les llistes. D’aquesta manera sortiran 5 
dones i 5 homes, tot i que es publicaran tots els resultats. 

Prèviament a la jornada de decisió de la llista del número 1 al 10, es 
preguntarà a les persones que han quedat entre les 5 dones i els 5 homes, si 
accepten anar en qualsevol posició dins de les 10 primeres persones. En cas 
que alguna d’aquestes persones no ho accepti el que es farà serà eliminar-la 
de la llista de candidates (a no ser que accepti anar entre les posicions 10 i 27 
o suplents) i fer córrer cap amunt la llista. D’aquesta manera la comissió que 
elabori la llista del 10-27 i de les tres persones suplents sabrà amb qui pot 
comptar i amb qui no. 

Per que res no canvia si res no canvia. Construïm l'alternativa! 
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