
Nota de premsa CUP de Terrassa

Avui al matí, la CUP de Terrassa ha celebrat una assemblea oberta amb el nom de “Desfilant

Terrassa”. L'objectiu d'aquesta assemblea era fer una anàlisi de l'estat de la ciutat, de la mà dels

diversos grups de treball (sobiranies), que ja fa setmanes que treballen per descriure Terrassa de

dalt a baix, el què s'ha fet i com s'ha fet per arribar fins a la situació actual. Aquests grups de

treball tenen dues funcions: analitzar la ciutat i proposar un seguit de mesures i estratègies per

revertir la situació de desigualtats socials a la ciutat i començar a teixir una alternativa que posi

al centre de l'acció política i econòmica una vida que valgui la pena ser viscuda. L'assemblea ha

discutit les propostes de mesures d'emergència que han presentat cada grup de treball i seran

aquestes les que s'incorporaran al programa electoral de la CUP. 

En la segona part  de l'assemblea, s'ha aprovat  el  codi  ètic  que hauran d'assumir  i  complir

qualsevol dels nostres representants electes. Finalment, s'han aprovat una sèrie de criteris amb

els quals s'elaboraran les llistes des del número 5 al 27: són criteris com la equitat de gènere, la

presència als  moviments  socials  de la  ciutat, la  intergeneracionalitat  i  que tots  els  barris  hi

estiguin representats. Les 4 primeres persones que conformen la llista de la CUP de Terrassa

han sortit fruit d'un procés participatiu obert. Valorem posivitament aquesta primera experiència,

tot i ser conscients que queda molt camí per recòrrer. La posició definitiva d'aquestes quatre

persones  ha  estat  consensuada  per  l'assemblea  oberta.  La  cap  de  llista  de  la  CUP  serà

l'advocada Maria Sirvent; el número dos l'educador social  Bernat Chueca; la número tres la

biòloga i professora Eli Navarro; finalment, el número 4 l'ocuparà l'activista social Oriol Vicente. 

La setmana vinent la  CUP de Terrassa farà una roda de premsa en que es presentaran les

candidates de la CUP i les mesures d'emergència més rellevants.
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