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402 GRÀCIES I LA
LLUITA CONTINUA
L’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular
de Martorell volem agrair a les 402 persones els
seu suport en forma de vot el passat diumenge.
L’objectiu de la campanya era entrar a
l’Ajuntament, però ens ha faltat poc per a
aconseguir la representació a la institució per a
portar-hi la veu d’un projecte polític des dels
moviments socials i en defensa dels interessos
de les treballadores.
Aquesta campanya ha estat autogestionada i
portada endavant amb suport popular. Hem

intentat arribar a tots els barris, i som conscients
que les eines d’un projecte de base tenen límits.
Ens hem mantingut respecte de les eleccions de
2007, i no volem deixar de banda el context que
s’ha obert arran de l’entrada de 100 regidores al
Principat, esdevenint la CUP la 6a força política.
Ara tenim pel davant 4 anys durs, i l’Assemblea
de la CUP continuarem amb més ganes de
treballar que mai per a visibilitzar el projecte
d’unitat popular, al costat del teixit associatiu i
constuint un Martorell més just i solidari.

LA CUP ES CONSOLIDA COM A ALTERNATIVA
Dels municipis on es presentava han augmentat
electes a diverses poblacions. Les més
destacables han estat la irrupció a poblacions
com Girona, Sant Cugat o Banyoles, on no hi
tenien representació.La CUP també ha comptat
amb un important suport de vots a grans ciutats

com Badalona, Tarragona, Lleida, Barcelona,
Terrassa o Sabadell. En un gran llistat de
poblacions la CUP ha obtingut representació,
amb casos destacats com Vilanova i la Geltrú,
Arenys de Munt, Molins de Rei, Celrà, Viladamat
o Sant Esteve de Palautordera.

ACTIVITATS
REUNIÓ ACAMPADA MARTORELL
assemblea DIJOUS 26 DE MAIG a les 19:00h ALS JARDINS DEL CENTRE CULTURAL
(darrere la Plaça de les Cultures).

ASSEMBLEA DE LA CUP DE MARTORELL
cada DIMARTS a les 20:15h al CENTRE SOCIAL LA VILA (c/Llosellas 12 A-1)
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