
El joc brut de CiU durant la campanya electoral

DES DE LA CUP-RIUDOMS VOLEM ENUMERAR DIVERSES PRÀCTIQUES IL·LÍCITES QUE ES VAN DUR A TERME PER PART DE CIU 
DURANT LA CAMPANYA ELECTORAL. ESPEREM QUE FENT-LES PÚBLIQUES NO ES REPETEIXIN D’AQUÍ QUATRE ANYS.

Des de la CUP-Riudoms 
volem aprofitar aquest Info-
CUP, el primer de després 
de les eleccions, per agrair la 
confiança que els riudomencs 
van dipositar en la nostra for-
mació. Els resultats van supe-
rar amb escreix allò que ens 
havíem proposat quan es va 
crear l’Assemblea Local per-
què  590 vots són molts més 
dels que esperàvem en aquell 
moment. Per tant, MOLTES 
GRÀCIES a tots, als nostres 
590 votants però també a la 
resta de riudomencs que van 
participar de les eleccions, 
perquè sense ells la democrà-
cia tampoc tindria sentit.

També  volem aprofitar per 
explicar certes pràctiques poc 
netes que es van dur a terme 
durant el període electoral. 
No creiem que aquestes ac-
tuacions influïssin en els re-
sultats electorals però creiem 
que ho hem d’explicar als riu-
domencs. I si no ho vam fer 

abans va ser perquè no se’ns 
titllés d’electoralistes. La cam-
panya va començar amb po-
lèmica, amb un sabotatge 
a una enquesta de femsafare-
ig.cat del qual no s’ha aclarit 
l’autoria, amb un debat elec-
toral sense CiU –on es van vo-
ler apuntar fora de termini tot 
i no haver mostrat cap tipus de 
predisposició durant mesos 
– i amb una arrencada de car-
tells de CiU en la qual no hi 
vam tenir res a veure. Preci-
sament va ser CiU qui va co-
mençar la campanya parlant 
de crispació i predicant el vic-
timisme. Tot seguit, però, enu-
merem una sèrie d’actuacions 
que demostren precisament el 
contrari:

Inauguració encoberta de la 
Cisterna Vella:
En període electoral està 
prohibit fer inauguracions. 
L’objectiu de la llei és que 
no es faci un ús partidista de 
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les millores que es fan al po-
ble. CiU va anomenar “Visites 
guiades” a un acte que a tots 
els efectes va ser una inau-
guració. Sobretot si tenim en 
compte que el guia de la visita 
va ser el mateix alcalde.

Presentació del Parc Salut:
Amb la mateixa estratègia 
que a la Cisterna Vella (o a 
la Biblioteca fa quatre anys), 
“s’inaugura” una altre servei 
en període electoral.

Pavimentació de carrers just 
abans de les eleccions, de-
mostrant que a CiU l’importa 
més posar-se medalles que 
oferir millores als ciutadans 
tan aviat com sigui possible.

Regal de flors per
Sant Jordi:
Durant la diada de Sant Jor-
di, els membres de CiU van 
anar regalant torretes de flors. 
Sant Jordi hauria de ser una 
festa apolítica i creiem que fer 
regals poc abans de les elec-
cions es pot considerar com 
comprar el vot. Per aquest 
motiu, la CUP, a diferència de 
CiU i ERC, no hi vam partici-
par.

Repartiment de begònies:
Tot just pocs dies abans de 
les eleccions es va produir la 
segona entrega de flors pels 
veïns del nucli antic.

Apropiacions al llibre d’obra 
de govern:
En aquesta publicació, CiU 
s’apropiava d’obra que no era 
seva, com actes organitzats 
per particulars o obres que tot 
i produir-se a Riudoms eren 

fruit d’institucions supramuni-
cipals, no de l’Ajuntament.

Repartiment de propaganda 
electoral:
Es va repartir propaganda 
electoral poques hores abans 
de la jornada de reflexió de 
manera que l’endemà tots els 
riudomencs es van llevar amb 
el pamflet. A més, la llei pro-
hibeix demanar-hi el vot, cosa 
que van fer tan CiU com ERC.

Discurs del regidor de Cultu-
ra en jornada de reflexió:
En jornada de reflexió no es 
poden fer manifestacions po-
lítiques. Però a Riudoms es va 
aprofitar una actuació de les 
Caramelles perquè el regidor 
de Cultura fes un discurs de 
comiat.

No retirada de cartells:
La llei estipula que a menys de 
50 metres del col·legi electoral 
no hi poden haver cartells dels 
diversos partits polítics. Tots 
els partits menys CiU els van 
enretirar a les primeres hores 
del matí. CiU ho va fer a les 
acaballes de la jornada elec-
toral.

Aquestes actuacions entren 
dins de la legalitat, ara bé, 
s’ha de tenir en compte que 
sovint es juga amb els buits 
legals, amb les ambigüitats 
i prescindint moltes vegades 
de la raó de ser de la nor-
mativa. Des de la CUP apos-
tem pel joc net, que hem 
utilitzat durant tota la campan-
ya i seguirem utilitzant d’ara 
en endavant. Ara bé, això tam-
poc treu que no es pugui fer 
una oposició seriosa i dura, 
si cal.

Donacions particulars 316,75€

Aportació Assemblea local 
316,05€

Aportació CUP Nacional 
207,91€

Vermut popular (Ingressos nets) 
136,59€

Vermut + dinar popular 
(Ingressos nets) 594,16€

Bestreta enviament electoral 
169,71€

 Ingressos totals:1.741,17€ 

Cartelleria difusió actes 64,02€

Carta presentació llista electoral 
130,68€

Enviament electoral 
218,25€

Programa electoral 
1.071,04€

Paperetes i sobres addicionals 
42,83€

Cartells i material campanya 
electoral 124,30€

 Despeses totals:1.651,12€ 

Els comptes clars



La primera Assemblea Oberta passades 
les eleccions municipals es va celebrar el 
passat 20 de juny al parc de Sant Antoni 
amb l’objectiu de donar a conèixer quina 
és l’organització interna de la CUP Riu-
doms i debatre, entre tots, els eixos de 
treball en els que ens hem de centrar al 
llarg d’aquesta legislatura. Tenim clar que 
cal potenciar i facilitar la participació ciu-
tadana, i que l’intercanvi de reflexions i 
opinions és indispensable, pel què hem 
cregut convenient diferenciar tres àmbits 
principals de treball que alhora estaran 
coordinats entre ells per l’Assemblea Per-
manent en la que hi participaran repre-
sentants d’aquests tres àmbits.

En primer lloc hi ha l’Assemblea Local 
(AL), la qual seguirà sent l’entorn principal 
de decisió i participació de la CUP Riu-
doms a nivell local. És un espai obert a 
tothom i s’organitza a partir de diferents 
grups de treball sectorials que engloben 
la gestió municipal, els serveis públics, 
el territori i la sostenibilitat, i la promoció 
local. 

El segon àmbit de treball és el Grup 
Municipal (GM), que està integrat pels 
càrrecs electes i altres membres de 
l’assemblea. Aquest grup es reuneix pe-
riòdicament per tal d’atendre els ciuta-
dans i treballar temes d’àmbit municipal. 
A la vegada, el GM farà les funcions de 
representació institucional.

En tercer lloc, la CUP Riudoms també 
treballarà al Consell Comarcal del Baix 

La feina continua després de les eleccions
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UN COP PASSADES LES ELECCIONS MUNICIPALS EN LES QUE VAM ACONSEGUIR TENIR DOS REPRESENTANTS AL CONSISTORI, 
DES DE LA CUP RIUDOMS CONTINUEM TREBALLANT, TAL I COM HO HEM FET FINS ARA, PERÒ AMB EL VALOR AFEGIT QUE ENS 
DÓNA EL FET D’HAVER POSAT DOS PEUS DINS L’AJUNTAMENT.

GRUP MUNICIPAL – Despatx Epicentre Gaudí 
Els dilluns i dimarts de 18h a 21h 

Atenció personalitzada amb els regidors

ASSEMBLEA LOCAL – Casal Popular La Calderera
Cada dimarts a les 21:30h 

I TAMBÉ POTS CONTACTAR AMB LA CUP 
per la bústia de la CUP situada a l’entrada de l’Ajuntament 

a través de riudoms@cup.cat i per www.riudoms.cup.cat i les xarxes socials

Volem escoltar, canalitzar i 
exercir d’altaveu de les peticions 
i reivindicacions de la ciutadania, 
donant suport a les demandes i 
les problemàtiques locals, tant si 
són veïnals com si provenen de 
col·lectius.

Camp, conjuntament amb la CUP Reus, 
per tal d’ampliar la feina feta als respec-
tius municipis, promovent la democratit-
zació i la transparència d’aquest ens.

Durant l’Assemblea Oberta del passat 
20 de juny, també es van definir quins 
havien de ser els objectius a assolir al 
llarg d’aquesta legislatura. Des de la CUP 
Riudoms apostem per la transparència, 
pel que farem difusió de tota la informa-
ció rellevant de caire municipal tant bon 

punt hi tinguem accés, de manera que la 
ciutadania es pugui crear, així, una opinió 
pròpia sobre les qüestions que afecten el 
poble. També fiscalitzarem l’acció de go-
vern, fent un seguiment de les actuacions 
municipals. A més, publicarem tota la in-
formació relativa  a la pròpia activitat de la 
CUP com, per exemple, els béns dels re-
gidors, càrrecs, convocatòries, reunions, 
etc.

Un altre dels grans objectius que vo-
lem assolir a curt termini és la participa-
ció, amb la creació d’espais de trobada 

permanents amb la ciutadania. A més, 
establirem un calendari de reunions pe-
riòdiques amb els agents socials i econò-
mics i amb les entitats del poble per tal 
d’impulsar el diàleg. D’aquesta manera 
podrem assolir el tercer gran objectiu que 
és la funció pública. Des de la CUP Riu-
doms volem escoltar, canalitzar i exercir 
d’altaveu de les peticions i reivindica-
cions de la ciutadania, donant suport a 
les demandes i les problemàtiques locals, 
tant si són veïnals com si provenen de 
col·lectius.

La CUP Riudoms ha entrat al consistori 
com a grup a l’oposició. Tot i això, treba-
llarem per crear sinergies i espais de tre-
ball conjunt amb els actors implicats de 
cada àmbit, treballarem a fons propostes 
concretes per a la millora d’àmbits estra-
tègics, estudiarem la viabilitat econòmica 
per dur a terme propostes del nostre pro-
grama i pressionarem per recuperar i mu-
nicipalitzar serveis públics externalitzats 
com l’aigua, la brossa o el lleure. 

A més, des de la CUP Riudoms volem 
continuar la nostra acció política per tal 
d’implicar el poble en la presa de deci-
sions i en la gestió municipal, per la qual 
cosa continuarem editant i repartint IN-
FOCUP per mantenir-vos informats de 
tot allò que anem fent. Per la mateixa raó, 
continuarem fent Assemblees Obertes al 
llarg de l’any on exposarem i ratificarem 
les decisions més importants davant la 
ciutadania. 


