
CAPGIREM RIUDOMS
AMB ALTRES MANERES DE FER POLÍTICA

PER QUÈ ENS PRESENTEM?
La raó principal que ens porta a elaborar el nostre projecte polític és la poca pluralitat que hi 
ha al nostre ajuntament, així com la manca de transparència en les accions de govern. Paral·le-
lament, creiem necessària la millora de la participació de la ciutadania en les qüestions que 
ens afecten col·lectivament.

La CUP Riudoms neix com un projecte a llarg termini, que tot just ara comença. Durant els 
darrers dos anys, hem demostrat que es pot fer molta feina des de fora de l’ajuntament, però 
estem convençuts que des de dins podrem treballar encara millor, convertint-nos en una oposi-
ció visible, seriosa i constructiva.

Ens mouen les ganes de treballar per fer possible una altra manera de fer política. Incidir en la 
presa de decisions a nivell municipal, fent propostes per millorar el nostre poble i el benestar 
dels nostres veïns. Per això busquem CAPGIRAR RIUDOMS, perquè volem parlar de tot, obrint 
debats i escoltant l’opinió de tothom.

Creiem que aquest pas endavant pot ajudar a canviar la percepció de la ciutadania i dels par-
tits tradicionals en referència a la política. Així mateix, pensem que les nostres aportacions 
poden contribuir a la millora de la cohesió social i la convivència de tots els riudomencs i 
riudomenques.

LA LLISTA DE LA CUP RIUDOMS

La CUP Riudoms vam presentar les persones de la llista electoral per a les properes eleccions 
municipals en un acte obert que va tenir lloc el dissabte 11 d’abril a la plaça de l'Om. Aquesta 
llista destaca per les ganes i la il·lusió d'incidir amb noves formes de fer política, més participa-
tiva i transparent. Es tracta d’un equip obert, plural i transversal, on la majoria de persones hi 
participen com a independents, és a dir, sense ser militants de la CUP.  

La llista està formada per: Pere Campíñez Salas (1), Roser Torres Sanz (2), Enric Jódar Ciurana 
(3), Bibiana Tell Sentís (4), Ernest Arce Alcarraz (5), Mariona Ferrant Pujol (6), Fausto Sans 
Sabaté (7), Rosalia Pallarès Serra (8), Jaume Gili Ferré (9), Neus Martí Llurba (10), Albert Gras 
Civit (11), Josep M. Virgili i Ortiga (12), Cesca Jansà Perelló (13) i Roger Fortuny Badet (14).

TRANSPARÈNCIA I CODI ÈTIC 

Des de la CUP entenem la política municipal com una vocació de servei públic, i per tant, defu-
gim la professionalització política. Per això volem signar un compromís de transparència i radi-
calitat democràtica amb la ciutadania. Totes les persones que conformem la candidatura  
volem mostrar i compartir públicament un codi ètic per assumir-lo en cas d'obtenir representa-
ció en la propera legislatura.

- Limitació de mandats. 
Els càrrecs electes assumiran l'acta de regidor/a durant un període màxim de dues legislatures.
- Ingressos per retribucions.  
Les retribucions per assistències, dietes i altres ingressos personals per representació dels 
càrrecs electes provinents de l’ajuntament o d’ òrgans supramunicipals aniran destinats íntegra-
ment a l'Assemblea Local de la CUP Riudoms.
- Ingressos per representació. 
La remuneració econòmica fruit de la representació institucional, en cas d'entrar a l'ajuntament, 
serà transferida de forma íntegra a l'Assemblea Local de la CUP Riudoms.
- Transparència col·lectiva. 
La CUP Riudoms farà públic el pressupost i el cost de la seva campanya electoral. A més, de 
forma trimestral, s’actualitzarà l'apartat de transparència financera a través del nostre web.
- Transparència personal. 
Els càrrecs electes faran públic el seu patrimoni abans i després d'assumir l'acta de regidor/a.
- Independència financera: 
La CUP Riudoms, i tota l'organització a nivell nacional, no demana cap crèdit bancari per 
finançar cap campanya electoral.

QUÈ ÉS LA CUP? 

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) és una organització política assambleària d'abast 
nacional, però la seva força i el seu espai natural de treball és l’àmbit municipal. S’organitza 
en assemblees locals que treballen de forma autònoma a cada poble, però alhora coordinades 
a nivell territorial i nacional. 

Així doncs, les CUP s’articulen com a espais útils per a totes aquelles persones i col·lectius amb 
voluntat transformadora, que treballen per millorar el seu poble o ciutat. L’objectiu és crear un 
espai de confluència obert i participatiu per a tothom, incloent també els moviments cívics i 
populars. 

Des del 2012, amb l’entrada de la CUP al Parlament, som més visibles que mai. Això ha com-
portat una expansió del projecte i la renovació de la manera de fer política a les institucions. 
Un enfocament nou, basat en la presa de decisions de baix cap a dalt, que es compromet amb 
les iniciatives populars, i que promou l’acció política no només dins les institucions, sinó sobre-
tot fora d’elles. 

I COM TREBALLEM

El procés d'elaboració de les propostes i el programa electoral ha estat totalment obert i parti-
cipatiu a partir de diferents trobades públiques. S’ha posat sempre per davant l'atenció a la ciu-
tadania, de forma que tothom qui ho ha volgut ha pogut aportar idees. Amb tot, el programa 
encara no s’ha tancat definitivament. Així que qui ho desitgi ens pot fer arribar les seves pro-
postes cada dilluns al CP La Calderera i cada dimecres a l’Epicentre Gaudí de 20 a 22 h o a 
través del correu riudoms@cup.cat. 

Per últim us fem saber que, per motius de racionalització econòmica i limitació pressupostària 
es podrà consultar tota la documentació en format extens al web www.riudoms.cup.cat.
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