
 

 

COMUNICAT CUP TORELLÓ – SOM POBLE (29 de juny de 2015) 

 

A proposta de la candidatura CUP Torelló – Som Poble, el passat 11 de juny es va celebrar al 

local d’Esquerra Republicana de Torelló una reunió entre les formacions d’ERC, CUP Torelló – 

Som Poble, FEM-EIO i el PSC. En aquesta reunió la nostra formació va presentar el document 

adjunt a aquest comunicat amb la voluntat d’explorar la possibilitat d’adquirir un compromís 

entre les teòriques formacions d’esquerres torellonenques, per impulsar polítiques marcades 

per l’eix social a l’ajuntament de Torelló. 

La proposta de CUP Torelló – Som Poble defugia l’esquema clàssic de formar un govern 

d’unitat de les esquerres i es fomentava en la voluntat de no cedir la iniciativa a la dreta 

local per garantir  les polítiques socials durant els pròxims quatre anys. Per aconseguir-ho 

convidava a la resta de formacions participants en la reunió a mantenir-se a l’oposició per 

condicionar l’acció de govern de CIU, fomentar el diàleg, la negociació i fer possible la suma de 

la majoria d’esquerres present al consistori torellonenc a l’hora de debatre especialment els 

aspectes més socials. 

Després que els grups ho debatessin internament, en una segona reunió celebrada el passat 

dia 25, els grups del PSC i FEM van desestimar obertament la proposta al·legant que no era 

viable i per la possibilitat de pacte amb CIU que com a mínim FEM està negociant amb el futur 

equip de govern.  

Un cop tancada aquesta possibilitat la candidatura de CUP Torelló – Som Poble vol lamentar el 

fet que no s’hagi pogut arribar a un compromís amb l’eix social entre les teòriques esquerres, 

però volem manifestar que continuarem treballant perquè les polítiques d’esquerres continuïn 

presents a l’agenda de la política torellonenca. 

 

 

CUP TORELLÓ – SOM POBLE 

 Torelló, 30 de juny de 2015.  

 

 

 

 



 

CONTRACTE SOCIAL DE LES ESQUERRES TORELLONENQUES 

 

El resultat de les eleccions municipals del passat 24 de maig a Torelló va donar una majoria 

relativa a la llista de Convergència i Unió. Aquest resultat obre les portes a pactes i acords 

entre les diferents forces que formarem part del consistori en els pròxims quatre anys. Cedir la 

iniciativa a la dreta política pot suposar la marginació de determinades polítiques socials, que 

amb diferents matisos i intensitats, tot els partits adscrits a aquest acord entenem com a 

necessàries i prioritàries. Malgrat tot, no podem obviar que les urnes “han parlat” i que Santi 

Vivet ha estat el candidat més recolzat. Per això entenem que, si més no d’entrada, no seria 

adient un pacte d’esquerres que l’apartés de l’alcaldia i que podria donar peu a interpretacions 

que es basessin en el mer interès d’accedir al govern per part nostra, cosa ben lluny del que 

pretenem. Per altra banda, les diferències importants en punts significatius dels nostres 

respectius programes polítics, fan que actualment no veiem viable arribar a un pacte de 

govern.  

Per tot això i amb l’objectiu de no renunciar a impulsar polítiques d’esquerres a l’ajuntament 

de Torelló durant el mandat que s’enceta el proper 13 de juny de 2015, les forces polítiques 

signants d’aquest acord ens comprometem a:  

 mantenir-nos a l’oposició i, per tant, a no entrar a formar part del futur equip de 

govern com a mínim durant els pròxims dos anys.  

 a buscar una entesa per concretar i aprovar els màxims punts possibles d’acció política 

dels nostres programes, sempre i quan aquests no contravinguin els principis de cap 

de les nostres organitzacions i per tant tots els puguem assumir com a propis.  

 a respectar la sobirania i autonomia de cadascuna de les formacions integrants 

d’aquest pacte per desenvolupar l’acció política que es cregui convenient, fins i tot 

quan això suposi arribar a acords amb el futur equip de govern. La línia vermella es 

traça en no contravenir els acords rubricats en aquest document. 

I per deixar-ne constància les persones delegades per ERC-JpT-AM, CUP-PA-SP,FEM-EIO i PSC-

CP signem aquest document per fer evident el compromís de les nostres formacions polítiques 

amb aquest document.  

 

Torelló, 11 de juny de 2015. 

 


