
 
 
Adhesions a: terrassa@cup.cat  
 
Som terrassencs i terrassenques  
que creiem que Terrassa està perdent personalitat, qualitat de vida i cohesió social. Som terrassencs i 
terrassenques que, sense distinció d’origen, ens estimem Terrassa i pensem que actualment ens trobem en 
una cruïlla decisiva per al futur: esdevenir una ciutat equilibrada, que contingui el seu creixement, amb una 
vertebració social entre els barris i el centre, i que es faci amb la veu de la població, o bé tornar-se encara 
més una ciutat amb contorns difusos, fagocitada per la ‘Gran Barcelona’, autopistes i camps de Golf, sense 
vida cultural i sense espai per a l’oci popular, una ciutat on el clientelisme sigui la norma en la vida política i 
associativa, una ciutat, en definitiva, que pertany a les constructores, als partits institucionals i que està 
d’esquena a les persones.  
 
Som terrassencs i terrassenques  
que treballem des del barri, l’associació, el col.lectiu social o el lloc de feina per una Terrassa participativa, 
popular i d’esquerres, que creiem que es pot recuperar la il·lusió col·lectiva, i que cal enfortir els projectes 
de base i que fan una aposta real per potenciar la participació ciutadana.  
 
Per això donem i fem públic el nostre suport a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Terrassa: 
 

- perquè és una plataforma arrelada a la ciutat i formada per gent que participa en les associacions, 
col.lectius i lluites de la ciutat,  

 
- perquè creiem que defensa, per convicció, un projecte de ciutat de i per a la majoria, per a les classes 

populars, que centra el seu treball en la implicació i potenciació del teixit associatiu, 
 
- perquè creiem que la CUP és més que una candidatura institucional, que entén que allò important es 

troba fora de les quatre parets del Consistori, i que vol superar la classe política que fa de 
la política la seva professió i la seva manera de viure, 

 
- perquè creiem que aposta i vol treballar de forma sincera amb altres expressions populars 

i d’esquerres de Terrassa, 
 

- perquè vol que Terrassa sigui una ciutat que prengui part en la construcció dels Països 
Catalans, 

 
- perquè creiem que és l’única oposició real al projecte expansiu, despersonalitzador, elitista i 

continuïsta que plantegen les forces actualment presents al Consistori de Terrassa, i 
 

- perquè no oblida, en definitiva, que el futur el decidim en el present: lluitant. 


