
 
 

Nota de premsa 
10 Assemblea d’Unitat Popular, 12 març 2011 

 
La 10 Assemblea d’Unitat Popular de la CUP aprova el programa i la llista electoral de cara a 

les eleccions municipals del 22 de maig 

 
La lluita contra la crisi, l’oposició frontal a noves 

infraestructures com la ronda nord i l’educació com a pilar 
fonamental són els grans cavalls de batalla de la CUP  

 
La mancomunació de serveis públics entre Sant Esteve, Palau i Sant Celoni 
i la Batllòria és bàsic en un moment de greu crisi econòmica i tenint en 
compte la lògica geogràfica i la intensa relació entre els seus veïns  

 
 
El programa electoral de la CUP de Sant Celoni, aprovat ahir en la 10a Assemblea 
d’Unitat Popular celebrada a l’Ateneu, s’ha estat elaborant al llarg d’aquest hivern 
en els tres Punts de Trobada temàtics que hem organitzat i en què han participat 
moltes persones que han pogut debatre sobre els tres eixos clau amb què hem dividit 
de l’acció de govern: cultura i educació, model territorial i promoció econòmica, i 
justícia social.  
 
Una de les principals potes sobre les quals se sustenta aquest programa és la intenció 
de coordinar-nos de forma fluïda i periòdica amb Palau i Sant Esteve per tal de 
mancomunar moltes de les polítiques públiques que, avui, cada municipi executa pel 
seu compte, com per exemple la gestió dels residus, la mobilitat, els serveis socials 
del tipus centres de dia, biblioteques, etc. A més, es tracta d’una necessitat tenint 
en compte la greu crisi econòmica que vivim i la intensa relació que mantenen els 
seus veïns, unes 30.000 persones, a diferència de les seves institucions, que viuen 
d’esquena al municipi del costat. 
 
Llista electoral 

 
  1. Dani Corpas Cullet 
  2. Gerard Masferrer Marfil 
  3. Roser Calvet Riera 
  4. Mariona Pascual Alfaras 
  5. Sergi Travessa Danés 
  6. Jaume Turón Auladell 
  7. Maria del Mar Romero Gómez 
  8. Manuel Gaspar González 
  9. Carles Vellvé Molina 
 10. Míriam de la Vega Martín 
 11. Joan Agorreta Pou 
 12. Argimiro Ferrero Delgado 
 13. Purificación Martín Campos 
 14. Cèsar Gutiérrez Perearnau 
 15. Sònia Pujals Ripoll 
 16. Albert Ventura Rovira 
 17. Montserrat Vinyets Pagès 
 

Suplents 
  1. Joan Barquero Maresma 
  2. Ignasi Fernández Andrés 
  3. Marta Bautista Prades 
  4. Xavier García Carrillo 
  5. Montse Guitart Sala 
  6. Marçal Funollet Blanché 
  7. Ernest Mena Vera 
  8. Mònica Lloret Vera 
  9. Arnau Amadó Bassols 
 10. Anna Cruxent Ventura 
 
 

 


