
Benvolgut/da,

Des de les Assemblees Locals de la Candidatura d’Unitat Popular de Ripoll i de Sant Joan de 
les Abadesses ens plau convidar-vos a la Trobada Territorial d'Unitat Popular del Ripollès 
que tindrà lloc el proper divendres dia 5 d'octubre a les 21.00h al Palmàs de Sant Joan de 
les Abadesses.

Des  de  la  CUP  entenem  que  el  projecte  d’Unitat  Popular  s’ha  d’articular  a  partir  de 
l’aportació  d’idees de tots aquells sectors que mostrin inquietuds per la situació social, 
econòmica i  nacional  dels  Països Catalans,  motiu pel  qual  ens adrecem a vosaltres i  al 
conjunt d’agents polítics i moviments socials de la comarca.

Havent  constatat  que són moltes  les  candidatures  municipalistes  d'esquerres  i  entitats 
sociopolítiques  desvinculades  dels  partits  polítics  majoritaris  que  estan  mancades  d'un 
referent nacional que reculli els seus anhels i aspiracions, i des del respecte de la tasca que 
aquestes  candidatures  i  entitats  duen  a  terme  als  seus  municipis  en  benefici  de  la 
democràcia  i  la  justícia  social,  ens  complau  convidar-vos  a  aquesta  trobada,  amb  el 

convenciment que bona part de les nostres aspiracions són compartides.

Aquest espai servirà  per copsar de prop les  problemàtiques i possibles  alternatives a 
oferir en temes com la sanitat, la immigració, l’educació, el territori, etc. Així mateix, les 
conclusions  que  se  n’extreguin  serviran  per  confeccionar  un  programa  electoral, 
conjuntament  amb  les  diferents  assembles  territorials  escampades  arreu  del  país,  per 
concórrer a les properes eleccions del 25 de novembre al Parlament de Catalunya.

Us emplacem, doncs, a participar a la jornada que tindrà lloc al Palmàs de Sant Joan de les 
Abadesses  a  les  21.00h.  el  proper  divendres  dia  5  d'octubre  de  2012,  alhora  que  us 
preguem feu extensiva aquesta invitació a les persones, organitzacions i plataformes que hi 
puguin estar interessades.

Atentament,

Assemblees locals de la CUP
de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses 


