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Dos santcugatencs es presenten a les eleccions europees per la CUP
Els santcugatencs Guim Pros i Roser Tordera es presenten a les eleccions europees del proper 13 de
juny dins la llista de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que aplega un sector de l'esquerra
independentista dels Països Catalans. El seu programa té com a eix principal la reivindicació d'una
Europa dels pobles, on es reconeguin el dret a l'autodeterminació i els drets socials,
Guim Pros, en el número 13 de la llista, i Roser Tordera, al lloc 31, són els dos santcugatencs que formen part
de la llista de la Candidatura d'Unitat Popular, que concorrerà a les eleccions al Parlament Europeu del proper
13 de juny. L'objectiu de la CUP és portar a les institucions europees la veu de les nacions sense Estat i dels
treballadors, i evidenciar la seva oposició al projecte de Constitució Europea.
Guim Pros: La Constitució europea consagra l'Europa dels Estats, no dels pobles, i perpetua el model
econòmic neoliberal.
Les Candidatures d'Unitat Popular van sorgir a diversos municipis amb motiu de les últimes eleccions
municipals, i ara s'han coordinat per presentar una llista unitària a les europees. La seva voluntat, com explica
Guim Pros, és continuar treballant conjuntament i presentar-se també a les properes eleccions als parlaments
català i valencià.
Guim Pros: Les CUP van néixer a nivell municipal. Ara ens hem unit i també ens presentarem junts a
les eleccions al parlament de Catalunya i del País Valencià.
Dins la llista de la Candidatura d'Unitat Popular hi ha gent de l'àmbit de la cultura, com el cantant de Brams,
'Titot', o el de Pomada, Carles Belda. També hi ha membres de diversos col·lectius i entitats, del món de la
docència, del moviment ecologista i de les entitats de lleure d'arreu dels Països Catalans.
La candidatura europea de les CUP es presentarà a Sant Cugat el proper 2 de juny.
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