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ERC-MES presenta la seva llista per 'liderar el canvi' al govern de la ciutat
ERC-MES ja ha fet pública la llista amb què concorrerà a les
eleccions municipals del 26 de maig amb l'objectiu 'de liderar
el govern de la ciutat'. Mireia Ingla torna a ser l'alcaldable
d'una candidatura que als primers llocs inclou l'expresident
del Club Muntanyenc Francesc Duch, la membre de la junta
de La Unió Esther Madrona i Alba Gordó en representació
del Jovent Republicà. Al cinquè lloc es troba l'extinent
d'alcalde convergent Francesc Carol, seguit de l'expresidenta
dels Castellers de Sant Cugat, Gemma Aristoy. La coalició ha
presentat els detalls de la llista aquest diumenge en una
trobada al restaurant El Mesón.

Una trobada en la qual Ingla no ha volgut concretar a quins pactes postelectorals estan disposats a arribar
davant la possibilitat d'un acord entre les forces d'esquerres. L'alcaldable només ha destacat que la prioritat 'és
guanyar les eleccions'. Pel que fa a la confecció final de la llista, Ingla ha explicat que 'Esquerra és un projecte
que s'ha obert a moltes sensibilitats per arribar a espais on en altres eleccions hi havia rivalitat política' amb
l'objectiu de 'créixer i representar tota la gent'.
El president d'ERC, Oriol Cisteró, ocupa el setè lloc de la llista, seguit de la planenca Eva Puigjaner, vinculada
al teixit associatiu del districte, i de l'exregidor i exvocal a l'EMD Joan Gaya, membre de Veïns i Veïnes
Progressistes de Valldoreix.
A l'11è lloc de la llista hi apareix l'actual regidor d'ERC-MES Èric Gómez, tot i que a principis d'any
explicava que no formaria part de la candidatura.
L'exconseller santcugatenc Raül Romeva tanca la llista dels republicans.
Qui també apareix a la llista, tot i que com a primer suplent, és el regidor Ferran Villaseñor, que ja va anunciar
que amb el final d'aquest mandat s'acomiadava de la seva etapa com a regidor.
La llista d'ERC-MES Mireia Ingla Francesc Duch Esther Madrona Alba Gordó Francesc Carol Gemma
Aristoy Oriol Cisteró Eva Puigjaner Joan Gaya Eli Escoda Èric Gómez Queralt Anglès Enric Òdena Lara
Carbonell Agustí Soberano Anna Riuró Dionisio Giménez Mari Carmen Torres Ferran de Juan Andrea Xaxo
Serni Solans Ainhoa Miró Raül Delgado Angelina Torres Raül Romeva
Suplents Ferran Villaseñor Anna Beà Jaume Espina Eva Lafuente Isaac Calvís Maria Vidal Marc Berruezo
Pilar López Conxi Domínguez Eduard Pomar
Mireia Ingla: Estem a punt per fer el pas amb aquesta llista i comptant amb tota la societat
santcugatenca. Esquerra està preparada per liderar el govern de la ciutat.
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