Cugat.cat / noticies
La CUP-PC presenta la llista electoral 'més paritària' de la seva història
La CUP-PC concorrerà a les eleccions municipals del 26-M
amb la llista 'més paritària' de la seva història. Concretament,
18 dones i 17 homes. La coalició, que fins ara havia fet públic
els primers sis noms de la llista, ha donat a conèixer la resta de
membres aquest dimecres i ha definit la candidatura com a
'diversa i forta'. A banda dels noms que ja es coneixien, com el
de Lourdes Llorente i Marco Simarro, acompanyaran
l'alcaldable Núria Gibert persones com Júlia Bolao, Oriol
Sànchez, Anna Montull i Aina Serra en els primers deu llocs
de la llista. També hi figuren novament regidors de la
formació com Ignasi Bea, Ramon Piqué i Guim Pros que, com
a 'tribut', tanquen la candidatura com a suplents.

Gibert ha explicat que han volgut confegir una llista representativa de totes els barris de la ciutat, amb
diferents professions sobre la taula i integeneracional. L'alcaldable cupaire també ha justificat el canvi d'Aniol
Pros com a número tres de la candidatura pel de Marco Simarro. 'Les casuístiques familiars canvien i vam
pensar que era millor fer aquesta modificació', ha dit en al·lusió a la paternitat de Pros.
La cupaire també ha volgut deixar clar que el canvi de posició no s'ha d'entendre com una 'previsió electoral
negativa'. 'Creiem que pujarem i traurem més regidors dels que tenim', ha dit. De totes maneres, ha admès que
veu 'complicat' que una formació política pugui governar la ciutat en solitari i per això no descarta pactar amb
altres formacions d'esquerres per 'acabar amb 30 anys de govern de dretes', en referència als governs de CiU i
PDeCAT.
Respecte al programa electoral, del qual fa uns dies ja van presentar els eixos principals, ha dit que esperen
poder donar-lo a conèixer íntegrament en les properes setmanes.
La llista de la CUP-PC Núria Gibert Lourdes Llorente Marco Simarro Joan Rosés Aniol Pros Antonio
Ontañon Júlia Bolao Oriol Sànchez Anna Montull Aina Serra Carlota Picañol Carles Mayol Iñaki Uriz Dolors
Cruset Siscu Ruiz Anna Casanoves Rosa Vila Elena Ramis Arnau Marimon Jordi López Bibiana Fontanet
Roger Caballé Alba Johé Maria Garcia Pau Sànchez
Suplents Montse Plaxats Juan Merino Clara Hosta Gemma Tadeo Pepe Nada Esther Santolaya Natàlia Silva
Ramon Piqué Guim Pros Ignasi Bea
Núria Gibert: És un llista de la qual estem molt contentes perquè hi ha més dones que homes i és molt
diversa.
Núria Gibert: Ens va semblar que a la vida hi ha casuïstiques que canvïen i que tampoc era molt
complicat poder-ho canviar.
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