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Pere Riera: &quot;Estic convençut de passar el tall de les signatures per ser candidat a
president del Barça&quot;
El precandidat santcugatenc a les eleccions del FC Barcelona
Pere Riera s'ha mostrat "convençut" de reunir les més de
2.500 signatures per convertir-se en candidat a la presidència
del club blaugrana. Riera ha visitat el programa 'Esport en
Marxa' on ha explicat que la seva força rau en el coneixement
i suport de les penyes. El precandidat santcugatenc també ha
demanat a la junta gestora que expliqui quina és la situació
econòmica de l'entitat per saber quines actuacions haurà de
prendre el nou president del FC Barcelona que entri a partir
del 24 de gener.

Sant Cugat té dos precandidats a les eleccions del FC Barcelona, Lluís Fernández- Alá i Pep Riera. A més, la
nostra ciutat és la segona amb major nombre de socis del club blaugrana. Fernández-Alá ja fa uns mesos que
s'ha presentat de manera oficial, però Riera ha confirmat la seva precandidatura fa algunes setmanes.
Riera, que havia estat directiu de la Penya Blaugrana Sant Cugat, ha explicat que és veu "capacitat" per
recollir les 2.500 signatures que necessita per ser proclamat candidat. "Estic fent moltes trobades amb socis i
tinc un ampli suport" diu Riera.
Sobre el seu projecte electoral, té clar que la Masia ha de ser el punt principal i que Messi ha de seguir al club
perquè és el millor mirall per al planter. Riera admet contactes amb molts professionals per assumir les
diferents àrees, esportiva, econòmica i jurídica, però no ha volgut exposar els noms.
El precandidat santcugatenc creu que la situació financera marcarà el treball del futur president del FC
Barcelona.
Pere Riera: Sóc el candidat de tots els socis del Barça, però les penyes tenen una gran base social i
esportiva.
Pere Riera: Estic convençut que passaré el tall i seré candidat a les eleccions del FC Barcelona.
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