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El regidor Josep Maria Vallès vol ser l'alcaldable de Junts per Sant Cugat el 2023
El regidor de Junts per Sant Cugat Josep Maria Vallès vol ser
l'alcaldable de la seva formació de cara a les eleccions
municipals de 2023. Tal com ha avançat al 'Tot Sant Cugat' i
ha confirmat a Cugat Mèdia, Vallès ha decidit fer el pas
després de "copçar l'opinió de la ciutat". "He volgut parlar
amb representants dels sectors de la ciutat i un cop he avaluat
tot el que calia avaluar he confirmat la notícia", ha explicat.

Vallès no és l'únic integrant del grup municipal de Junts que ha decidit postular-se com a cap de llista. Ja ho va
fer la portaveu, Carmela Fortuny, i, també, ha explicat Vallès, el regidor Carles Brugarolas. En tot cas, està
pendent que Junts per Catalunya concreti entre finals d'any i principis del que ve el reglament de primàries,
per tenir clar els terminis per presentar candidatures i els passos que s'han de fer fins a tenir un alcaldable.
Vallès creu que fins llavors "poden passar moltes coses: que algú de nosaltres es retiri, que hi hagi aliances...".
Preguntat sobre la unitat al grup municipal de Junts, Vallès considera que està "més unit que mai". "L'equip
està cohesionat i amb ganes de treballar per recuperar l'alcaldia el 2023", ha expressat.
Josep Maria Vallès és regidor des de 2019, quan es va sumar a la candidatura de Junts per Sant Cugat,
encapçalada per la fins llavors alcaldessa, Carmela Fortuny. Ha estat vinculat als mitjans de comunicació
locals, en particular al grup Totmedia, on va dirigir el 'Tot Sant Cugat' durant 26 anys.
Josep Maria Vallès: He volgut parlat amb alguns representants dels diferents sectors de la ciutat per
avalar el pas que he fet.
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