Cugat.cat / noticies
Núria Gibert marxa del govern de Sant Cugat i renuncia a l'acta de regidora
La tinenta d'alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert,
ha comunicat la seva decisió de deixar el govern i renunciar a
l'acta de regidora, segons ha comunicat aquest dilluns
l'Ajuntament. Ho va traslladar el 19 d'abril passat a
l'alcaldessa, Mireia Ingla, i al primer tinent d'alcaldia, Pere
Soler. La intenció de l'equip de govern és reestructurar el
cartipàs per delegar les competències de la tinència d'alcaldia
després del ple de juny. Una vegada Gibert hagi retornat
l'acta formalment, el regidor Marco Simarro assumirà les
responsabilitats que exercia Gibert.

En roda premsa, Núria Gibert, ha dit que "és una decisió estrictament política", i que "fa setmanes, si no
mesos, que hi treballem en el conjunt de l'assemblea". Gibert ha afegit, en resposta a les preguntes que rep
sobre "què passa?", que "no passa res que no passi a la CUP de forma natural i naturalitzada, que és el relleu i
la necessària transmissió de coneixements i el necessari treball de forma col·legiada". Gibert ha defensat que la
CUP entén la participació política "des d'una perspectiva no professional, sinó de compromís militant".
Sobre el mandat que encara no ha acabat, Gibert ha explicat que "efectivament ha estat complex, però malgrat
això, estem en un nivell de compliment molt important", en referència als projectes de les àrees que ella ha
liderat.
Les competències de la tinència d'alcaldia de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància, les agafarà a
partir d'ara el regidor de Participació, Barris i Joventut, Marco Simarro. El que no ha transcendit aquest dilluns
és qui serà la persona que agafarà la seva acta, tot i admetre que sí que tenen el nom i la presentaran en els
propers dies. "És una persona que ja fa setmanes que està treballant amb nosaltres", ha avançat Gibert.
Aquesta persona assumirà les carteres actuals de Simarro, que és Participació, Barris i Joventut, excepte la
presidència del consell de barri de la Floresta, que continuarà en les seves mans.
La cupaire ha explicat, preguntada per si abandona totes les facetes polítiques a les quals ha estat lligada, que
"deixo la representació electe, però que tinc unes conviccions, i una part d'aquestes conviccions és que la
política es pot fer des de molts llocs".
Núria Gibert i Dasca és, des de 2015, regidora portaveu de la CUP-PC. En el present mandat, ocupa el càrrec
de segona tinenta d'alcaldia de l'equip de govern format amb ERC-MES i el PSC.
Mireia Ingla s'ha acomiadat de Gibert amb paraules d'agraïment.
La política et dona l&#39;oportunitat de conèixer grans persones dedicades a millorar el benestar de la gent.
Ha estat un plaer treballar amb tu, @Nudenu. Mai oblidaré com vam treballar colze a colze en els dies més
durs de la pandèmia. Et desitjo el millor, ara i sempre ??. Seguim! pic.twitter.com/FM23Kw8vN3&mdash;
Mireia Ingla ?? (@mireiaingla) May 23, 2022
D'igual manera ho ha fet el primer tinent d'alcaldia, Pere Soler.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/politica/158715.html
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Pensar diferent no ha impedit que féssim possible el canvi a #santcugat Pensar diferent ens ha portat a fer
polítiques més reals, sempre des del diàleg, per i per a les persones. I la cosa avui va de persones. Gràcies
@Nudenu per escoltar, discutir i consensuar. Continuarem així! pic.twitter.com/MayOqG625F&mdash; Pere
Soler Artalejo / S??M Sant Cugat (@SolerPere) May 23, 2022
Núria Gibert: És una decisió estrictament política perquè hi ha molta gent que em pregunta "què
passa?", però no passa res que no passi a la CUP de forma natural i naturalitzada que és el relleu i la
necessària transmissió de coneixements i el necessari treball de forma col·legiada. Com sabeu a la CUP
entenem la participació política i volem fer entendre la participació política des d'una perspectiva no
professional, sinó de compromís militant.
Marco Simarro: La persona que entrarà agafarà Participació, Barris i Joventut. En tot cas, el consell de
barri de la Floresta, que és una altra competència que tinc, la seguirè mantenint per enllestir una feina
d'uns quants anys ja al barri de la Floresta que creiem que era important no generar canvis.
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