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Els candidats santcugatencs exerceixen el seu vot
Els santcugatencs presents a les llistes electorals dels diferents
partits que concorren al Parlament han votat aquest
diumenge al matí. Els candidats a diputat han aprofitat per
fer una crida a la participació en aquests comicis que
consideren especialment importants per a Catalunya.

El número 8 per Barcelona de CiU, Lluís Recoder, ha augurat una elevada participació ja que Catalunya està
escrivint la seva història.
Lluís Recoder: Tot sembla indicar que hi haurà una mobilització més important que en altres eleccions,
la gent és conscient que es comença a escriure un full de la nostra història.
De la manteixa manera, el president local del PP i número 61 a les llistes, Jordi Carreras, també ha encoratjat
els ciutadans a votar per aconseguir treure el 'seny' del país.
Jordi Carreras: Demanem que vagi el màxim nombre de gent a votar perquè així sortirà el seny de
Catalunya.
El número 80 a les llistes del PSC per Barcelona, David Gutiérrez, ha destacat l'excepcionalitat d'aquests
comicis.
David Gutiérrez: Són igual d'importants que la resta. Aquesta vegada les circumstàncies són una mica
excepcionals.
El copresident local d'ICV-EUiA i suplent a les llistes ecosocialistes, Xavier Boix, ha animat la gent a votar
com a eina de poder en mans de la ciutadania.
Xavier Boix: La gent té el poder a les seves mans, el mateix que qualsevol de les persones que quan
aixequen el telèfon fan canviar una llei.
De la seva banda, la presidenta local d'ERC, Mireia Ingla, ha valorat la transcendència històrica d'aquests
comicis.
Mireia Ingla: Insistir en la transcendència històrica d'aquest moment, perquè és el futur dels nostres
fills i filles.
Un dels més matiners ha estat el número 5 de Ciutadans (C's), José Manuel Villegas, que ha destacat la
importància de la implicació de la societat en aquests comicis.
José Manuel Villegas: Són unes eleccions molt importants per a tots i per això és important votar.
També ha exercit el seu dret a vot, el candidat a diputat número 53 de Solidaritat per la Independència (SI) i
coordinador local de la formació, Jordi Manchón, que ha subratllat la importància d'aquestes eleccions.
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Jordi Manchón: Esperem que siguin les últimes eleccions autonòmiques i a partir de demà les forces
sobiranistes es posin d'acord per començar el procés de la independència.
La jornada electoral a Sant Cugat s'està desenvolupant amb normalitat als 26 col·legis electorals de la ciutat.
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