Catalunya i Mollet necessiten més Isabels
Una de les 6 regidores d’Ara Mollet ERC – MES, la Isabel Padilla, ha estat
escollida per representar Mollet i el Vallès Oriental a les properes llistes del
Parlament. Padilla representa l’obertura d’un partit que vol representar el conjunt
de la societat catalana. I els republicans d’esquerres de Mollet estem molt
contents que la Isabel ens representi a la candidatura del Parlament.
Nascuda a Benitagla (província d’Almería) fa 67 anys, la Isabel va arribar a Mollet
l’any 1964. Ha estat treballadora familiar i avui és jubilada. Té 4 fills i 5 nétes.
Activista al barri de l’Estació del Nord (on sempre ha viscut), va ser presidenta
de l’Associació de Veïns del seu barri. També ha lluitat per a la igualtat des de la
presidència de l’Associació de Dones Àgora (de la qual en va ser cofundadora).
El 2019 va anar a la candidatura municipal d’Ara Mollet i va ser escollida regidora.
A la pregunta de per què és al costat d’ERC, la Isabel afirma que “Porquè me
gustó la gente que hay en Mollet, su forma de trabajar y de hacer la cosas. Su
honestidad y la forma de acoger a la gente. I también por la injustícia que viví y
que vivimos el 1 de Octubre de 2017, por el trato vejatorio del Gobierno
espanyol”.
La Isabel Padilla representa la condició de dona, treballadora, lluitadora, a partir
d’uns orígens que sumen a la societat catalana. Ella anhela la República catalana
perquè els seus fills i nétes visquin en un món més just.
Esquerra Republicana sap perfectament que les properes eleccions són crucials.
Que cal gestionar la crisi sanitària, econòmica i social que vivim i també que cal
aportar ja una solució al conflicte polític que viu el país, amb presos, exiliats i
represaliats; una solució que ha de passar per l’amnistia per totes les persones
condemnades i encausades i per l’exercici del dret a l’autodeterminació. Per això
estem determinats a fer una candidatura que reflecteixi la diversitat del país.
Catalunya necessita moltes Isabels: dones lliures i valentes. Des de Mollet som
al seu costat.

