Gent que s’apunta al canvi
Ja falten pocs mesos per a les eleccions municipals del proper mes de maig. I des d’Ara
Mollet, des d’Esquerra Republicana i des de Moviment d’Esquerres hem configurat una
candidatura molt àmplia, transversal, molletana, de progrés, d’esquerres, socialista i
republicana per aconseguir el que el carrer ens demana: un canvi en les maneres de fer
a l’Ajuntament de Mollet, un transformació de Mollet amb polítiques socials i d’esquerres,
i un Ajuntament compromès amb el país i la democràcia.
Us presentem alguns dels homes i dones que seran a la candidatura d’Ara Mollet i que
ens aporten frescor, idees noves i experiència.
Les primeres posicions seran per al cap de llista, l’Oriol López Mayolas, així com també
per als ara regidors Marta Vilaret, Manel Sostres i Josep Amaya.
Hi ha 2 dones en les primeres posicions que són la Marina Planellas, de 21 anys i
estudiant d’Educació, monitora a l’Esplai Tuareg i que representa frescor i noves idees.
També la Isabel Padilla, una activista incansable que ha treballat en l’àmbit social i que
ha estat 10 anys la presidenta de l’Associació de Dones Àgora, presidenta fins fa poc
de l’Associació de Veïns de l’Estació del Nord.
La candidatura comptarà amb noms com el de la Margarita Vergés (treballadora en una
mútua), la Mireia Oliva (directora de l’escola Can Besora), en Toni Valle (animalista), la
Núria Folch (mestre), l’Isaac Rovira (ballarí), la Lídia Iborra (presidenta de l’AAVV de la
Riera Seca), en Jordi Carro (del barri de Lourdes), en Joan Pi (president de l’Associació
de Donants de Sang), la Carme Mas (comerciant) o en Ramon Rodrigo.
També hi serà en Jaume Vilaseca (que va ser un reconegut metge de capçalera), la
Dolors Andrés (activista cultural i de la gent gran), o en Sergi Suárez (membre de l’entitat
juvenil l’Atzarola).
A més, exregidors en diferents etapes com la Carme Guarro (que va portar àmbits
socials amb governs socialistes), en Josep Cot (cap de llista de l’Estesa per Mollet i
actual president del Casal Cultural) o l’Oriol Bargalló (regidor d’ERC) també formaran
part de la candidatura.
T’hi apuntes? Fas el canvi amb nosaltres?

