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Elisabet Franquesa anirà de número
3 a la llista d'Anna Erra
L'ordre de la candidatura de JxCat-Vic no serà en forma cremallera, sinó que hi
haurà més presència femenina
Elisabet Franquesa anirà de número 3 a la candidatura d'Anna Erra, que encapçala Junts per
Catalunya-Vic per a les properes eleccions municipals. Tal com ha pogut saber Osona.com, la
mestra llicenciada en psicopedagogia és una de les cares noves que ocupa la tercera posició de
la llista.
En el vídeo de presentació Franquesa remarca que el naixement de l'escola universitària de mestres
de Vic ha estat la llavor per tal que la ciutat tingui "cobertes totes les necessitats educatives". En
aquest sentit, remarca que "l'educació ha de seguir tenint un paper primordial, és el futur".
L'Elisabet Franquesa afronta el repte de sumar-se a @JuntsxCat_Vic
(https://twitter.com/JuntsxCat_Vic?ref_src=twsrc%5Etfw) amb passió i compromís pel país i la
ciutat. L'educació ha de seguir tenint un paper primordial, és el futur i el futur de #Vic
(https://twitter.com/hashtag/Vic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ens ha d'apassionar a tots.
#FemHoJunts (https://twitter.com/hashtag/FemHoJunts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ?
pic.twitter.com/Jlzc3nh3hE (https://t.co/Jlzc3nh3hE)
? Anna Erra ? (@Anna_Erra) 9 d'abril de 2019
(https://twitter.com/Anna_Erra/status/1115683650748678145?ref_src=twsrc%5Etfw)
A finals de març, Erra va anunciar els 10 primers de la llista sense especificar l'ordre
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59923/anna/erra/presenta/llista/continuista/jxcat/vic/am
b/cinc/dels/regidors/actuals) en un acte a l'Auditori Marià d'Abadal del Sucre. D'aquests 10
primers, 5 són regidors actuals. Josep Arimany -actual regidor- anirà de número 2.
No serà una llista cremallera
D'altra banda, Osona.com també ha pogut saber que l'ordre no serà en forma de cremallera
(dona-home-dona), sinó que hi haurà més presència femenina en primeres posicions. De fet, de les
cares noves que es van presentar, la majoria eren dones.
Entre aquestes destaca Núria Homs, que ha treballat al costat de l'alcaldessa d'ençà que va entrar
a l'Ajuntament fa quatre anys. A més de la germana de l'exdiputat Francesc Homs, també hi ha
Núria Vergés i Bet Piella. Albert Castells també és un dels nous noms. Les cares que
repeteixen són Fabiana Palmero, Titi Roca, Susagna Roura i Josep Ramon Soldevila, a més de
Josep Arimany.
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Anna Erra amb les cares que l'acompanyaran en els primers llocs de la llista. Elisabet Franquesa a
l'esquerra del tot. Foto: Josep M. Montaner
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