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Tres sabadellencs a les llistes
d'ERC el 14-F
L'exalcalde Juli Fernàndez, el número 17; Clara Palau, la 28 i Quim Belmonte, el
41

Juli Fernàndez | Juanma Peláez

El consell nacional d'ERC ha validat, aquest cap de setmana, la confecció de les llistes per a les
eleccions del 14 de febrer i que comptarà amb tres sabadellencs: Juli Fernàndez, Clara Palau i
Quim Belmonte. L'exalcalde de la ciutat es troba en el número 17 del llistat i és el millor situat
dels tres.
Palau ho està al 28, que aspira a ser la primera diputada trans al Parlament -va estar a les llistes
per a les eleccions municipals de 2019-. I, per últim, Belmonte, que procedeix de Joventuts
d'Esquerra Republicana de Sabadell, en el número 41. Fernàndez va ser l'escollit per ser el
representant del Vallès Occidental (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32715/julifernandez-escollit-liderar-llista-erc-al-valles-occidental-14-f) a la formació republicana, amb el 56%
dels suports.
L'exbatlle es troba en una candidatura que encapçala Pere Aragonès, també hi haurà la consellera
de Salut, Alba Vergés, i el titular de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. Vergés
serà la número 6 per Barcelona mentre que El Homrani ocuparà la novena posició. En els primers
llocs també hi haurà el diputat Josep Maria Jové (número 5); el cap de files d'ERC a Barcelona,
Ernest Margall (7); i la consellera de Justícia, Ester Capella (8).
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?? Tres sabadellencs, a la candidatura d'@Esquerra_ERC
(https://twitter.com/Esquerra_ERC?ref_src=twsrc%5Etfw) a la demarcació de Barcelona el #14F
(https://twitter.com/hashtag/14F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , que encapçala
@perearagones (https://twitter.com/perearagones?ref_src=twsrc%5Etfw) . El Consell Nacional
l'ha aprovat avui.
?? @julifernandez (https://twitter.com/julifernandez?ref_src=twsrc%5Etfw) (17),
?? @ClaraPalau35 (https://twitter.com/ClaraPalau35?ref_src=twsrc%5Etfw) (28) i
?? @Quimbg99 (https://twitter.com/Quimbg99?ref_src=twsrc%5Etfw) (@JoventSabadell
(https://twitter.com/JoventSabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) , 41)
#?? #GovernRepublicà
(https://twitter.com/hashtag/GovernRepublic%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#Sabadell (https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/IupoVLkzot (https://t.co/IupoVLkzot) pic.twitter.com/bXS7E83jZ6
(https://t.co/bXS7E83jZ6)
? ERC Sabadell?? #GovernRepublicà (@erc_sbd) December 12, 2020
(https://twitter.com/erc_sbd/status/1337788496564678656?ref_src=twsrc%5Etfw)
La diputada Jenn Díaz serà la número 10 mentre que Elisenda Alamany, que s'havia especulat
que podia ocupar posicions destacades -sonava per al número 4 i així s'hi confiava a la federació
de Barcelona del partit- finalment no tindrà protagonisme. La secretària general, Marta Rovira,
tancarà la llista, en forma de suport simbòlic a la campanya. Rovira ja va avançar en una entrevista a
NacióDigitalhttps://www.naciodigital.cat/noticia/210478/marta-rovira-ser-llista-erc-pais-necessita(
gent-sobre-terreny) que la seva intenció era deixar pas a la candidatura.
Meritxell Serret tanca la llista per Lleida
Com era conegut, les caps de llista per Lleida, Tarragona i Girona seran dones. Marta Vilalta,
portaveu i secretària general adjunta, encapçalarà la candidatura lleidatana; Raquel Sans farà el
mateix a Tarragona; i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, serà la cap de cartell per Girona.
L'exconsellera Meritxell Serret, exiliada a Bèlgica, tancarà la llista de Lleida mentre que l'alcalde
de Tarragona, Pau Ricomà, oferirà el mateix suport simbòlic a la seva demarcació.
Alguns noms coneguts d'ERC reforçaran les candidatures territorials. El president del grup
parlamentari republicà, Sergi Sabrià, serà el número 2 per Girona mentre que Lluís Salvadó, pes
pesant del partit, acompanyarà a Sans per Tarragona. El conseller d'Exteriors, Bernat Solé,
ocuparà la segona posició per Lleida. Les llistes presenten novetats rellevants en relació a les dels
últims comicis al Parlament.
Llistes Parlament ERC 2021 (https://www.scribd.com/document/487879241/Llistes-ParlamentERC-2021#from_embed) by Naciodigital
(https://www.scribd.com/user/507669339/Naciodigital#from_embed) on Scribd
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