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Sant Cugat pren força al Govern de
la Generalitat
Amb el nomenament d'Àngels Ponsa a Cultura, tres dels catorze consellers són de
la ciutat
Mai Sant Cugat havia tingut tanta presència al Govern de la Generalitat com ara. Amb el nou
nomenament d'Àngels Ponsa, com a consellera de Cultura, en substitució de Mariàngela Vilallonga,
tres dels catorze membres de l'executiu català són de la tercera ciutat del Vallès Occidental, en
nombre d'habitants. Tots tres de Junts per Catalunya.
Amb l'última remodelació del president de la Generalitat, Quim Torra, ha situat tres santcugatencs
al capdavant del Govern català: Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, Jordi Puigneró,
conseller de Polítiques Digitals, i ara Àngels Ponsa, consellera de Cultura.
Calvet s'ha acomiadat dels consellers que avui han plegat, Miquel Buch a Interior, Àngels Chachon
a Empresa i Mariàngela Vilallonga a Cultura i també ha dedicat unes paraules als nous consellers,
Miquel Sàmper, Ramon Tremosa i la conciutadana, Àngels Ponsa.

Hem compartit @govern (https://twitter.com/govern?ref_src=twsrc%5Etfw) en temps difícils i
convulsos. Us agraeixo molt l'esperit de diàleg i la col·laboració que heu mostrat aquest temps cap
a mi i cap a @territoricat (https://twitter.com/territoricat?ref_src=twsrc%5Etfw) . Confio que ens
tornarem a trobar treballant per un mateix projecte d'independència, llibertats i prosperitat.
? Damià Calvet? (@damiacalvet) September 3, 2020
(https://twitter.com/damiacalvet/status/1301459847146344448?ref_src=twsrc%5Etfw)

Benvinguda @angelsponsa (https://twitter.com/angelsponsa?ref_src=twsrc%5Etfw) i benvinguts
@MiquelSamper (https://twitter.com/MiquelSamper?ref_src=twsrc%5Etfw) i @ramontremosa
(https://twitter.com/ramontremosa?ref_src=twsrc%5Etfw) . Els reptes que tenim com a país són
majúsculs, però conec la vostra capacitat i rigor en la feina i estic convençut que aportareu els
vostres coneixements i conviccions per millorar la vida de la gent.
? Damià Calvet? (@damiacalvet) September 3, 2020
(https://twitter.com/damiacalvet/status/1301556597525819393?ref_src=twsrc%5Etfw)
La representació vallesana a l'actual Govern conclou amb el nou conseller d'Interior, Miquel
Sàmper, de Terrassa.
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/75359/terrassenc/miquel/samper/nou/conseller
/interior) Sàmper ha estat el candidat de CIU, el 2015, i número 2 -per darrere de l'exiliat Lluís
Puig- de Junts per Terrassa, el 2019, a l'Ajuntament de Terrassa. En ambdós casos ha estat
escollit com a regidor a l'Ajuntament.
Raül Romeva d'ERC (Sant Cugat), Josep Rull de Junts (Terrassa), ambdós empresonats per l'1-O,
i Lluís Puig de Junts (Terrassa) a l'exili; així com Lluís Recoder de CiU (exalcalde de Sant Cugat),
han estat també presents en el Govern català dels últims anys. Carme Forcadell d'ERC
(Sabadell) va ocupar el càrrec de presidenta del Parlament entre els anys 2015 i 2017, quan va
ser empresonada per l'1-O.
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