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Lorena Roldán competirà amb onze
candidats més a les primàries de
Ciutadans
El partit votarà els dies 24 al 26 de juliol el seu cap de cartell a les eleccions
catalanes

Lorena Roldán, Nacho Martín Blanco i Carlos Carrizosa davant un dels cartells del partit a Sant Feliu de
Llobregat. | ACN

Fins a dotze candidats competiran en unes primàries per ser el cap de cartell de Ciutadans a les
properes eleccions catalanes. La diputada per Tarragona i portaveu del grup a la cambra, Lorena
Roldán, apareix com a favorita en aquesta cursa, que clourà divendres vinent. En contra del que
s'esperava, hi ha un gran llistat d'aspirants, fins a dotze, i això malgrat que el procés electoral
intern es va accelerar per sorpresa i no donava gaire marge per preparar candidatures.
Els candidats, a banda de Roldán, són Ángel Castellanos, Antonia Pedrero, Antonio Ollé, Eliane
baldomar, José Carlos Bru, José Manuel Román, José Miguel Velasco, José Moreno, Nagore
García, Rubén González i Valentín Valenzuela. Tots ells són militants de base.
La direcció de Ciutadans va decidir prémer l'accelerador a Catalunya i forçar les primàries per elegir
el seu cap de cartell a les properes eleccions al Parlament. L'executiva ha convocat les eleccions
internes per als dies 24 a 26 de juliol a les 10 del matí. El termini de presentació de candidats s'ha
tancat aquesta tarda i ara començarà una campanya electoral que s'allargarà fins al dimecres 24 a
les sis de la tarda.
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/33215/lorena/roldan/competira/amb/onze/candidats/mes/primaries/ciutadans
Pàgina 1 de 2

La cúpula del partit ha decidit tirar pel dret davant dos factors que neguitegen Ciutadans. D'una
banda, les enquestes internes, que dibuixen un panorama preocupant amb una sagnia de vots
que podria deixar els taronja per sota dels 20 escons (ara en tenen 36 i són la primera força). De
l'altra, es vol tallar en sec els moviments interns que s'estan produint. La diputada Lorena
Roldán és la clara favorita en aquesta batalla, i té el suport de dirigents com Inés Arrimadas i
Carlos Carrizosa. ?Altres sectors havien apuntat el nom de Nacho Martín Blanco, un dels fitxatges
estrella d'aquesta legislatura, tot i que el diputat ha assegurat aquests dies que no es volia
postular.
Lorena Roldán va anunciar aquest dimecres que es presentava a les primàries de la formació per
ser la propera candidata taronja a la presidència de la Generalitat. Ho va fer dient que era "un
repte i una responsabilitat". "Em deixaré la pell perquè siguem sent la veu del constitucionalisme
i entre tots recuperar la convivència a Catalunya", va assegurar la portaveu del partit al
Parlament.
La fins ara única aspirant és la favorita per rellevar Inés Arrimadas com a cap del partit a
Catalunya i té l'aval del president del partit, Albert Rivera. De fet, es va anunciar l'obertura del
procés, el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va dir que Roldán seria "una gran
candidata.
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