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Enric Roig (PSC) presenta la llista
amb què aspira a l'alcaldia de
Tortosa
Els socialistes presenten un equip paritari en què s'han renovat el 70% dels noms

Els membres de la candidatura del PSC a l'Ajuntament de Tortosa. | Cedida

Després de l'aprovació i ratificació el passat dimecres, per part de l'assemblea de l'Agrupació Local
del PSC de Tortosa, de la candidatura amb la que es socialistes concorreran a les eleccions
municipals, este dissabte Enric Roig va presentar l'equip l'acompanyarà en la cursa cap a
l'alcaldia.
L'equip que acompanyarà al candidat socialista està conformat per Dolors Bel (2), psicopedagoga,
assessora sindical i regidora; Manel de la Vega (3), psicòleg i psicopedagog i també regidor;
Ecaterina Staicu (4), emprenedora del món de l'hostaleria i membre de l'Associació de Dones
Empresàries; Estefania Valdés (5), llicenciada en dret, màster en formació de professorat i
treballadora del Departament de Justícia; Àngel Piñol (6), emprenedor i xòfer; Tere Castellà (7), va
ser gerent de serveis a Telefònica i és activista social; Josep Mª Beltrán (8) , llicenciat en
història, educador social i runner; Consol Cordero (9), psicopedagoga i inspectora del
Departament d'Educació; Antoni Pérez (10), llicenciat en dret, màster en advocacia i treballador
sanitari; Pilar Escudero (11), comercial; Lluís Sans (12), tècnic industrial i gestor de residus;
Carme Soriano (13), graduada superior en administració d'empreses; Marita Garceso (14),
emprenedora; Shahid Khan (15), empresari i botiguer; Ivan Gas (16), arquitecte, màster en anàlisi
d'intel·ligència competitiva i emprenedor; Lisardo Garcia (17), sindicalista i activista social;
Isabel Herrero (18), farmacèutica, òptica i empresària; Ismael Roldán (19) metge i voluntari
social, fou director dels Serveis Territorials de Salut; María López (20), administrativa i voluntària
social; Josep Joan Moreso (21), catedràtic de Filosofia del Dret, professor i ex rector de la
Universitat Pompeu Fabra.
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Completen aquest equip Ricard Lleixà , gestor administratiu; Isabel Postigo, modista i
entrenadora d'handbol; Xavier Sánchez, tècnic electromecànic i educador en el lleure; Cinta
Llasat, politòloga, llicenciada en dret àrab i història i treballadora de banca, fou consellera socialista
del Districte de Gràcia de Barcelona; Eliseo Martínez, bomber; Dèlia Ramírez, funcionària de
Paradores de España; Joan Miquel Barberà, integrador social; Cinta Grau, botiguera i auxiliar
d'infermeria; José Luís Curto, forner i Marina Cabrera auxiliar d'infermeria.
Pel que fa als pobles, Àngel Piñol, Tere Castellà i Lluís Sans són els candidats a les EMD's de
Jesús, Bítem i Campredó, i Carme Soriano i Marita Garceso les representants als Reguers i
Vinallop.
En la presentació, Roig va agrair als membres del seu equip la seua implicació en el projecte
socialista i el seu compromís amb Tortosa i el va definir com ?un equip de gent del poble per
treballar pel poble, que conjuga l'emprenedoria dels més joves amb l'experiència de vida dels
més veterans, plural i cohesionat, que agrupa gent de tots els sectors professionals, però que, per
davant de tot, és un equip de gent treballadora, que cada dia surt al carrer per fer la seu faena i
tirar endavant a les seues famílies i que han decidit prioritzar què poden fer ells per Tortosa i no
què pot fer Tortosa per ells.?
Es tracta d'una llista conformada per una paritat del 50% de dones i homes i que suposa una
renovació respecte a la de les eleccions de 2015, en què el 70% són noves incorporacions, i que
compta amb la meitat de membres independents.
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