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COMUNICAT ALS MITJANS 
 
Muntsa Prat, primera dona presidenta de la secció local 
 
La secció local d’Esquerra a Sant Just Desvern va convocar ahir dimecres 6 d’octubre una 
assemblea extraordinària de militants per votar les candidatures presentades a l’Executiva 
Permanet i a la Presidència de la secció local, després de la baixa del partit de l’anterior 
president, Jordi Anguera. 
 
La candidatura presentada, de caire continuista, va sorgir de l’anterior equip executiu, i proposa 
Muntsa Prat com a Presidenta d’Esquerra a Sant Just. La votació va finalitzar amb 9 vots a 
favor, 1 en blanc i cap en contra. La votació per a la composició de la Permanent es va saldar 
per unanimitat: 10 vots a favor, cap en blanc i cap en contra. 
 
Prat serà, doncs, la primera dona al capdavant de la secció local i, fins al mes de maig, 
compaginarà aquest càrrec amb el de portaveu del grup municipal, que exerceix des de l’any 
2007. Muntsa Prat no repetirà com a candidata per Esquerra Sant Just a les properes eleccions 
municipals del mes maig de 2011, per centrar-se en la seves noves tasques de dinamització de 
la secció local i de coordinació institucional del partit amb la seu Comarcal i amb la seu 
Nacional. 
 
L’equip escollit d’Esquerra a Sant Just Desvern ja treballa per millorar els resultats de les 
anteriors eleccions Municipals, en base a un programa electoral ideològicament ambiciós però 
ajustat a la realitat econòmica, basat en les necessitats reals dels santjustencs i les 
santjustenques i convertir-se en el partit referent pels santjustencs a l’hora d’elaborar propostes 
de millora pel poble. Aquestes propostes es desenvoluparan en diferents àmbits d’actuació: 
habitatge públic assequible, polítiques socials, foment de l’ocupació estable, suport a les 
entitats associatives i defensa i foment de la llengua i cultura pròpies.  
 
L’equip de L’Executiva local queda format per:  
 

Presidenta local i Secretaria de la Dona: Muntsa Prat  
 
Secretari d’organització: Miquel Nieto  
 
Secretari de Comunicació: Enric Viladot  
 
Secretari Municipal: Ferran Tost 
 
Tresorer: Quim Cardona  
 
JERC: Damià Usón  

 
 
 
Cordialment,  
Sergi Seguí Esteve  
Cap de premsa 
 
Sant Just Desvern, 9 d’octubre de 2010 


