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Valents constitueix la seva formació
local a Reus
La presidenta del partit, Eva Parera, assisteix a la presentació

Valents es va presentar a la plaça del Mercadal | Cedida

Valents Reus s'ha constituït com a partit polític a la capital del Baix Camp. La formació
dretana es va presentar en societat amb un acte a la plaça del Mercadal, que va comptar amb la
participació de la presidenta del partit a escala nacional, Eva Parera.
La secció local de Valents està presidida per David Marcos i la secretaria general de la formació està
en mans d'Aitor Nisa. Tal com afirmen des del partit, tenen intenció de presentar-se a les pròximes
eleccions municipals de Reus amb l'objectiu d'entrar al consistori. Tot i això, encara no tenen
candidat, que serà escollit durant els mesos vinents per la resta de militants de la formació.
Entre les files de la secció reusenca del partit ja compten amb experiència al món de la política
municipal. Nisa va ser militant de Ciutadans a Reus durant quatre anys. Marcos, que anys enrere
va afirmar que havia sigut militant de les joventuts socialistes, ha sigut alcaldable a Castellvell per
Ara i Transparència Solidària, i candidat en diferents eleccions per Recortes Cero.
Les seves propostes programàtiques assenyalen que la ciutat necessita ?més seguretat i més
neteja?, segons defensa el president del partit a la ciutat. ?L'alcalde ha deixat morir Reus i
nosaltres proposem reactivar el seu comerç i el turisme?, continua Marcos. En aquesta línia, el
president de Valents afirma que ?l'ajuntament només es fixa en el centre de Reus i no en la
resta de zones de la ciutat?.
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El conflicte polític català
En l'eix nacional, Valents advoca perquè la Generalitat de Catalunya sigui ?lleial a Espanya? i
defensen un ?sistema de finançament just per a Catalunya i solidari amb la resta de comunitats
autònomes?, detallen a la seva pàgina web.
Des de la formació local, preguntat pel conflicte polític català, Marcos s'expressa amb contundència:
?Deixem-nos de collonades. Nosaltres mirem pel ciutadà i els seus problemes. Amb la
independència només aconsegueixen que ens barallem?.
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