
Abigail Garrido, la relleu de Blanco?

Abigail Garrido ha ascendit força darrerament DIARI

L’alcalde diu que seria una “molt bona candidata” a l’Alcaldia
// RAMON FRANCÀS

La primera tinent d’alcal-
de i regidora de Via Pública, 
Educació (les Roquetes), Par-
ticipació Ciutadana i Edificis 
Municipals de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes, Abigail 
Garrido Tinta, sembla que 
guanya posicions per con-
vertir-se, en un futur encara 
per concretar, en la substitu-
ta de l’actual alcalde, Josep 
Antoni Blanco, com a can-
didata socialista a l’Alcaldia. 
Garrido, que ocupa el càrrec 
de secretària de Comunica-
ció de l’Agrupació del PSC de 
Sant Pere de Ribes, és també,  
des del passat 18 d’octubre, 
la nova secretària adjunta de 
Política Municipal de la Fe-
deració Alt Penedès i Garraf 
dels socialistes.  Així mateix, 
ocupa el càrrec de consellera 
de Comunicació, Participa-
ció Ciutadana i Cooperació 
Internacional del Consell 
Comarcal del Garraf. 

L’ascens d’Abigail Garrido 
coincideix amb la seva major 
visibilitat des de fa mesos en 

actes públics, i no només a 
Sant Pere de Ribes sinó de la 
resta de la comarca. No obs-
tant això, i tot i que fa anys 
que col·labora amb el partit,  
encara no fa dos anys que mi-
lita al PSC.

Sobre la qüestió, i a pre-
guntes fetes pel DIARI DE 
VILANOVA, Josep Antoni 
Blanco no dubta a afirmar 
que Abigail Garrido seria 
una molt bona candidata 
a l’Alcaldia. De fet, després 
de les darreres eleccions mu-
nicipals ja la va situar com a 
primera tinent d’alcalde. De 
Garrido, Blanco diu que és 
una persona molt dinàmi-
ca, amb vocació de dedica-
ció i amb gran capacitat 
de treball. Afegeix que el 
seu ascens en el si del PSC és 
fruit de mèrits propis. 

No obstant això, l’actual 
alcalde diu que encara no 
s’ha obert la reflexió sobre 
qui ha d’encapçalar la llista 
socialista de cara a les elec-
cions municipals del 2011. 
En aquest sentit apunta que 

qui ho ha de decidir és el 
partit, i els partits tenen 
els seus temps i ritmes. I 
també precisa que en el pe-
ríode d’un mes i mig es re-
novarà l’executiva del PSC 
de Sant Pere de Ribes, que 
serà l’encarregada d’obrir la 
reflexió.

Sigui com sigui, Josep 
Antoni Blanco ha manifes-
tat al DIARI que ja té fetes les 
seves ref lexions personals 
sobre la seva possible conti-
nuïtat, però que ara no és el 
moment de fer-les públi-
ques.

Per la seva part, el primer 
secretari de l’Agrupació del 
PSC de Sant Pere de Ribes, 
Manolo Espinosa, diu que 
ara, a les portes de la reno-
vació d’una executiva en 
què opta a la reelecció com 
a primer secretari, no és el 
moment de fer reflexions. 
No obstant això, no descarta 
Abigail Garrido com a una 
bona candidata. 

Manolo Espinosa també 
apunta que és possible que 

Blanco ja hagi fet, interi-
orment, els seus pensa-
ments i plantejaments, i 
que en el cas que decideixi no 
optar a la reelecció no crec 
que hi puguem fer gaire 
cosa.

El primer secretari de 
la Federació Alt Penedès-
Garraf del PSC, el sitgetà 
Rafael Roig, assegura que 
jo no m’he plantejat pas 
la substitució de Josep 
Antoni Blanco. Sigui com 
sigui, diu que és cert que 
una de les persones del 
territori, de la comarca, 
amb més capacitat i pos-
sibilitats de projecció és 
Abigail Garrido.

A disposició del partit
La pròpia interessada, Abi-
gail Garrido, només aporta al 
debat que jo, des que vaig 
començar en política, es-
tic a disposició del que de-
cideixi el partit. Afegeix, en 
aquest mateix sentit, que els 
militants del partit són els 
qui tenen la paraula.
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