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A totes les candidatures
Redacció - som-hi!
*Nota publicada originalment al som-hi! digital 20

Veient el material que algunes candidatures ens fan arribar perquè en fem difusió, i veient que
l’espai d’un mes és excessiu per donar acollida a tot el que ens arriba, hem pensat en ampliar l’oferta
de publicació d’originals. És per això que oferim l’espai del som-hi! digital a totes les candidatures
que en vulguin fer ús. Setmanalment recollirem tot el material que hàgim rebut i el posarem en un
som-hi! digital especial.
Esperem que la idea tingui bona acollida per quan serà una eina més de contacte de les candidatures amb els ciutadans.
Serveixi aquesta nota perquè totes les candidatures que concorrin a les Eleccions Municipals
2015 es donin per assabentades. •

ESPAI POLÍTIC

Convergència i Unió del Maresme
expressa el seu condol per les víctimes
de l’avió accidentat als Alps francesos
CiU Maresme

Convergència i Unió del Maresme vol traslladar el seu més profund i sentit condol als familiars i
amics de les víctimes de l’avió de la companyia aèria alemanya Germanwings, accidentat aquest
matí als Alps francesos, mentre feia la ruta entre Barcelona i Düsseldorf.
La federació lamenta aquesta tragèdia aèria i trasllada tot el suport i escalf a les persones
afectades.
Com a mostra de condol, CiU ha decidit suspendre tots els actes públics que tenia previstos
avui [24 de març del 2015] al Maresme. •
ESPAI POLÍTIC

Canvi de candidat a les eleccions
municipals
CUP Malgrat de Mar

L’assemblea local CUP Malgrat volem informar a la ciutadania que s’ha produït un canvi en el
primer lloc de la nostra llista electoral. Jofre Marès s’ha vist obligat a deixar la candidatura per
motius personals i l’assemblea ha acordat que Paco Márquez Carvajal prengui el relleu. Com ja
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hem explicat diverses vegades, el nostre és un projecte d’equip i horitzontal en el que no donem
importància a la posició que atorga la vella política al número 1 d’una llista electoral. Les nostres
decisions sempre han estat i seguiran sent assembleàries i cadascuna de les persones que formen
l’assemblea està prou capacitada per ser-ne la representant. Per a la CUP Malgrat aquest canvi
és purament nominal però entenem que l’havíem d’explicar perquè, per desgràcia, al nostre
poble encara queden molts vicis de la política jeràrquica de números 1 i personalismes que ens
ha dominat els darrers 40 anys. A nosaltres només ens entristeix perdre un company que ha
dedicat molts esforços i energies a fer possible aquesta assemblea local, i que els darrers mesos
ha treballat moltes hores per a que aquest somni col·lectiu pugui ser una realitat. Gràcies Jofre
per la teva feina i la teva constància, esperem que ben aviat puguem tornar a caminar junts, colze
amb colze cap a la utopia. •

