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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

L’assemblea d’ERC Malgrat aprova la
llista per les eleccions municipals

Militants i simpatitzants aproven una llista electoral plural i amb
forta presència d’independents
ERC Malgrat

La secció local d’ERC de Malgrat, reunida en assemblea el passat dilluns 30 de març, va aprovar
la llista del partit per a les properes eleccions municipals del mes de maig.
En la reunió, el candidat a l’alcaldia ha presentat les persones proposades per formar la candidatura municipal, formada per 17 candidats i candidates, persones que estimen Malgrat i que
reflecteixen la pluralitat social i professional de la ciutadania de Malgrat.
El candidat Ramir Roger ha assegurat que aquesta és “una llista preparada per governar Malgrat, canviant la manera de fer les coses i sent propers amb els malgratencs i malgratenques”.
Com ja va anunciar ERC Malgrat, els 5 primers de la candidatura són Ramir Roger, Ester
Martínez, Ricard Núñez, Joan Emili Roig, i Mª Àngels Casadellà. Així doncs, un cop aprovada,
la candidatura d’ERC estarà composada per:
1. Ramir Roger
2. Ester Martínez
3. Ricard Núñez
4. Emili Roig
5. Mª Àngels Casadellà
6. Mireia Puigvert
7. Santi Linares
8. Eduard Lluís
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9. Guillem Martínez
10. Rosemary Jones
11. Eduard Pérez
12. Alfons Codina
13. Fina Bernal
14. Elisabet Linares
15. Antoni Guirado
16. Montserrat Verdura
17. Teresa Verdaguer. •

