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Eleccions

Municipals 2015

· Falten 30 dies

CiU de Sant Vicenç es presenta davant un centenar de persones

Antoni Panadero repeteix a Orís, ara amb llista associada a ERC

Sant Vicenç de Torelló Els diputats a Madrid Pere Macias i l’osonenca

Orís

Carme Sayós van assistir aquest diumenge al matí a la presentació de la llista
de CiU de Sant Vicenç de Torelló, que encapçalarà el jove Àlex Aragón, que
aquest 2015 farà 23 anys. “No me n’amago, sóc jove”, va reivindicar. Va entrar
a la política amb 17 anys, és membre de la JNC i vinculat a diverses entitats
locals. A la llista, totalment renovada, l’acompanyen persones amb un ventall
d’edat fins als 52 anys, amb els primers llocs per a Josep M. Antentes, Marta
Camps i Jaume Amargant. Pere Macias va destacar joventut i renovació com
a valors. L’acte, que va reunir un centenar de persones a la plaça Onze de
Setembre, el va obrir l’exalcaldessa Maria Rodríguez, simbolitzant el relleu.

Antoni Panadero, actualment únic regidor de l’oposició a l’Ajuntament
d’Orís, on governa CiU, repeteix com cap de llista després del seu debut del
2011. Ara fa quatre anys ho va fer amb la marca blanca vinculada al PSC, i ara
ho farà com a Independents d’Orís - Acord Municipal (AM), la marca associada a ERC. L’acompanyen en aquest nou projecte Raquel Segura, Núria Rovira,
Santi Teixidor, Josep Roma, Susana Truy i Teresa Alsina. El cap de llista diu
que es presenta a les eleccions amb “humilitat” i ganes de continuar treballant
per Orís. I també amb la intenció de guanyar més visibilitat en un consistori
on en aquest mandat, CiU, amb Arnau Basco d’alcalde, ha governat amb una
majoria de sis regidors contra un.

Joan Sadurní tanca la llista de Bloc Municipal a Sant Vicenç

Judit Musoll s’estrena com a alcaldable de CiU a Sant Bartomeu

L’actual alcalde, Joan Sadurní, tanca simbòlicament
la llista d’Independents per Sant Vicenç de Torelló, Vila-seca i Borgonyà - Bloc
Municipal, associada a Solidaritat (SI), que encapçala Elisabet Oró. De la
candidatura, en què s’ha fusionat part de l’equip de govern sortint amb cares
noves, també en forma part l’actual regidora Judit Freixer, com a número 4. El
coordinador de Solidaritat a la Vall del Ges, Sergi Barragan, va de número 2.
Les eleccions municipals a Sant Vicenç representaran una renovació a fons de
l’actual consistori, a banda que per raons de població baixarà d’11 regidors a 9.
La cap de llista és actualment tinent d’alcalde i regidora de Serveis Socials.

Sant Bartomeu del Grau

Sant Vicenç de Torelló

Sintonitzeu

la ràdio d’Osona
Escolteu la ràdio d’Osona al 92.8
Sempre al vostre servei

Divendres, 24 d’abril de 2015

Judit Musoll, que ja havia estat regidora de l’Ajuntament, debuta a les eleccions del 24 de maig com a alcaldable de CiU a Sant
Bartomeu del Grau. Ara fa quatre anys, la llista que presentava la federació va
perdre les eleccions per només tres vots davant la candidatura independent
associada a ERC, que es va fer amb l’alcaldia. Una altra novetat serà, aquesta
vegada, que a Sant Bartomeu concorreran tres llistes, amb la incorporació
d’una nova candidatura independent. Musoll s’acompanya a la candidatura,
per aquest ordre, de Lluís Cribillés, Mònica Alemany, Sergio García, Ramon
Vilar, Marc Carbonell i Miquel Vilaró.

