Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Jordi Casadevall era l'altra opció del grup per les municipals

Emili Mató guanya les primàries i és
proclamat candidat d'ERC
L’actual regidor d’Esquerra Republicana
de Catalunya i portaveu del grup a l’oposició a l’ajuntament de Cassà, Emili Mató,
serà el cap de llista del partit republicà en
els pròxims comicis municipals del mes
de maig de l’any que ve al nostre poble.
Mató va ser escollit en una assemblea
local del partit per 20 vots a favor, 18 que
es van decantar per l’altre candidat, Jordi
Casadevall, i quatre vots en blanc.
La reunió del grup d’ERC que tenia com
a objectiu decidir el cap de llista del grup
més votat en les eleccions de fa quatre
anys al consistori local es va dur a terme
a la sala l’estació amb prop de cinquanta
militants i simpatitzants d’Esquerra Republicana de Catalunya, que van congregar-se per decidir qui seria el principal
rival d’Antoni Baulida a les votacions del
pròxim mes de maig. Com se sap, Baulida
havia estat l’anterior candidat d’ERC, partit
amb el qual va guanyar les eleccions el
1999; arran de la ruptura del grup pel conflicte de la línia d’alta tensió, Baulida i dos
companys de grup van passar al grup mixt
i actualment governen en coalició amb CiU
i el PSC mentre ERC està a l’oposició.
Aquesta situació municipal, va ser un dels
temes plantejats pels dos candidats
d’ERC a encapçalar la llista del partit, ja
que un dels objectius clars d’Esquerra
Republicana és recuperar l’alcaldia perduda pel conflicte esmentat. Emili Mató i
Jordi Casadevall, tots dos regidors actuals de l’ajuntament, van presentar la seva
candidatura a ser el cap de llista d’ERC
en el termini previst per la direcció del partit
a Cassà i durant l’assemblea de militants
van exposar els motius que els havien
induït a presentar-se com a pretendents.
Fruit d’un sorteig, Emili Mató va parlar en
primer lloc destacant la seva disponibilitat a continuar la feina feta durant el temps
que ERC havia governat i en els mesos
d’oposició, durant els quals ha estat el portaveu del grup republicà.
Per la seva banda, Jordi Casadevall va
destacar en el seu discurs la seva vinculació a sectors ciutadans més amplis i la
seva joventut com a elements importants
a tenir en compte. El president de l’agrupació local, Francesc Izquierdo, va destacar la salut democràtica de l’agrupació
local a l’hora de fer aquesta tria que va
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Jordi Casadevall i Emili Mató reben els aplaudiments de l'assemblea després
de les votacions, un moment de les quals es veu a la foto inferior.
tancar-se amb un ajustat 20 a 18 favorable a Emili Mató. Mató va agrair el suport
de la militància, va demanar que li donessin ajut en els mesos propers, quan caldrà treballar de valent en la confecció de
la llista i el programa electoral i la campanya, i va oferir a Jordi Casadevall ser el
número dos del seu quadre en les eleccions del 2003.
A l’espera de la presentació oficial de
candidats del PP i del PSC, de moment

només dos actuals membres de l’ajuntament, Antoni Baulida i Emili Mató, han confirmat la seva voluntat de tornar a presentar-se a les eleccions de l’any que ve, si
bé tant socialistes com populars han manifestat que tenen intenció de repetir l'oferta d’una candidatura, per la qual cosa com
a mínim es preveuen quatre llistes en els
pròxims comicis municipals a la nostra
vila.

Text i fotos: J.C.C.

25

