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Els candidats a les Primàries de Rubí
assistiran demà a l'acte nacional de
presentació a Castelldefels
De moment hi ha set candidats que opten a liderar la llista rubinenca

Cartell de l'acte de Primàries Catalunya aquest dissabte a Castelldefels | Primàries Catalunya

Aquest dissabte, Primàries Catalunya celebra un gran acte per presentar els candidats de les
primàries, que se celebraran pels volts del 23 de febrer.
L'acte serà a les 12h al Teatre Plaza de Castelldefels, i comptarà amb la presència de candidats de
diversos municipis, entre els quals hi haurà els candidats que es presentaran a les primàries de
Rubí.
Els ponents d'aquest acte seran Aamer Anwar, rector de la Universitat de Glasgow i advocat de
l'exconsellera Clara Ponsatí; Anna Arqué, portaveu de Primàries Catalunya i de la International
Comission of European Citizens als Països Catalans; Jordi Graupera, alcaldable de Primàries
Barcelona, i Josep Manel Ximenis, coordinador de Primàries Catalunya. També hi haurà la
participació especial de l'actor Sergi Mateu.
A l'acte intervindran també els equips i alcaldables de les primàries de Terrassa, Sant Just
Desvern i L'Hospitalet de Llobregat, que van realitzar les seves votacions el passat 2 de febrer.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=tvwWnGN2EV0
El termini per presentar-se a les primàries a Rubí finalitzarà el 12 de febrer
https://www.rubitv.cat/noticia/547/candidats/primaries/rubi/assistiran/dema/acte/nacional/presentacio/castelldefels
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El passat 25 de gener es va celebrar un acte per explicar l'estat de les Primàries Republicanes a
Rubí (https://www.rubitv.cat/noticia/448/primaries/rubi/ja/compta/amb/cinc/candidats) , així com per
aprovar el reglament i constituir el comitè electoral.
A dia d'avui, ja son set els candidats que opten a liderar la llista de Primàries que es configurarà a
Rubí. Es tracta de Maria Cristina Alvarez Degregori, Josefa Bonet Casañas, Jordi Joan Garcia
Valls, Lluís Roset Vila, Miquel Rubio Serra, Imma Tamame Sanantonio i Albert Torra Juanola.
Els seus currículums i trajectòria es poden consultar a la web de Primàries Catalunya
(https://primariescatalunya.cat/candidats/index.php?municipi=Rub%C3%AD) .
Encara podria haver-hi més candidats a les Primàries Rubí, ja que es poden presentar
candidatures fins el proper 12 de febrer, a les 23.59h. Així mateix, continua oberta la inscripció per
electors (https://www.primariescatalunya.cat/registre/) .
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