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L’exalcalde de CiU
de Vilassar de Mar
repeteix de diputat
a L’alcalde de Premià de Mar i president de l’ACM, Miquel

Buch, cau de la llista de candidats a presidir la Diputació
Teresa Márquez
VILASSAR DE MAR

La tria dels diputats provincials del Maresme arriben a la recta final. CiU és
la primera formació que ja
ha revelat els noms que
ocuparan els dos càrrecs
que els corresponen arran
dels resultats electorals
obtinguts el 24-M, tot i que
les últimes qüestions pendents es tancaran definitivament la propera setmana. En aquest sentit, un
dels noms oficials és el que
correspon al membre del
partit judicial de Mataró i
que no és sinó l’exalcalde
de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer, que en els
darrers quatre anys ja ha
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diputats provincials són els
que corresponen a CiU del
Maresme, que ha reduït a 1
els que va obtenir el 2011.

exercit de diputat de Cooperació Local i que de suplent tindrà la vilassarenca Laura Martínez, presidenta local d’UDC. Ferrer
va guanyar les eleccions
municipals, però un pacte
entre ERC-VdMdiuSi i el
nou partit Junts per Vilassar sorgit d’una escissió de
la federació nacionalista

van donar l’alcaldia al republicà Damià del Clot,
que també va obtenir els
vots de la formació Babord
a la seva investidura.
La candidatura oficial
arriba al mateix temps
que el pas enrere de l’alcalde de Premià de Mar i president de l’ACM, Miquel
Buch, que ja no és president de la Diputació, tal
com s’havia previst inicialment. D’altra banda, el lloc
de diputat aconseguit per
CiU pel partit judicial
d’Arenys de Mar, que també abasta part del Vallès
Oriental, també ha estat
triat i finalment correspondrà a un polític maresmenc, tot i que al Vallès
Oriental la formació ha ob-

Joaquim Ferrer, exalcalde de Vilassar de Mar, que molt probablement tornarà a exercir com a
diputat provincial de CiU, en una imatge recent amb el president Mas ■ T.M.

tingut més bons resultats
per primer cop. L’alcalde
de Tordera, Joan Carles
Garcia, que ha exercit de
diputat provincial des del
2007 i també com a president i portaveu de CiU a la
Diputació, repetirà en el
càrrec i tindrà de suplent
l’alcalde de Sant Celoni,
Francesc Deulofeu.

Per al tercer candidat
pel partit judicial d’Arenys
de Munt, que en aquesta
cas és candidata, l’alcaldessa i senadora Montserrat Candini, el partit confirma que li té reservades
altres responsabilitats a
nivell nacional de més alt
nivell. CiU, del Maresme, a
més, encara es troba im-

mersa en la tria dels nou
consellers comarcals per
al present mandat des del
2015 fins a l’any 2019.
D’aquests, set corresponen a CDC i dos a UDC, i
tot indica que no hi haurà
problemes a l’hora de consensuar els noms malgrat
el trencament recent entre totes dues forces. ■

