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VÍDEO Pere Carrera, escollit nou
alcalde de Campelles en un ple
breu però emotiu
L'actual primer tinent d'alcalde substitueix Joan Dordas, que va morir la setmana
passada
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=b5HYYR2yGRc
Pere Carrera, primer tinent d'alcalde i regidor d'Obres i Serveis a Campelles ha estat elegit nou
alcalde del municipi del Ripollès en un ple d'investidura que s'ha fet aquest dissabte al migdia.
L'acte ha estat telemàtic per la situació d'emergència sanitària de la Covid-19.
Carrera ha pres el relleu de l'alcaldia després que Joan Dordas morís diumenge passat als 65
anys (https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/32795/mor/joan/dordas/alcalde/campelles) al
no superar una malaltia contra la que lluitava des de feia temps. Aquest era el seu tercer mandat
consecutiu al capdavant del consistori després de guanyar les eleccions del 2019 amb les sigles
d'ERC-Acord Municipal.
Els regidors han participat al ple des de casa seu i alguns des del consistori. L'acte només ha
durat uns 15 minuts. Ha estat breu i emotiu alhora, i tots els participants han tingut paraules de
record per a Dordas.
[noticiadiari]6/32795[/noticiadiari]
Pere Carrera Solà, natural i resident de Torelló fins als 40 anys, va participar i col·laborar en entitats
com cabalatges, coral i sardanista. Des del 2019 és primer tinent d'alcalde de Campelles i
regidor d'Obres i Serveis.
Fa 25 anys que resideix a Campelles. En la seva trajectòria professional, ha dirigit tant empreses
nacionals com estrangeres, va muntar la seva pròpia empresa d'injecció de plàstics conjuntament
amb la seva companya. Des del primer moment de viure a Campelles, ha col·laborat amb les
diverses activitats del poble i durant vuit anys va ser jutge de pau substitut.
Sort i encerts a l'alcalde Pere Carrera i a tot el consistori de @AjCampelles
(https://twitter.com/AjCampelles?ref_src=twsrc%5Etfw) . Ple d'investidura emotiu amb un gran
record i estima per en @joandordasriu (https://twitter.com/joandordasriu?ref_src=twsrc%5Etfw) .
#Campelles (https://twitter.com/hashtag/Campelles?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . #Ripollès
(https://twitter.com/hashtag/Ripoll%C3%A8s?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .
pic.twitter.com/mQA5mbu97V (https://t.co/mQA5mbu97V)
? Sergi Albrich ? (@salbrich) May 16, 2020
(https://twitter.com/salbrich/status/1261607004344385537?ref_src=twsrc%5Etfw)

Pere Carrera ?Vull ser l'alcalde de tots i totes i no vull que ningú es quedi enrere. Vull escoltar i
donar solucions. M'agradaria continuar comptant amb el suport de tots els regidors del consistori
pel bé del nostre poble. Carrera fa un esment especial als presos polítics?.
pic.twitter.com/owDqBRxRNx (https://t.co/owDqBRxRNx)
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? ERC Ripollès (@ERCRipolles) May 16, 2020
(https://twitter.com/ERCRipolles/status/1261603441358639104?ref_src=twsrc%5Etfw)

https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/32832/video/pere/carrera/escollit/nou/alcalde/campelles/ple/breu/pero/emotiu
Pàgina 2 de 2

