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El candidat que es va equivocar de
poble
L'Estat atorga una subvenció extra de 150.300 euros als partits que presentin
candidatura al 50% de municipis d'una demarcació
Zakaria Sorouri Slitin és el president de l'Associació Nostàlgia, una entitat que treballa amb
immigrants del Marroc. És veí de Lleida i s'ha presentat com a candidat a les municipals. No ho fa
a la capital de Ponent... sinó a Estaràs, a la Segarra.
Sorouri no seria notícia si fos un més de les desenes de candidats fantasma dels socialistes
(https://www.elnacional.cat/ca/politica/enxampen-llistes-fantasma-del-psc_378094_102.html) . El
PSC ha aconseguit mantenir el nombre de candidatures -de 528 a 525
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178302/erc/es/primera/vegada/partit/presenta/mes/llistes/muni
cipals) - a base de presentar llistes amb un sol candidat a pobles petits. Ho fa amb militants o
simpatitzants d'altres municipis -normalment de grans ciutats- que no tenen cap relació amb la
localitat. L'objectiu és sumar vots per intentar aconseguir representació als consells comarcals i la
Diputació, però, sobretot, assegurar-se una bona picossada. L'Estat atorga una subvenció extra de
150.300 euros als partits que presentin candidatura al 50% de municipis d'una demarcació.
La novetat del cas de Zakaria Sorouri és que no només és un candidat fantasma, sinó que el
poble, també era fantasma. I és que, inicialment, la seva candidatura es va publicar a Anglesola
(https://www.segre.com/noticies/comarques/2019/05/01/retiren_tres_llistes_les_municipals_al_co
nselh_en_canvien_dos_l_estar_pobles_erronis_74938_1091.html) (l'Urgell). Xavier Freixes
(ERC) i Carme Miró (Junts per Anglesola) van veure un competidor a l'alcaldia molt inesperat.
Finalment, la Junta Electoral ha esmenat l'error i Zakaria Sorouri es presentarà com a únic
candidat d'Independents per Estaràs-Candidatura de Progrés. No és fàcil que reediti la proesa
d'un altre fantasma socialista, Héctor Leal, que va aconseguir representació a l'Ajuntament de
Prullans, tot i ser veí de l'Hospitalet. Un any després de ser escollit, malgrat el seu objectiu de
"portar-hi socialisme", encara no hi havia posat els peus.
Llegeix més històries del 26-M a municipals.cat h
( ttp://www.municipals.cat)

https://www.naciodigital.cat/noticia/179959/candidat/es/va/equivocar/poble
Pàgina 1 de 1

