Municipis | Redacció | Actualitzat el 22/03/2019 a les 11:33

Neus Codina, cap de llista de JxCat
a Torelló
L'assemblea del partit ratifica la candidatura que tindrà Sebastià Raurell com a
número 2

Sebastià Raurell i Neus Codina, a la Casa de la República, a Waterloo | Twitter @JxCatTorello

Neus Codina ha estat ratificada per encapçalar Junts per Catalunya (JxCat) a Torelló per les
eleccions municipals. Així ho va votar aquest dijous l'assemblea local per unanimitat. Codina té
24 anys i està titulada en el doble grau d'Adminsitració i Direcció d'Empresa (ADE) i Dret.
L'acompanyarà, com a número 2, Sebastià Raurell. Actualment és delegat del Banc d'Aliments
d'Osona, però ha estat durant molts anys en mitjans de comunicació de la comarca, a més de
formar part de l'equip de protocol de l'exalcalde de Vic Josep M. Vila d'Abadal. Precisament,
aquest dimecres es van presentar a Waterloo amb Carles Puigdemont
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59843/junts/catalunya/osona/presenta/18/candidats/wat
erloo/amb/carles/puigdemont) .
Dimarts que ve, es presentarà la candidatura en una xerrada sobre "El paper de la dona a la vida
municipal", amb la diputada al Congrés Míriam Nogueras i l'alcaldessa de Vic i candidata de
Junts per Vic, Anna Erra.

Amb molta il·lusió us presentem la nostra candidata @neus_codina
(https://twitter.com/neus_codina?ref_src=twsrc%5Etfw) . Ella i tot l'equip que formem
@JxCatTorello (https://twitter.com/JxCatTorello?ref_src=twsrc%5Etfw) , volem centrar-nos en:
"Un projecte on apostem per potenciar el poble de Torelló" i fer-ho juntament amb tu, perquè
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59859/neus/codina/cap/llista/jxcat/torello
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#TorelloEtsTu (https://twitter.com/hashtag/TorelloEtsTu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .
pic.twitter.com/FajN4Dx6Tt (https://t.co/FajN4Dx6Tt)
? JxCatTorello ? (@JxCatTorello) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/JxCatTorello/status/1108981783700357121?ref_src=twsrc%5Etfw)

Avui la @neus_codina (https://twitter.com/neus_codina?ref_src=twsrc%5Etfw) i en @Sebastiarp
(https://twitter.com/Sebastiarp?ref_src=twsrc%5Etfw) són a Waterloo on s'han reunit amb el
president @KRLS (https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) per fer un intercanvi
d'impressions i afrontar junts el camí que ens conduirà cap a la #RepublicaCatalana
(https://twitter.com/hashtag/RepublicaCatalana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Som-hi!
pic.twitter.com/UEWq5t1GMg (https://t.co/UEWq5t1GMg)
? JxCatTorello ? (@JxCatTorello) 20 de març de 2019
(https://twitter.com/JxCatTorello/status/1108402271434477573?ref_src=twsrc%5Etfw)
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