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Pallars Digital tanca el cicle de
debats electorals amb ple a Tremp
L'Espai Cultural La Lira es va omplir dissabte per escoltar les propostes de les
tres candidates a l'alcaldia

Les tres candidates i el moderador al finalitzar l?acte | Ràdio Tremp

L'Espai Cultural La Lira de Tremp va acollir dissabte al vespre el segon dels debats electorals al
Pallars
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11139/pallars/digital/organitza/dos/debats/elector
als/amb/candidats/tremp/sort) en motiu de les eleccions municipals del 26 de maig. L'acte,
organitzat per Pallars Digital (http://www.pallarsdigital.cat) i amb el suport de l'Ajuntament de
Tremp (http://ajuntamentdetremp.cat) , Ràdio Tremphttp://radiotremp.cat)
(
i Nació Digital
(http://naciodigital.cat) , va començar pocs minuts més tard de les 19:30h i va reunir 350 veïns i
veïnes del municipi, que van omplir La Lira de gom a gom.
[nointext]
Al debat, moderat pel periodista Jordi Ubach, hi van participar les tres candidates a l'alcaldia de
Tremp: Sílvia Romero (Compromís per Tremp), Anna Ritz (Junts per Tremp) i Maria Pilar Cases
(ERC). Totes tres van proposar els programes electorals dels respectius partits i van donar el seu
punt de vista sobre les qüestions que més afecten al municipi.
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La Lira es va omplir de gom a gom per presenciar l'acte. Foto: Ràdio Tremp

Al finalitzar el debat, el públic assistent va poder formular les seves qüestions als alcaldables a
través d'un torn obert de preguntes. El passat dijous el diari de les comarques pallareses va
organitzar també el debat electoral de Sort, que va ser també un èxit d'assistència i de
participació
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11165/exit/assistencia/al/debat/electoral/pallars/d
igital/sort) .
VÍDEO: Recupera íntegre el debat electoral de Pallars Digital a Tremp
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11171/video/debat/eleccions/municipals/tremp/2
019)
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Imatge del debat electoral celebrat a La Lira de Tremp. Foto: Ràdio Tremp

Totes les llistes de les eleccions municipals al Pallars Jussà: noms i cognoms, partits,
sigles i municipis
Consulta totes les llistes del 26-M aquí (https://www.naciodigital.cat/candidatures26m/comarca/25)
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