Benvolgut/da col·laborador/a,
Per decisió de l’assemblea d’Escons en Blanc, i degut a la nostra limitació d’efectius, els
municipis on intentarem concórrer presentant llista pròpia són:


Les 4 capitals de província per motiu de difusió als mitjans de comunicació.



Foixà i Gironella on ja vam obtenir regidories buides a les darreres eleccions municipals
de 2011.



Municipis amb especial impacte de corrupció política, com Moncada i Reixac (alcaldessa
imputada judicialment en el cas Bustos)



Municipis de Catalunya amb més alt impacte de vot en Blanc, combinat amb vot a
Escons en Blanc.



Iniciatives que ens proposin portar a terme candidatures a nivell local.

Com més candidats puguem obtenir, més llistes podrem presentar. Per això us adjuntem els
documents que necessitem per a formalitzar les candidatures.
En primer lloc la “acceptació de candidatura”, on heu de signar amb bolígraf blau i omplir
NOMÉS el nom, adreça i número de DNI (Deixar en Blanc Junta electoral, article primer on
s’indica municipi de candidatura i data)
En segon lloc el document de renúncia al càrrec que representa el compromís de complir els
principis d’Escons en Blanc de renúncia al càrrec, sous i subvencions propis del procés
electoral, que també s’ha de fer arribar completat i signat.
Un cop omplerts els dos documents els haureu de fer arribar per correu a la següent direcció:
Joan R. Serra-Escons en Blanc
C/Indústria,74 6è 4a.
Barcelona-08025
També podeu portar-los personalment als següents espais col·laboradors:
MAILUNA

Carrer de Valldonzella, 48, 08001 Barcelona. (10-22h)
Bar TOTHOM
Av. Diagonal, 241, 08013 Barcelona (dll-dss 9-21h.)
CINEMATECA BAR
Carrer de Pau Claris, 120, 08009 Barcelona (dll-dv 8-02h.)

Per finalitzar el tràmit haureu de fer arribar la còpia o fotografia del DNI per ambdues cares
al mail:
campanya@esconsenblanc.org
Nota important: Alternativament, per raons d'urgència podeu enviar també els documents
escanejats per mail.
És imprescindible que la documentació es trobi en les nostres mans abans del dia 10 d’abril
de 2015. Però us agrairem la major celeritat possible. També seria de gran ajuda que ens
féssiu arribar candidats d’ambdós sexes, ja que degut a la llei de paritat es obligatori mantenirne una proporció equilibrada.

Recordem que a les eleccions municipals es permet concórrer com a candidats als ciutadans
de la Unió Europea i de Noruega, Equador, Nova Zelanda, Colòmbia, Xile, Perú, Paraguai,
Islàndia, Bolívia i Cap Verd, que hauran d’afegir als documents esmentats, el certificat
d’inscripció en el cens electoral i l’adreça del seu país d’origen.
En cas de qualsevol dubte us podeu dirigir a:
campanya@esconsenblanc.org
Agraïm profundament la vostra col·laboració sense la qual no seria possible dur a terme el
projecte d’Escons en Blanc, rebeu una cordial salutació.
Atentament,

Joan Ramon Serra Font
Responsable de Campanya

