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PROGRAMACIÓ ESPECIAL MUNICIPALS 2015.
Podeu fer-nos arribar preguntes per les diferents candidatures al correu
radiocanet@canetdemar.cat i al facebook de l'emissora.
PROGRAMES ESPECIALS EMESOS EN DIRECTE .
Dilluns 11 de maig de 20 a 21.30 h. DEBAT SEGONS DE LLISTA
De les set candidatures que es presenten.
ENTREVISTES A LES DIFERENTS CANDIDATURES DE MANERA
INDIVIDUALITZADA.
De 20.00 a 21.00 h.
Dimecres 13 de maig.
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
Dijous 14 de maig. SOM CANET- ENTESA (ICV-CERCLE-E)
Divendres 15 de maig. CANETENCS INDEPENDENTS
Dilluns 18 de maig. PARTIDO POPULAR (PP)
Dimarts 19 de maig.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)
Dimecres 20 de maig.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM)
Dijous 21 de maig. CONVERGÈNCIA I UNIÓ. (CIU)

Divendres 22 de maig. A les 20.30 a l’envelat de Vil.la Flora. DEBAT
PÚBLIC AMB ELS CANDIDATS/ES A L’ALCALDIA.
Diumenge 24 de maig seguiment de la jornada electoral.
Al migdia de 13 a 14 h. Valoració dels índex de participació i primera ronda
d’impressions amb representants de les set candidatures.
A partir de les 19.45 tancament de la jornada electoral i seguiment del
recompte, amb connexions amb els col·legis electorals i les seus electorals
de les diferents candidatures, amb l'anàlisi des dels estudis centrals, de
persones coneixedores de la política local.
Cada dia de dilluns a divendres a les 13.30, a l’informatiu CANET AL DIA,
seguiment de les diferents activitats de campanya, tant pre com post acte,
activitat...
Al llarg d’aquests dies de campanya, en diverses ocasions al llarg el dia, entre les 10 del
matí i les vuit del vespre, us oferim l’agenda d’activitats que ens fan arribar els diferents
partits, així com els espais gratuïts de publicitat electoral, establerts legalment, en la
nostra condició d’emissora de titularitat pública.

El dimarts 26 de maig a les 20.30 h, a l'espai de Política Local, anàlisi dels
resultats amb un representant de cadascuna de les set candidatures que
concorren a les eleccions municipals 2015.

