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Ahir va quedar definitivament fixada

El PSC, JF>rimer a decidir
la llista a Girona
L'assemblea de l'agrupació de
Girona del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE) va decidir ahir à la tarda, en ferm, la
lljsta.de candidats a les eleccions
municipals per la ciutat de Giro-,
na. Aquesta llista va ser decidida
per 53 vots a favor, tres en
contra i tres abstencions, i en
ella figuren, en els tretze primers
llocs, cinc independents.
Dels actuals regidors, repeteixen Francesc Francisco, Tomàs Sobrequés i Antonio Sànchez, en els primers llocs, i
Jaume Curbet, Paco Pluma i Josep Cristòfol en els últims. Antoni Domènech i Joan Paredes no
figuren a la llista. Acftualment hi
hà nou socialistes, ai consistori
gironí.

NECROLÒGIQUES
JAUME ROSDEVALL
IPERICH
A l'edat de 77 anys, va
morir ahir a la Residència de
Girona Jaume Rosdevall i Pench, natural de Celrà i resi.dent a la Ctra. de Palamós,,
n° 30, d'aquesta mateixa localitat.
Estava casat amb Catalina
Blavi i Bosch i deixa una filla,
M ° Dolors;
•
La missa exequial en sufragi dè la seva ànima se celebrarà avui, diumenge, a 3/4
de 12 dél niatí a l'església
parroquial de Celrà. .
Que descansi en pau. -

ROBERT PLANAGUMÀ
I PLANA
À. l'edat de 56 anys, va
morir ahir à la Residència 'de
Girona Robert Plahagumà i
Plana, natural.de Fornells de
la Selva i resident al carrer
Sant Cugat, s/n., d'aquesta
mateixa.localitat.
Estava casat- amb Mercè
Quintana i Triola i tenia dues
fjlles: Concepció i'Pila.r.
La missa exequial en sufra-.
gi de la seva ànima se celebrarà avui,- diumenge, a les
11 del matí a l'església parroquial de Fornells de la Selva.
Que descansi en pau.

ALEXANDRE VIUSSÀ
IMONTALAT
A l'edat de ,87 anys, va
morir ahir Alexandre Viussà i
Montàlat, vidu de Maria Rosell.
La missa exeguial ensufragi de la seva ànima se cele- •
brarà avui, diumenge, a les
1 1 del matí, a l'església parroquial.de Paíau-Savardera.
Que descansi eh pau. ^

La llistà és com segueix:

Amb l'acord d'ahir a la tarda,
èl PSC s'ha convertit en el. pri1 - - Joaquirn Nadal.
mer partit que decideix la -seva
2 - -Joan Maria Geleda, presicandidatura municipal a (3irona.
.dent del Col·legi d'Aparelladors.
Avui ho farà el PSUC i en el
3 - - Francesc Francisco, regi-, transcurs dels propers dies
dor.
hauran de fer-ho els altres par4 - - Joan Gaya, cap de la séptits, ja que la conv.ocatòria
ció de. Sanejament Ambiental, d'eleccions- rriunicipals es pot
dels serveis territorials de Sani- ,pr<jduir d'un moment a l'altre.tat.
5— Tomàs Sobrequés, regiA SALT I SARRIÀ
dor.
,
6— Jpan Puigbert, director de
riCE i historiador. Independent.
7— Rafael Masia, cardiòleg,
cap de la unitat de cures intensives de la Residència. Independent.
.•
8— Joan Pallàs, advocat. Secretari de l'associació de veïns
de Pont Major. Independent.
9— Sebastià Salellas, advocat
labòraiista.
' 10— Antonio Sànchez, regi-'
dor.
11 — Núria Arnay, advocadessa labòraiista a l'IMAC. Independent..
.12— Maria Àngels Cabarrocas, secretària de l'oficina parlamentaria del PSC de Girona.
13—Joan Pujolràs, industrial
pastisser. Independent.
14— Fèlix José, treballador de
banca".
"'
• 1 5— Xavier Gassiot, geòleg.
Professor a l'Institut Vicens Vi-"

16— Narcís Amagat, treballador del metall.
17— Mario Rueda, parat.
Membre fundador del MIFAS.
18— Lluís Gil, president de
«Rialles» a Girona, s'
19— Joan Birba, president de
l'associació de veïns de Vista
Alegre.
,,
20— Dolors Jofre, delineant.
2 1 — Joaquim Oliu, proposat
per les Joventuts Socialistes:
22— Joaquim Alegret, membre deia junta de la Penya Doble
Set.
23— Jaume Curbet, tinent
d'alcaldedeGovern Loeal i.Participació.
24— Paco Plunria, regidor.
25— Josep Cristòfol, regidor.
_^. Corri a reservess'han inclòs à
la llista Montserrat Tarradas, Pere Tió, Àngels Rodeja, Carmel
Rosai Santi Roca, Joan Carbó i
Lluís Boada.

Pel que fa-a 1es llistes de Salt i
Sarrià, el PSC ja ha decidit els
noms de manera definitiva, però.
no l'ordre en què aniran a la llista.
,
"
A Sarrià deu dels onze candidats són independents, i l'únic
militant que hi figura és Narcís
Cassasas. El cap de llista serà
Jordi Cahigueral, i els altres són:
Del Pla del Vinyers: Manuel
Barea i Antoni Ni.colàs.
. De^Sarrià de.Ter: Narcís Cassasas i Josep Mir.
De Sarrià de Dalt: Ramon Palau i Pere Salvatella.
Dél Pla de la Rasa: Matías
Martí. ,
Del-Pla de l'Horta: Climent Peruga i Josep Cordones.
A Salt^el cap de llista és Salvador Sunyer. La candidatura es
' presentarà a efectes de la legalitat electoral sota el, nom del ,
PSC, però amb el subtítol de
Candidatura Unitària Saltenca,
ja que en ella figuren nou militahts del PSC, un de Nacionalis'
tes d'Esquerra i onze independents pactats entre PSC i NE. A
Salt li.correspon disset regidors,
cosa que vol dir que quatre noms .
d'aquesta llista quedaran com a
reserves quan-aquesta setmana
decideixi l'ordre en què aniran.
Els noms són, per ordre alfabètic: Miquel Berga (PSC), Josep
Alhambra (PSC), Narcís Angelat
(independent), Carles Barceló
(independent), Domènec Bosch
(PSC), Eusebi Cabezas (independent), Carme Cai-bó (indepen- .
dent), Xavier Corominas (NE),
Joari Fernàndez (independent),
Martí Fita (PSC), Pere' García
Prieto (PSC), Manola Guerrero
(independent), Jordi Matas (inde'pendtent), Josep Lluís Moreno
(PSC), Delfr Nierga (PSC), Pilar
Parra (independent), Josep Serra
(PSC), Xavier Sunyer (independent), Joaquim Ribas (indepen- Els sis primers de la llista del PSC, que sortiran elegits gairebé amb tota segudent) i Josep Turró (indepen- retat, ja que actualment són nou els regidors socialistes a l'Ajuntament: Joaquim Nadal, Joan Maria Gelada, Franc.esc Francisco; Joan Gaya, Tomàs
dent).
;
"Sobrequés i Joan Puigbert.

ENRIQUETA SALVAT
IBAGUÉ
^
A l'edat de 84 anys va'morir el proppassat dijous, dia 3
de març, Enriqueta Salvat i
Begué, 'natural de Torrent i
domiciliada al carrer Cefarea,
n°,10 de üafranc.
Era vídua de Josep Fàbregas i Blanch i tenia dos fills:
Narcís i Lluís.
• La missa exequial en sufragi de la-seva ànima se celebrarà abans d'ahir, divendres,,
a l'església parroquial deLlafranc.
Que descansi én pau:
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