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GIRONA, SALT I SARRIÀ

Pia Bosch situa Ramon Ceide i Glòria
Planas al número 2 i 3 de la llista del PSC
 Cinc dels deu primers integrants de la candidatura socialista ja han estat o són regidors

Detenen un noi
que va tallar la
cara a un altre
amb un cúter per
una cigarreta

MARC MARTÍ

GIRONA | TAPI CARRERAS

L’alcaldable del PSC a Girona, Pia
Bosch, va presentar ahir tots el integrants de la candidatura per a les
eleccions del 22 de maig. La cap de
llista, que ha mantingut amb molt de
secretisme els membres de la candidatura i l’ordre exacte que ocuparien ha situat dos exregidors als
llocs dos i tres: l’exdirector dels Serveis Territorials de Política Territorial Ramon Ceide i l’actual directora territorial del Servei d’Ocupació
de Catalunya, Glòria Plana. Bosch va
indicar que «governar no és un
joc»: «Jo no posaria davant d’una
empresa a algú que no sàpiga governar-la», va dir.
L’Assemblea de l’Agrupació local
va aprovar ahir mateix, per unanimitat,una llista que té entre els deu
primers cinc persones que han estat o són ara representants municipals, ja que les regidores Amèlia Barbero i Victòria Saget també ocupen llocs destacats: el set i el nou respectivament. Dels actuals regidors,
a les ja anunciades renúncies d’Anna Pagans, Isabel Salamaña, Joan
Pluma i Ponç Feliu s’hi han d’afegir
doncs, Maria Àngels Freixenet, Ignasi Thió i Lluïsa Faxedas. A més, Josep Maria Jofre apareix en l’últim lloc
dels suplents. Els llocs 24 i 25 (els últims a banda dels suplents) són per
a l’alcaldessa, Anna Pagans, i l’exalcalde i exconseller Joaquim Nadal.
Hi ha deu independents.
Es tracta d’una candidatura que
segons Bosch, està preparada per
governar des del primer dia, amb
sensibilitats i orígens diferents. La
candidata va indicar que hi ha noms
d’experts en àmbits que són apostes del PSC. En el món econòmic i
per sortir de la crisi, a banda de Plana va citar Xavier Amores (número
4) com a expert en promoció econòmica, Sílvia Paneque (6) com a
empresària innovadora), Quim Bonaventura (8) com a economista social i Carles Arnal (10) com a expert
en TIC. En planiﬁcació urbana va citar Ceide. Per Educació i Cultura Àngel Quintana (5) i Marc Lamuà (12).
Altres apostes són la simpliﬁcació
administrativa amb Barbero o Jesus
Marimon (11) i el teixit associatiu,
entre d’altres hi ha Maite Guerrero
(13).
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El membres de la candidatura socialista de Girona, ahir al vespre, en una fotografia a la plaça Josep Pla.

LA LLISTA COMPLERTA

1.- Pia Bosch i Codola
̀.
 49 anys. Psicòloga.
2.- Ramon Ceide i Go
́mez.
 65 anys. Arquitecte tècnic.
3.-Glo
̀ria Plana i Yanes.
 43 anys. Advocada. Actual
regidora de Mobilitat.
4.- Xavier Amores i Bravo.
 32 anys. Enginyer industrial.
5.- Àngel Quintana i Morraja.

11.-Jesu
́ s Marimo
́n i Gimenez.
 52 anys. Metge traumatòleg.
12.- Marc Lamua
̀ i Estan
̃ol.
 30 anys. Arqueòleg.
13.- Maite Guerrero i Sa
́nchez.
 25 anys. Cap de ventes d’una
multinacional.
14.- Joan Quer de la Torre.
 38 anys. Geògraf.
15.- Àngela Bla
́zquez i Boya.

INDEPENDENT.

INDEPEDENT

 Crític de cinema i professor
d’història.
6.- Sílvia Paneque i Sureda.
 38 anys. Química.
7.- Ame
̀lia Barbero i Rivera.
 69 anys, Funcionària. Actual
regidora d’Administració.
8.- Joaquim Bonaventura i Ayats.

 Administrativa.
16.- Jordi Puig i Vicens. INDEPEDENT
 40 anys. Propietari de dúplex
immobles SL.
17.- Salvador Llorente i Varela.
 55 anys. Funcionari.
18.- Marisol Lagares i Otero.

INDEPENDENT

 45 anys. Vicepresident de Mifas.
9.- Victo
̀ria Saget i Bosch.
INDEPENDENT

 55 anys. Mestra. Actual regidora
d’Organització Administrativa.
10.- Carles Arnal i Sierra. INDEPEDENT
 50 anys. Director general de
KoobinEvent SL.

INDEPENDENT

 67 anys. Mestressa de Casa.,
19.- Josep Duran i Jorquera.
 44 anys, Taxista.
20.- Helena Calvelo i Fragoso.
INDEPENDENT

 59 anys. Administrativa de l’IES
Celrà.
21- À
̀ lex Balde i Balde.
 44 anys. Treballa al comerç.
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22.- Noe
̀lia Valverde i Martínez.
 27 anys. Auxiliar administrativa.
23.- Narcís Cadena i Maso
́.
 64 anys. Professor.
24.- Anna Pagans i Gruartmoner.
INDEPENDENT

 58 anys. Actual alcaldessa de
Girona. Llicenciada en geografia i
història.
25.- Joaquim Nadal i Farreras.
 Historiador. Exalcalde i
exconseller de Política Territorial.
SUPLENTS
26.- Joaquim Ruhí i Brunso
́.
 56 anys. Director de l’IES Carles
Rahola.
27.- Nu
́ ria Arnay i Bosch.
 61 anys. Llcenciada en dret.
28.- Marian Sais i Bedmar.
 35 anys. Llicenciada en geografia.
29.- Pilar Roure i Espinosa.
INDEPENDENT

 68 anys. Jubilada.
30.- Narcís Amagat i Prat.
 88 anys. Jubilat.
31.- Josep M. Jofre i Vilanova.
 45 anys. Actual regidor d’Esports.
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STA. COLOMA DE FARNERS

Torramadé va omplir la sala d’actes de le Bernardes de Salt.
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Un cotxe atropella
un nen de cinc
anys a l’avinguda
Sant Narcís
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Un cotxe va envestir una criatura de cinc anys ahir a tocar les set
de la tarda a Girona, segons van informar els Bombers de la Generalitat. L’accident va tenir lloc pocs
minuts abans de les set de la tarda i ﬁnalment els Bombers no hi
van actuar ja que la criatura no va
resultar atrapada i, segons la
inf0rmació transmesa a aquest
cos, era conscient i no presentava
lesions de gravetat. De totes maneres, segons va informar la Policia Local, es va traslladar l’infant a
un centre hospitalari per a fer-li un
reconeixement mèdic.

Torramadé exposa idees per
millorar les comunitats de veïns
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SERVEIS
IMMOBILIARIS

La Policia Local de Salt va detenir la matinada d’ahir un home per
agredir-ne un altre. L’arrestat, que
té diversos antecedents, passarà
avui a disposició judicial.
Poc després de la mitjanit, la Policia va rebre l’avís que s’havia
produït una baralla al carrer Doctor Ferran. Quan els agents hi van
arribar, es van trobar tres persones
que els manifestaven que havien
estat agredides. Una de les persones presentava una ferida a la
cara, produïda probablement per
un cúter, i va ser traslladada en ambulància a un centre sanitari. Segons la Policia Local, l’agressió
s’hauria produït després que la víctima es negués a donar un cigarret a la víctima a la sortida d’un bar.
Les víctimes van identiﬁcar el
seu agressor i, amb la descripció
que van donar, va ser detingut
per la Policia a pocs metres del lloc
dels fets i després que se li trobés
el cúter amb què presumptament
hauria agredit la víctima. L’arrestat,
de 23 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Castelló d’Empúries,
té diversos antecedents i passarà
avui a disposició judicial.

El candidat a l’alcaldia de Salt
per CiU, Jaume Torramadé, va fer
ahir a la nit una conferència a les
Bernardes sobre un dels temes que
més preocupen als saltencs: les comunitats de veïns. L’alcaldable va
detallar que molts cops els problemes són de convivència o de morositat però va assenyalar que hi ha
opcions per aconseguir millores
que depenen de l’Ajuntament. per

exemple va citar el suport jurídic i la
signatura de convenis on el consistori pot també ser-ne còmplice.
Entre les propostes de CiU, Torramadé va citar programes com el rescat comunitari i el de passadissos
nets i segurs. Entre les idees per executar-los hi ha la uniﬁcació de
proveïdors o la reforma d’estatus. Va
insistir en què el consistori no hauria de permetre que les comunitats
se segueixin deteriorant.

