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22-M ELECCIONS MUNICIPALS 2011

Pia Bosch recupera Ceide per
al número 2 del PSC a Girona
a L’alcaldable garanteix que “és una llista seriosa per governar des del primer dia i per sortir de la
crisi” a Només dues regidores repeteixen en una candidatura que obren tres exregidors
Dani Vilà
GIRONA

L’exregidor a Girona, delegat del DPTOP fins al novembre i home de plena
confiança de Joaquim Nadal, Ramon Ceide, ha estat
l’escollit per ocupar el número dos de la llista del
PSC per a la capital gironina, que encapçala Pia
Bosch. L’alcaldable socialista va presentar ahir oficialment la llista amb els
24 ciutadans que l’acompanyaran, i en què destaca
que només hi queda la presència de dues regidores
de l’actual equip de govern.
En el número tres hi ha
Glòria Plana, primera secretària de l’agrupació del
PSC a Girona, que guanya
galons i que tanca el triplet
inicial de la candidatura,
format per tres exregidors
al consistori, tenint en
compte que Plana hi ha retornat fa tot just un mes
per la marxa de Joan Pluma. Un membre de l’executiva de la federació del
PSC, Xavier Amores, se situa en el quart lloc i precedeix el primer independent de la llista, el crític de
cinema Àngel Quintana.
“Renovació i expertesa”
Bosch va subratllar que ha
configurat una llista “excel·lent” amb la intenció
d’enviar diversos missatges a la ciutadania, però en
especial va posar èmfasi
en la voluntat d’haver elaborat “una proposta seriosa, per governar la ciutat
des del primer dia”. No va
amagar la voluntat de renovació que suposen els
25 noms que integraran la
candidatura, però va assenyalar que “la profunda renovació es combina, al mateix temps, amb molta expertesa i experiència per
rellançar Girona”. Entén,
a més, que s’ha buscat
l’equilibri amb la presència de nou independents a
la llista i gent de partit,
amb l’objectiu de garantir
el que serà una prioritat
per a Pia Bosch, “treballar
per sortir de la crisi”. Respecte a l’elecció de Ceide,

Llista del PSC a Girona
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Pia Bosch

Ramon Ceide

3

Glòria Plana

49 anys

65 anys

43 anys

Psicòloga clínica. Regidora
de l’Ajuntament de Girona
(1995-1999). Delegada del
govern a Girona (20042006).

Arquitecte tècnic.
Regidor de l’Ajuntament de
Girona (1995-2003).
Director del PTOP a Girona
(2007-2010).

Doctorada en dret.
Directora del SOC a Girona
(2007-2010). Regidora de
Promoció Econòmica de
Girona (2004-2007).

Xavier Amores

5

Àngel Quintana

6

Sílvia Paneque

32 anys

51 anys

38 anys

Enginyer industrial.
Doctorat en organització
d’empreses. Coordinador
del MBA de la UdG des de
l’any 2005.

Professor titular d’història
del cinema a la UdG. Crític
de cinema d’El Punt. Ha
publicat una desena de
llibres sobre cinema.

Màster en direcció tècnica
d’empresa (UdG) i màster
en qualitat per l’ICT.
Fundadora de Vínico
Servicios del Embotellado.

Amèlia Barbero

8

Joaquim Bonaventura

9

Victòria Saget

69 anys

45 anys

55 anys

Màster en dret del treball i
de la seguretat social per la
UPF. Regidora des del
1999. Directora de l’INSS
(1992-1996).

Vicepresident de Mifas.
Vicepresident segon de la
Fundació ONCE (1992-1997).
Fundador del Consell
Espanyol de Minusvàlids.

Diplomada en magisteri,
llicenciada en filosofia
(UAB). Directora i cap
d’estudis de l’escola Migdia.
Regidora des del 2007.

Carles Arnal i Sierra

11

Jesús Marimón

12

Marc Lamuà

50 anys

52 anys

30 anys

Dierctor general i soci de
l’empresa Koobin Event.
Soci fundador d’Inforgraph
Media i IGM Web. Ha treballat
per a Viosa i Nestlé.

Metge traumatòleg.
Màster en medicina
avaluadora i en govern,
administració i direcció de
serveis de salut.

Llicenciat en història i
història de l’art, especialitzat en arqueologia i
iconografia. Primer
secretari de la JSC a Girona.

Maite Guerrero

14

Joan Quer

15

Àngela Blázquez

25 anys

38 anys

52 anys

Tècnica d’activitat fisicoesportives. Ha estat atleta
del GEiEG. És presidenta de
l’Associació de Veïns de
Germans Sàbat.

Llicenciat en geografia.
Propietari de dues
empreses de serveis
socioculturals. Activista per
la pau.

Perruquera des de fa 23
anys. Presidenta del
col·lectiu de dones La Cata
del Pont Major, i membre
de l’associació de veïns.

La xifra

Neteja de l’equip de govern actual en la candidatura

24

Un dels fets que més sorprenen de la llista de Pia Bosch
és la poca presència d’actuals membres de l’equip de
govern. Dels regidors que
han complert els quatre anys
de mandat només Amèlia
Barbero (7) i Victòria Saget
(9) repeteixen en la llista en
posicions amb possibilitats

de sortir escollides, a banda
del fet simbòlic de situar Anna Pagans en el penúltim lloc.
Un dels fets destacats és que
l’actual adjunt a l’alcaldia, Ignasi Thió, no figuri entre els
31 noms que es van fer públics ahir, sobretot perquè
era persona de confiança de
Pagans. Es donava per fet

que Salamaña, Freixenet, Feliu, Faxedas –entra a la llista
el seu marit– no seguirien per
decisió personal, a més de la
baixa obligada de Pluma, que
va dimitir quan va anar al govern de CiU. Un altre regidor,
Josep Maria Jofre, l’han situat en el lloc 31, com a últim
suplent de la candidatura.

de, va explicar que, quan
va rebre la proposta, no va
poder dir que no, i va indicar que el seu retorn en la
política municipal s’explica “perquè les ciutats evolucionen, però ho fan a
partir d’una base i uns fo-

naments”. També va dir
que “el principal esforç és
sortir de la crisi” i va assegurar que assumeix el repte amb “molta il·lusió”.

pliran amb el simbolisme:
l’alcaldessa, Anna Pagans,
serà el 24 i l’exalcalde Joaquim Nadal tancarà la llista com a mostra “d’orgull
per la feina feta pels governs socialistes a Girona”. ■
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és la posició que Bosch ha
reservat per a l’alcaldessa
Anna Pagans, que precedeix
l’exalcalde Joaquim Nadal.

va explicar que han valorat la seva llarga experiència –i coneixença a fons–
en matèria urbanística de
la ciutat i de l’àrea metropolitana, a més d’“una capacitat de gestió provada”.
“No podia dir que no”
El nou número dos del
PSC a Girona, Ramon Cei-
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Els llocs simbòlics
Els dos últims llocs com-

Jordi Atienza

Independents per Begur i
Esclanyà (IBE)

“Oferim als
electors un
programa
realista”
Quatre anys a l’oposició
amb un govern de majoria absoluta han estat
útils?
Ens han servit d’experiència per poder preparar un programa realista.
Cal reconèixer que el programa de fa quatre anys
no n’era gaire, de realista.
Després de quatre anys a
l’Ajuntament disposem
de molta més informació.
El parc natural continua sent el nucli del seu
programa?
És un element més dins
del que anomenem la nostra petja ecològica. Ens
interessen tots els temes
ambientals i aquest és important.
Però en aquest mandat
no ha funcionat.
No, perquè CiU hi va votar en contra. Nosaltres
vam proposar una ampliació del parc del Montgrí fins al cap de Begur,
que afectés només la zona
marítima, i la majoria de
grups polítics i socials ho
van veure bé, però l’equip
de govern de CiU hi va votar en contra per raons
que desconeixem.
Què més critiquen de
l’actuació de l’equip de
govern?
Sobretot la manca de diàleg. Han imposat el seu
criteri basant-se en la majoria absoluta i no sempre
ha estat correcte, com en
el cas de l’edifici de Caixa
Girona.
Els sous dels regidors
han generat polèmica en
aquest mandat. Si tenen
capacitat de decisió els
modificaran?
Creiem que els sous no
s’han justificat de cap manera. Si tenim capacitat
de decisió proposarem
una modificació a la baixa
i un altre plantejament.
—————————————————————————————————

Miquel Torns
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