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Glòria Plana lluitarà amb Sílvia Paneque
en les primàries del PSC de Girona
 La integrant del moviment Avancem es presenta a darrera hora i vol aglutinar els corrents progressistes i catalanistes
MARC MARTÍ
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Glòria Plana va presentar ahir la
seva candidatura a les primàries
del PSC de Girona. Plana, integrant
del corrent crític Avancem, és la
portaveu socialista al Consell Comarcal del Gironès, regidora del
grup municipal a l’Ajuntament i
lluitarà amb la també regidora Sílvia Paneque, que fa uns dies també
va anunciar la seva intenció de ser
l’alcaldable socialista a Girona.
La renúncia de l’actual portaveu, Pia Bosch, de concórrer als
comicis del PSC, va obrir les portes
a Plana, que mai ha volgut enfrontar-se a Bosch. El moviment de Plana, fent pública la seva intenció el
darrer dia, es deu a l’interès d’evitar
nous moviments dins del partit que
puguin provocar altres candidatures. La intenció de Plana la va avançar Diari de Girona la setmana
passada.
En una roda de premsa amb la
presència del líder d’Avancem,
Joan Ignasi Elena, Glòria Plana va
mostra-se segura que l’estructura
orgànica del partit que serà un «exemple d’imparcialitat institucional» i de «nitidesa democràtica» en
tot el procés i en el sentit que «totes les candidatures» tinguin «les
mateixes eines i possibilitats». «No
ens podem permetre tenir episodis poc exemplars de funcionanent
transparent i democràtic», va insitir. De fet, va aﬁrmar que es presentava per«encapçalar una alternativa a la línia que està mantenint el PSC».
Plana va anunciar que des dAvancem volem rceuperar «tot allò
positiu, que va ser molt, que s’havia fet des dels governs de progrés
primar la possible entesa amb al-

EL CALENDARI

10-12 de juny.
 Període de validació d’avals.
12 de juny.
 Un cop validats els avals, es
comunica a la Comissió Electoral
quines són les candidatures.
16 de juny.
 La Comissió Electoral Municipal
proclama candidats i marca el
calendari de la campanya electoral.
16 de juny-4 de juliol.
 Campanya electoral.
5 de juliol.
 Assemblea d’Agrupacio
́.
5 de juliol.
 Jornada de votació.

tres formacions polítiques progressites.
«Darrerament el PSC ha anat cap
a una altra línia i volem lluitar per
un PSC com el que teníem ﬁns ara,
el PSC autèntic de Pallach, Obiols
i Pasqual Maragall», va assenyalar
Plana. Va defensar un projecte
aglutinador de pensaments diferents en els àmbits social i nacional on hi hagi inclòs el dret a decidir i que representi les sensibilitat socialdemocràtiques. També va
assegurar que creu en una ciutat
bressol d’una forma d’entendre
el catalanisme d’esquerres.
Joan Ignasi Elena va assegurar
que la decisió de presentar candidatura s'havia de subscriure al cas
concret de Girona i va desmentir que
sigui una estratègia d’àmbit nacional per fer un pols a la direcció del
PSC. Avancem té trenta membres
electes a la demarcació, dels quals
sis a Girona.
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Ignasi Thió i Joan Ignasi Elena amb Glòria Plana en l’acte de presentació de la candidatura.
ALTERNATIVA

Àlex Sáez decideix
no presentar-se
 El diputat gironí del PSC al Congrés, Àlex Sáez, ha decidit finalment
no presentar-se a les primàries. Malgrat que ho va estar sospesant seriosament després que un sector del
partit li ho hagués demanat per evitar fraccions internes, finalment ha
decidit centrar-se en la seva tasca a
Madrid. Sáez, això sí, afirma que «no
voldria que ningú del grup municipal
impulsés cap llista alternativa ni
anés a cap candidatura competència

del PSC».
Malgrat haver decidit finalment
no presentar-se, Sáez assegura que
ajudarà el partit a aconseguir uns
bons resultats a les municipals. «Si
jo hagués pogut ser un candidat de
consens hauria valorat seriosament
la possibilitat de presentar-me, però
si hi ha altres alternatives, em centraré en la meva tasca a Madrid», indica el diputat. Després que Glòria
Plana hagi presentat ja la seva candidatura, Sáez confia que les primàries «es facin en positiu, no enfrontant posicions crítiques les unes
amb les altres sinó exposant projec-

tes de ciutat».
De la mateixa manera, després
que Pia Bosch deixés la porta oberta
a ajudar a tirar endavant una altra
candidatura d’esquerres a la ciutat,
Sáez confia que cap membre de l’actual grup municipal treballi per cap
llista competència del PSC. «Crec
que han fet una gran tasca d’oposició a Carles Puigdemont, i no m’agradaria que cap d’ells acabés treballant per una llista que anés contra
el PSC», indica. «No voldria veure
ningú en una altra llista ni impulsant
cap partit diferent del socialista»,
conclou. L.F.G. GIRONA

Mifas acaba l’ampliació de
l’aparcament del costat del Trueta
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Fi de curs de l’espai Qstura
 Els alumnes de l’Espai de Qstura van celebrar diumenge la seva gala de
final de curs al Restaurant Siloc. Ells mateixos van ser els encarregats de
desfilar amb les creacions que han elaborat durant tot el curs. A més, tots els
assistents van poder gaudir d’una copa de cava per tal d’acomiadar el curs
enmig d’un ambient festiu. L’Espai de Qstura és la primera escola de Costura,
Patronatge i Manualitats de la ciutat de Girona.

L’empresa Tadiﬁ, del Grup Mifas,
ja ha acabat les obres d’ampliació
de l’aparcament de la plaça Vila de
Perpinyà, al costat de l’hospital
Trueta. En concret, 28 són el nombre de places que des d’ahir ja
van entrar en funcionament i se sumen a les 87 que actualment ja gestiona l’entitat. En total, l’aparcament compta amb 105 places que
han d’ajudar a descongestionar
el col·lapse habitual que patia l’aparcament, sobretot als matins.
Mifas també s’ha compromès a
adequar el tram de carril bici en el
vial comprès entre la plaça Vila de
Perpinyà i les instal·lacions sanitàries ﬁns a l’aparcament.

Una imatge de l’aparcament, ja acabat.

