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30 Comarques Gironines

| GIRONÈS

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 28 DE SETEMBRE DEL 2019

Bassa i Lamuà
repeteixen el
10-N per Girona

a Republicans i socialistes mantenen els mateixos caps de
llista per al Congrés a No està clar que l’advocat Cuevillas

continuï de número 1 de JxCat a la demarcació
G. Busquets
GIRONA

Montse Bassa (ERC) i Marc Lamuà (PSC) tornen a ser candidats el 10-N ■ QUIM PUIG / PSC

PIS A OLOT 4964

CEE C

PREU LLOGUER: 750 €
HAB.: 3. BANYS: 2. M2: 74. MOBLES: NO.
Zona centre, per estrenar, ascensor, calefacció radiant de gas, a/c, persianes del menjador elèctriques, assolellat.

LOCAL A FIGUERES 3744

CEE E

PREU LLOGUER: 900 €
BANYS: 1. M2: 120.
Zona centre, un sol ambient, planta baixa, 2
trasters petits, entresolat amb despatx, b. d’aire fred/calent, porta metàl·lica automàtica.

Montse Bassa (ERC) i
Marc Lamuà (PSC) repetiran com a caps de llista al
Congrés espanyol en les
eleccions del 10-N. Els republicans mantenen els
mateixos noms que en els
comicis del 28 d’abril. Així, acompanyen Bassa el
torroellenc Joan Margall i
la gironina Laia Cañigueral, que han exercit com a
diputats gironins des del
28-A. Quant a senadors, la
federació d’ERC a Girona
proposa també que els
candidats a senadors tornin a ser Jordi Martí Deulofeu (Sant Pere Pescador), Pep Quintana (Olot)
i Elisenda Pérez (CalongeSant Antoni). Les candidatures s’han d’aprovar
avui dissabte al consell nacional d’ERC. Montse Bassa ha pres la decisió conjuntament amb la seva
germana Dolors, presa al

Puig de les Basses. La candidata republicana per Girona al Congrés va assenyalar que “defensarà els
interessos de les comarques gironines”.
El 28-A, ERC va batre
rècords a la demarcació en
consolidar-se com a primera força. ERC va obtenir tres diputats i Junts i
PSC es van mantenir amb
dos i un diputat respectivament.
En el cas de Junts, no
està clar que l’advocat i fitxatge mediàtic JaumeAlonso Cuevillas repeteixi
com a número u gironí al
Congrés. En canvi, Jami
Matamala, de retorn a
Brussel·les, va manifestar
la seva intenció de repetir
com a senador per Girona.
Després dels resultats del
28-A, Cuevillas va fer tàndem amb Sergi Miquel. El
diputat de Llagostera
afrontava la seva segona
legislatura. Sobre la repetició d’eleccions, Miquel

explicava que “res fa pensar que l’escenari sigui diferent”. “La suma dels
blocs acabarà sent la mateixa. No arreglarem res i
hem fet perdre diners i
temps als ciutadans. Serà
el més frustrant de tot. Tot
acabarà igual”, va reblar.
Junts farà el consell nacional el dissabte 5 d’octubre.
El PSC a Girona va confirmar Marc Lamuà com a
cap de llista al Congrés el
10-N. Serà la quarta legislatura per a Lamuà. També repeteix la número dos,
Blanca Cercas. Quant al
Senat, el PSC presenta el
catedràtic de dret laboral,
Ferran Camas. Els comuns han de decidir-ho
els pròxims dies. Pel que fa
al bloc de la dreta, des del
PP el cap de llista el 28-A,
Sergio Santamaría, va assenyalar l’intent de fer un
front comú de dretes, España Suma. Des de Cs a Girona no van avançar cap
nom. ■

CEE E

LOCAL A PLATJA D’ARO 4691
PREU LLOGUER: 2.150 €

SOCIETAT

M : 240.
2

A prop de l’avinguda principal, gran aparador,
sortida de fums.

PIS A GIRONA 5515

CEE E

PREU LLOGUER: 650 €
HAB.: 3. BANYS: 1. M2: 54. MOBLES: SEMI.
Zona Barri Vell, vistes a la muralla, calefacció
de gas, a/c, terres de parquet, sense ascensor.

Festa de Mifas pels 40 anys

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

118280-1200070L

El Grup Mifas va celebrar ahir
a Girona el 40è aniversari
amb una festa adreçada a
tots els públics i amb l’objectiu de donar visibilitat a l’enti-

tat i al col·lectiu de persones
amb discapacitat física. L’associació va organitzar un
concert a la Copa que va incloure l’actuació de President

Xai, un espectacle de foc a
càrrec dels Diables de l’Onyar
i el grup DiVersiones. Fel Faixedas va presentar l’esdeveniment ■ N.A./ QUIM PUIG

