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ELECCIONS 1986

ELS NOSTRES CANDIDATS AL SENAT
Per Barcelona
MIQUEL PORTER I MOIX
Fill de Barcelona, 56 anys. Casat amb 6
fills.
Doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona de la que és professor
de Història- del Cinema al Departament
d'Art.
Ha intervingut en tot tipus d'iniciatives
culturals catalanes relacionades amb les arts
del espectable i de la comunicació. Ha estat
crític de cinema a les revistes Destino, Serra
d'Or i Diari Avui.
Promotor de la Nova Cançó i dels 16 jutges. Durant el franquisme formà part del
Grup Miramar de l'Assemblea d'intel·lectuals i de l'Assemblea de Catalunya; participà a la marxa de la llibertat.
Fou membre del Consell de Cultura de la
Generalitat provisional. Fins al present ha
estat Cap de Servei de Cinematografia i Audivisuals del Departament de Cultura de la
Generalitat.
Té una nombrosa bibliografia sobre temes
cinematrogràfics i recentment ha publicat
obra de creació.
És militant d'ERC des de 1978 i Conseller
Nacional des de 1980. Diputat al Parlament
de Catalunya a la primera Legislatura, ha representat repetidament el Partit en nombroses trobades internacionals.

MIQUEL RENIU ITRESSERRAS
Fill de Mataró (El Maresme), 42 anys.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona.
Va ser professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i Director d'un Institut Politècnic de Mataró. Actualment és Director
General d'Ensenyaments Professionals i Artístics del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Fou membre de la Comissió Mixta Ministeri/Generalitat, del Consell d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i, en representació d'ERC, membre de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió de Catalunya.
A la mort de Josep Pallach, i provinent del
PSC-Reagrupament, ingressà a l'Esquerra
Republicana de Catalunya (1978), partit del
qual n'és Conseller Nacional i membre sectorial d'Ensenyament.

JOSEP MARIA MERINO I COLL

Enginyer Tècnic en l'especialitat de teixits
de punt. Premi especial fi de carrera.
Ha treballat dins aquest sector a Barcelona, Pamplona i Olot.
Ha estat president del Club de Bàsquet
Olot i del Club de Joquei, Formant també
part de juntes de nombroses entitats esportives i culturals entre elles l'Orfeó Popular
Olotí i l'Associació de Música.
Membre fundador de l'Assemblea de
Catalunya en la comarca de La Garrotxa ha
realitzat de sempre activitats en defensa de
la llengua i la cultura catalanes havent estat
professor de català durant 18 anys.
Militant d'ERC des de 1978.
Elegit regidor de l'ajuntament d'Olot l'any
1979 ocupà la Tinència d'Alcaldia de Governació i la de Cultura.
L'any 1980 fou elegit diputat al Parlament
de Catalunya per ERC i reelegit l'any 1984
formant part actualment de la Mesa.

FRANCESC DALMAU I NORAT
Fill de Girona, resident a Palamós (Baix
Empordà), 71 anys. Vidu, pare de 4 fills.
Doctor en Medicina per la Universitat de
Montpeller i per la Universitat de Barcelona.
Exercí de metge durant l'exili a Montpeller i Perpinyà, i al tornar a Catalunya a Girona, Breda, Palafrugell i Palamós on ho fa
actualment.
Ingressà voluntari l'any 1937 a l'Exèrcit
Republicà i creuà la frontera l'any 1939. Empressonat l'any 1942 al tornar a Espanya
s'escapà i des de Gibraltar passà a Anglaterra
on lluità en el regiment Royal Pioneer Corps
al costat dels aliats.
L'any 1980 fou elegit diputat d'ERC al
Parlament de Catalunya i l'any 1983 alcalde
de Palamós fins l'any 1985. Actualment és
regidor d'aquest Ajuntament i cap del Grup
municipal d'ERC.

MIQUEL GIRALT I FERNÁNDEZ
Fill de Palamós, resideix des de fa anys a
la Vajol (Alt Empordà), 56 anys. Casat.
Estudis de comptabilitat i peritatge mercantil. Expert en cooperativisme i pagès ramader.
Membre fundador de la Comissió d'Actes
Lluís Companys de La Vajol promotora del
monument erigit en el Coll de la Manrella.
Ingressà a ERC l'any 1978. Conseller Nacional i membre de la sectorial d'Agricultura. Fou elegit alcalde de La Vajol a les eleccions municipals de 1979 i reelegit a les de
1983, càrrec que ocupa actualment.

Fill de Barcelona, 41 anys, dues filles.
Advocat, Graduat Social, Diplomat en
Dret per les Comunitats Europees, Diplomat
m
en Direcció de Personal per ESADE, Diplo- D ü f I |0|ffa
mat en Mercats i Vendes.
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Militant d'ERC des de 1982, procedeix del
PSC-Reagrupament, partit que havia aban- PERE CAMARASA IALBINAÑA
donat, conjuntament amb altres nacionalisNeix a Barcelona, 35 anys.
tes} quan aquest es va integrar en el PSOE.
Resident a Tàrrega, comarca de l'Urgell.
Es Conseller Nacional, Secretari Tècnic de
Arquitecte Tècnic l'any 1975 per la UniRelacions amb organitzacions polítiques i
Politècnica de Barcelona.
Secretari General del Reagrupament Socia- versitat
Membre del Col·legi Oficial d'Aparellalista d'ERC.
dors i Arquitectes Tècnics de Lleida. Exerceix en el camp de la Rehabilitació i Restauració d'Edificis i en la direcció d'obres de
nova planta.
Pràctic en la pintura i el disseny gràfic ha
MARÇAL CASANOVAS IGUERRI
estat premiat en concurs convocat pel PatroResideix a Olot (La Garrotxa), 65 anys. Vidu nat de la Vivenda de Barcelona l'any 1985.
Militant d'Esquerra Republicana de
i pare de 4 fills.

Per Girona

Catalunya des de 1979. Ha estat membre del
Consell Nacional i candidat al Parlament de
Catalunya.

EDUARD DOMINGO I COLL
Neix a Mollerussa, 33 anys.
Llicenciat en Història per la Universitat
de Barcelona.
Actualment compagina la docència amb la
numismàtica professionals.
Membre del P.T.C, fins l'any 1978. Amb
aquesta organització col·labora amb Esquerra Republicana de Catalunya en els primers
comicis 15 - J. Militant d'E.R.C. des de
1984.
Aficionat al Teatre, al Jazz i als esports en
general.

M." DOLORS TRESSERRAS I PUIG
Neix a Olot (Girona), 44 anys.
Mestra, Llicenciada en Psicologia.
Professora Titular de Psicologia Evolutiva
i Educativa de l'Escola Universitària del
Professorat d'E.G.B. de Lleida.
Durant 7 anys ha participat en l'organització i gestió de l'Escola d'Estiu «Blanquerna»
en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
amb el Departament de Formació Permanent de l'Escola Universitària del Professorat d'E.G.B. «Blanquerna».
Milità en el Partit Socialista Reagrupament de Josep Pallach, fins la seva dissolució. Des de 1978 es militant d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Per Tarragona
RAMON FALLICE I TORRELL
Fill de Reus, 58 anys.
Advocat especialitzat en Dret Administratiu. Tècnic en relacions públiques per l'Escola Superior de Relacions Públiques de la
Universitat de Barcelona, primera promoció. Senador Mundial Jove Cambra, Júnior
Chamber Internacional. Membre de vàries
Associacions de Reus.
Ingressà a ERC i fou Cap de llista al Congrés de Diputats 1982 d'ERC per Tarragona.
Conseller Nacional i Vice-Président Intercomarcal d'ERC.

JOSEP ROSELL i VIÑAS
Fill de Barcelona, resideix des de fa anys
a Bellvei (Baix Empordà) 38 anys.
Farmacèutic, llicenciat en Química i Perit
Agrícola.
Ingressà a ERC l'any 1983 i ha representat
el Partit en diverses trobades polítiques. És
membre de la Sectorial de Sanitat.

JOAN SOLÉ I GORDO
Fill de VaHs, resident actualment a Tarragona, 39 anys. Casat, pare de 4 fills.
Treballa de sempre en la indústria hotelera
havent estat el Cap d'Organització de diversos hotels de les comarques tarragonines.
Professor de cultura física i entrenador d'un
equip regional de futbol.
President de la Federació Comarcal de Tarragonès d'ERC i Conseller Nacional.

