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11 candidatures concorren als
comicis locals del 27 de maig
175.727 hospitalencs estan cridats a les urnes i exerciran el seu dret a vot en 65 col·legis electorals
El pròxim dia 11 comença la cam
panya de les eleccions municipals
2007. El dia 26 serà jornada de
reflexió, i el 27, els hospitalencs
escolliran la composició del Ple de
l’Ajuntament per al mandat 20072011. En total, 175.727 persones
podran votar, 869 més respecte a
les eleccions autonòmiques del pas
sat novembre. Les 261 taules elec
torals es repartiran en els 65 col·
legis distribuïts per tots els barris.
La constitució del nou Ajuntament
es farà el 16 de juny.
L’actual Consistori és format per
16 regidors del PSC, 4 del PP, 3
d’ICV-EUiA, 3 de CiU i 1 d’ERC.
En aquests comicis es presenten
11 candidatures, a l’espera de la
proclamació definitiva: Partit dels
Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal; Partido Popular-Partit Po
pular; Convergència i Unió; Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa-Entesa pel Progrés
Municipal; Esquerra Republicana
de Catalunya-Acord Municipal; Els
Verds-Opció Verda; Ciudadans-Par
tido de la Ciudadanía; Democracia
Nacional; Partit Republicà Català;
España 2000, i Escons Insubmis
sos-Alternativa dels Demòcrates
Descontents.
De les cinc formacions que actualment tenen representació mu
nicipal, tres tornen a presentar els
mateixos candidats que a les an
teriors municipals: PSC (Celestino
Corbacho), PP (Juan Carlos del
Rio) i CiU (Meritxell Borràs). Les
altres dues han canviat el candidat:
ICV-EUiA presenta Alfonso Salme
rón, que substitueix Ramón Luque,
mentre que el candidat d’ERC per
aquestes eleccions és Eduard Su
àrez en substitució d’Anna Simó.
Luque va deixar l’Ajuntament per
ocupar un càrrec a la Conselleria
de Medi Ambient amb el primer
govern tripartit. Simó va anar a les
llistes per Barcelona al Parlament a
les eleccions autòmiques del 16 de
novembre del 2003 i va ocupar la
Conselleria de Benestar i Família.
Durant tota la jornada es podrà
fer un seguiment de la participació
electoral a través de la pàgina web
de l’Ajuntament. Les dades s’actua
litzaran a les 10h, 12h, 14h, 16h i
18h. A partir de les 20h es publica
ran l’escrutini.
El Consistori, a més, posa a disposició de les persones amb proble
mes de mobilitat un servei especial
de transport perquè puguin desplaçar-se als col · legis electorals.
Aquest servei pot sol·licitar-se tru
cant al telèfon 93 402 96 83, de 9h
a 14h i de 16h a 20h. # redacció
www.l-h.cat
www.canal-h.net

El pròxim 27 de maig els hospitalencs estan
cridats a les urnes per escollir els 27 regidors que
corresponen a L’Hospitalet. Seran els homes i
les dones que seuran durant els pròxims quatre
anys al Saló de Plens per governar el futur de la
ciutat. Els electors podran escollir entre les 11
candidatures electorals que s’hi han presentat.
175.727 hospitalencs tenen dret a vot. En aquest
cens s’han incorporat 869 electors respecte a les

últimes eleccions celebrades, les autòmiques, el passat 1 de novembre. S’habilitaran 261 taules electo
rals repartides entre 65 col·legis que obriran les
seves portes de les 9 del matí a les 20 del vespre.
De les 11 llistes electorals presentades, cinc
compten actualment amb representació municipal:
PSC, PPC, ICV-EUiA, CiU i ERC, que va aconseguir
entrar al Consistori per primera vegada des de la
República en els comicis celebrats el 2003.

Els objectius: convivència, civisme i cohesió social
Celestino Corbacho és el candidat
a l’Alcaldia pel PSC. Espera revalidar el càrrec que ocupa des
del 1994. És membre electe del
Consistori des del 1983. Corba
cho és també president de la Di
putació de Barcelona, membre de
la Comissió Executiva de la FEMP,
secretari de Política Municipal del
PSC i membre del Comitè Federal
del PSOE.
El PSC té 16 regidors, cosa que
li dóna la majoria absoluta, i gover
na conjuntament amb ICV i EUiA
des del 1999.
El PSC basarà la campanya electoral en l’explicació de la feina feta
i de les propostes que la formació
fa per als pròxims quatre anys.
Celestino Corbacho i la resta de
components de llista electoral
explicaran que les “idees que els
socialistes van exposar fa quatre

anys avui ja són una realitat”, ha dit
Corbacho, que afegeix: “mostrarem
que hem complert els compromi
sos adquirits”.
n Continuarà la transformació
El programa que ofereixen als
ciutadans proposa la continuació
de la transformació de la ciutat,
tant pel que fa a grans obres com
als petits projectes, per tal que el
canvi arribi a tots els barris. “Es tre
ballarà per fer compatible les grans
obres amb les actuacions als barris
per garantir la bona qualitat de vida
dels ciutadans”.
El candidat socialista, durant
la presentació pública de la pre
campanya, va expressar la seva
intenció de treballar en la cohesió
social, “especialment pel que fa a
la convivència i el civisme. Ja hi

Web del candidat:
www.corbacho.org

estem treballant però farem més
propostes en aquest sentit”.
Una d’aquestes propostes, amb
vista al nou mandat, és la creació
de la figura de l’agent cívic, un
complement de la Guàrdia Urbana
que vetllarà pel civisme i que tindrà
capacitat sancionadora. Corbacho
va posar un exemple: “els agents
cívics alertaran els comerços que
fan un ús indegut dels contenidors,
primer explicant la manera correcte
de fer-ho i, si hi ha reincidència, els
multaran”.
La construcció de més habitat
ge públic és un altre aspecte del
programa electoral. Fins al 2011
proposen construir 4.200 pisos
protegits a tota la ciutat.
Corbacho farà una campanya
basada en actes sectorials i de
proximitat amb el màxim contacte
amb els veïns de cada barri.

Ajudes econòmiques als majors de 65 anys
Juan Carlos del Rio és regidor des
del 1999 i encapçala per segona
vegada la llista del seu partit per
optar a l’Alcaldia de L’Hospitalet.
També és secretari de Política Mu
nicipal del PPC i diputat provincial.
El grup municipal del PP és format
per quatre regidors.
El lema escollit per a la cam
panya és Parlem clar, a partir del
qual desenvoluparan les línies
bàsiques del programa electoral
agrupat en quatre apartats. Gover
nar la immigració, més seguretat
ciutadana, tolerància zero amb
l’incivisme i ajudes econòmiques
per a les famílies són les propos
tes genèriques sobre les quals el
PP demana posicionament a la
ciutadania amb un Tu decideixes.
El candidat a l’Alcaldia, Juan
Carlos del Rio, planteja una cam
panya basada en la proximitat

amb el ciutadà. Serà tot el dia al
carrer, amb presència en tots els
mercats municipals, porta a porta, i
participará en debats públics pro
moguts per entitats i associacions
de la ciutat. Juan Carlos Del Rio ex
plicarà el contingut del programa
electoral.
n Més seguretat ciutadana
El PP s’ha fixat com una de les
línies bàsiques del seu programa
“governar la immigració” i per això
planteja “la necessitat d’evitar
guetos i pisos pastera; fomentar la
integració, i exigir igualtat de drets
i deures”.
El programa electoral també
farà referència a la necessitat de
tenir més seguretat ciutadana i
proposa controlar les bandes llati
nes; augmentar en 150 els agents

w w w.popularsbcn.com/hospitalet

de la Guàrdia Urbana per tal d’in
crementar els nivells de seguretat
ciutadana, i crear la figura del poli
cia de barri que patrulla a peu.
Pel que fa a la tolerància zero
contra l’incivisme, en aquest apar
tat preveu la neteja diària dels
carrers, la garantia del descans
dels veïns i el foment de la convi
vència.
L’últim apartat fa referència a
les ajudes econòmiques destina
des a les famílies. El PP preveu
en el programa atorgar 500 euros
per infants de 0 a 3 anys, fer
4.000 pisos de protecció oficial,
concedir ajudes econòmiques a
persones majors de 65 anys amb
una pensió inferior a 800 euros al
mes si viuen soles i 1.300 euros
al mes en cas de viure en parella.
Finalment, proposa repartir 6.000
aparells de teleassistència.
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Lluita contra el canvi climàtic i participació ciutadana
Alfonso Salmerón encapçala per
primera vegada la llista electoral
de la coalició ICV-EUiA. Va entrar
com a regidor en el Consistori el
2004 quan Ramón Luque va deixar
l’Ajuntament per ser director general de Medi Natural en la Conselle
ria de Medi Ambient. Pel que fa als
càrrecs dins del seu partit, EUiA, és
coordinador de la formació a L’H i
membre de la direcció nacional.
Salmerón espera millorar els
resultats obtinguts a les eleccions
del 2003 i augmentar la seva re
presentació actual situada en tres
regidors. Tanca simbòlicament la
llista l’actual la tinenta d’alcalde
d’Educació, Montserrat Company,
que es retira de la política activa.
ICV-EUiA forma part de l’equip
de govern des del 1999 i un dels
objectius serà explicar als electors
el resultat de la feina feta des del

govern municipal. Salmerón, en el
decurs de l’acte de presentació de
la seva candidatura, va manifestar
que “hem deixat la nostra firma
en molts dels projectes que s’han
desenvolupat en aquests últims
quatre anys”.
Major presència de les polítiques socials, traduït en més pres
supost, lluita a fons per frenar el
canvi climàtic i augmentar el nivell de participació ciutadana en
les decisions municipals són les
tres idees bàsiques sobre les
quals desenvoluparan el seu pro
grama electoral.
n Ciutat ecologista
Aquests tres eixos s’han des
plegat en 15 propostes per a un
L’Hospitalet d’esquerres i ecolo
gista de debò, amb el qual la coa

Web de la coalició:
www.itucomhoveus.org

lició desenvoluparà la precampa
nya electoral sota el lema Tu pots
canviar les coses. ICV-EUiA aposta
per una ciutat sense exclusió so
cial, que promogui l’autonomia
personal i l’atenció a la dependèn
cia i que fomenti el treball digne,
estable i de qualitat. També pro
posen més habitatge públic fins
aconseguir que el 50% dels nous
habitatges siguin de protecció i
que, dels 5.000 habitatges socials
que volen per als pròxims quatre
anys, la meitat siguin de lloguer a
un preu màxim de 350 euros.
Els ecosocialistes aposten pels
barris com a espais on conviure i
creuen que cal incrementar la xarxa d’educadors de carrer i els ser
veis de mediació. També propo
sen la dinamització dels parcs i
dels espais públics per permetre
nous usos.

Més pisos de protecció oficial i tutelats per a gent gran
Meritxell Borràs és regidora des
del 1995, diputada en el Parla
ment i membre del Consell Exe
cutiu Nacional. Torna a repetir
com a candidata a l’Alcaldia acom
panyada en el número 2 i 3 pels
actuals regidors Annabel Clar i
Jaume Ramon Pallarès (que va
substituir Miquel Dalmau).
La llista electoral de CiU re
cupera, en llocs simbòlics, antics
regidors com ara Miquel Pregonas
(número 25), Francesc Codina (número 27) i Jacint Borràs (número
10 dels substituts) com una de
mostració que “som una pinya”,
segons va afirmar la candidata
durant la presentació de la llista.
També incorpora un ampli ventall
d’independents, vinculats a enti
tats i associacions i procedents de
tots els barris de la ciutat.
CiU farà una campanya barri a

barri amb mítings i presència dià
ria en un lloc diferent de la ciutat
per explicar el programa electoral
que sotmetran a votació i donar
comptes de la feina feta.
Meritxell Borràs pensa que CiU
obtindrà molt bons resultats en
aquestes eleccions i que la seva
formació “pot trencar la majoria
absoluta del PSC, perquè som
plurals i aportem aire fresc, estem
en un bon moment per fer-ho”.
n Deu eixos de campanya
Amb l’eslogan Amb mi, tu primer, CiU farà una campanya en
torn de deu eixos bàsics. Millorar
la seguretat incrementant en 100
agents la plantilla de la Guàrdia
Urbana. Augmentar fins al 45% la
construcció de pisos de protecció
oficial i construir 150 pisos tute

ht tp : //w w w.ciulhospit alet .
com

lats per a gent gran. Construcció
d’una guarderia municipal com a
mínim a cada barri per aconseguir
que cap infant es quedi sense pla
ça d’escola bressol.
CiU vigilarà l’atenció social
amb més inversió per garantir les
ajudes a qui veritablement les ne
cessita. Aplicarà sense excepcions
l’Ordenança del civisme perquè la
ciutat és de tothom i cal cuidar-la.
Per aconseguir que L’Hospitalet
sigui una ciutat més neta, CiU
proposa soterrar els contenidors
d’escombraries en carrers de nova
construcció. Es proposa també
crear una xarxa d’autobusos més
petits i amb major presència de
pas que comuniquin millor els barris. Es proposa la construcció d’un
conservatori de música i que l’A
juntament vetlli pel compliment
de l’Estatut pel que fa al català.

Fer una ciutat més amable amb les persones
Eduard Suàrez encapçala per pri
mera vegada la llista d’ERC. És regidor des del final del 2003, quan
va entrar al Consistori en substi
tució d’Anna Simó, que havia estat
designada consellera de Benestar
i Família. Suàrez és també presi
dent de l’Assemblea de càrrecs
electes de les JERC, membre de
l’executiva local d’Esquerra a L’H i
conseller nacional.
L’entrada d’ERC a l’Ajunta
ment a les eleccions del 2003
va ser històrica i Anna Simó es va
convertir en la primera regidora
d’aquest partit des de la Repúbli
ca. És per aquest record històric i
de compromís amb la seva ciutat
que Simó tanca la llista en el número 27. El candidat Eduard Suà
rez va dir a la presentació de la
candidatura que “manté un equili
bri d’edats entre joves i gent gran

per donar repostar a les deman
des d’aquestes sectors.
Amb el lema L’Esquerra compromesa amb L’Hospitalet, ERC
farà una campanya de proximitat,
de contacte amb el teixit associa
tiu de cada barri.
n Millorar la qualitat de vida
El compromís d’ERC és fer de
L’H una ciutat millor, més amable
amb les persones i augmentar la
qualitat de la vida quotidiana. És
en aquest sentit que Esquerra proposa augmentar l’oferta d’habi
tatge públic de lloguer, que ges
tionarà un nou institut municipal
de l’habitatge. Proposen redactar
una nova carta d’acollida amb els
drets i deures de les persones
nouvingudes per facilitar-los la
integració a la ciutat, a la cultura,

h t t p : // bl o c s . e s q u e r ra . c a t /
eduardsuarez

a la societat i a la llengua. ERC vol
crear la figura del defensor municipal de la ciutadania com a per
sona encarregada de vetllar pels
drets dels hospitalencs.
Pel que fa a polítiques per a
joves, proposen constituir el consell municipal de joventut, que impulsarà l’obertura d’un casal de
joves autogestionat per les entitats juvenils i joves a títol indivi
dual.
Incrementar el nombre d’hores
d’atenció, millorar el servei d’aten
ció domiciliària i d’auxiliar a la llar
per a la gent gran i arribar a 3.600
persones ateses, són algunes de
les propostes que figuren en el
programa d’ERC. Pel que fa a la
llengua, es proposa promoure l’ús
del català i convertir l’Ajuntament
en un agent actiu del programa
Voluntaris per la llengua.

Ciutadans i
Opció Verda
entre les
altres sis
opcions
A les eleccions municipals
del 27 de maig es presenten
a L’H altres sis candidatu
res que, de moment, no
compten amb representació
municipal.
El diputat de CiutadansPartit de la Ciutadania en
el Parlament de Catalunya,
Alber t Rivera, va presen
tar públicament el candidat
d’aquesta formació a l’Al
caldia de L’H. Aquesta és
la primera confrontació de
Ciutadans en unes eleccions
municipals. Recordem que
en les darreres autonòmi
ques van obtenir tres dipu
tats. El periodista Miguel del
Amo és el cap de llista. Veí
de Pubilla Cases, Del Amo
afirma que l’eix central de
la campanya serà treballar
pel bilingüisme. Afirma que
l’administració ha de ser bilingüe al cent per cent i
que no es pot penalitzar els
comerços que no fan servir
el català.
Aquesta formació també
considera que cal un ma
jor control de la despesa
pública i una reducció de la
inversió en propaganda ins
titucional. Ciutadans també
aposta per limitar els man
dats municipals a vuit anys
i canviar la llei electoral per
permetre les llistes obertes.
Ciutadans confia d’acon
seguir dos regidors a L’Hos
pitalet. Del Amo explica que
“a les passades autonòmi
ques vam aconseguir el 5%
dels vots a la ciutat, ara ens
coneixen més i sabem que
en aquestes eleccions vota
més gent”.
Els Verds- Opció Verda
també es presenten a les
eleccions amb Teresa Rubio
com a alcaldable. Els eco
logistes renoven el cap de
llista, que a les eleccions
del 2003 va ser Joan Oms,
actual diputat en el Congrés.
Oms va ser regidor a l’Ajun
tament durant el mandat
1995-1999, quan va concór
rer als comicis en coalició
amb IC. Ara, figura com a número 2 de la llista.
Els caps de cartell de la
resta de formacions que con
corren en aquests comicis
són: Laia Escusol, per Demo
cracia Nacional; Paestum
Macías, pel Partit Republicà
Català; Eduardo García, per
España 2000, i Carles Lladó,
per Escons Insubmissos-Al
ternativa dels Demòcrates
Descontents. Totes quatre
candidatures es presenten
per primer cop.



