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Política. Els partits més votats al municipi les passades eleccions autonòmiques presenten 22 candidats o candidates

El 25-N, 172.000 hospitalencs
estan cridats a les urnes
El 25-N se celebren
eleccions per renovar
el Parlament de
Catalunya. El cens
de L’Hospitalet el
componen 172.296
electors
L’Hospitalet disposarà de 49 col·
legis electorals i 279 meses per als
comicis del 25 de novembre, en els
qual els catalans renovaran el Par·
lament de Catalunya. A la nostra
ciutat, 172.296 electors (169.980
residents i 2.316 a l’estranger) es·
tan convocats a les urnes per triar
en
tre les 16 candidatures que es
presenten per la circumscripció de
Barcelona. El procés de selecció de
personal per fer de representants
de l’Administració durant la jornada
electoral s’ha fet a partir dels ins·
crits a la borsa de treball de l’Àrea
de Promoció Econòmica.
Els ciutadans de L’Hospitalet
amb problemes de mobilitat poden
demanar un servei de transport gra·

FORMACIONS I CANDIDATS
Els hospitalencs podran triar entre les 16 candidatures al Parlament
que es presenten per la circumscripció de Barcelona, a la qual
pertanyen. Les principals formacions inclouen candidats de L’H.
yyy PSC
Celestino Corbacho (10)
David Pérez (21)
Silvia Egea (30)
Daniel Salinero (42)
Néstor Cabañas (46)
María Jesús López (66)
Montse Rubio (70)
Mariano Porras (suplent)

Jornada electoral a L’H durant els comicis autonòmics del 2010

tuït adaptat per desplaçar-se al seu
col·legi electoral trucant al telèfon
93 402 96 83 de 9h a 15h i de 16h
a 19h (el dia 25 de novembre, de
9h a 17h).
Les formacions que van obtenir
més votacions a L’Hospitalet les
passades eleccions autonòmiques i
que tornen a presentar candidatura
en aquests comicis inclouen en les

seves llistes per Barcelona candi·
dats de L’Hospitalet, un total de 22.
Durant el 25 de novembre, el
portal d’internet L’Hdigital farà el se·
guiment i l’anàlisi de la jornada elec·
toral a L’Hospitalet, i informarà dels
diputats locals del nou Parlament. y
Més informació: www.lhdigital.cat

yyy CiU
Meritxell Borràs (6)
Jordi Monrós (78)
yyy PP
Sonia Esplugas (14)
Senén Cañizares (71)
yyy ICV-EUiA
Lluís Esteve (23)
Julián Sesé (24)
Francesca Hernández (41)
Felip Gómez (63)

yyy C’s
Jesús Amadeo Martínez (36)
Fernando Díaz Crespo (75)
Miguel García (84)
yyy ERC
Anna Simó (3)
yyy PxC
Lluís Colomines (16)
yyy SC
Lourdes Martínez (49)
yyy Resta de formacions
PACMA
EB
UPyD
PIRATA CAT
UCE
CUP
VD
HARTOS.ORG

