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Política. El president, Artur Mas, ha convocat eleccions autonòmiques el 25-N després de dos anys de govern

Debat nacional
i retallades
centraran la
campanya electoral
Les formacions polítiques es preparen per
les eleccions autonòmiques de novembre. L’H
compta ara amb quatre diputats al Parlament
Catalunya votarà el 25 de novembre per renovar el Parlament. Una
vegada el president de la Generalitat, Artur Mas, va anunciar l’avançament dels comicis, els partits
ja escalfen motors. Les diferents
for
macions polítiques amb representació a l’Ajuntament de L’H han
explicat quins són els principals eixos de la campanya: la sobirania de
Catalunya i la crisi econòmica.
Des del PSC de L’H, el secretari
d’Organització, Manel Brinquis, ha
dit que “volem posar de manifest
que el model econòmic de CiU no
ha estat el millor per sortir de la crisi
en la qual estem immersos”. D’altra
banda, Brinquis ha assenyalat que
“el PSC sempre ha estat un partit
federalista que creu que Catalunya
ha de rebre més diners però sense
trencar llaços amb Espanya. Segurament s’han de tornar a veure els

repartiments econòmics i de ben segur el nostre país ha de rebre més”.
El secretari general del PP de la
ciutat, Juan Carlos del Rio, diu que
“s’ha de prioritzar la sortida de la
crisi i no la independència de Catalunya”. Segons Del Rio, “els catalans que ens sentim espanyols no
volem ser estrangers a Catalunya”.
I ha afegit que “CiU ens arrossega
al conflicte social i a una societat
dividida”.
Per la seva banda, la diputada i
regidora de CiU, Meritxell Borràs,
ha explicat que “s’ha de donar resposta a la gent del nostre país, i a la
crisi des de Catalunya. Això vol dir
que els catalans podem disposar
del dret a decidir sobre el nostre
futur i de què fer amb la nostra administració. Hem de poder negociar
de tu a tu amb el Govern espanyol”
El president d’ICV a L’Hospita-

Saló de Plens del Parlament de Catalunya, on L’H té ara quatre diputats

let, Lluís Esteve, ha denunciat que
“les polítiques liberals de CiU han
desmantellat l’Estat del benestar,
especialment tots aquells serveis
públics que considerem que més
poden significar una estructura
d’Estat, com és l’educació, la salut i els serveis socials. No es pot
construir un país sense estructures
fortes”.

D’altra banda, el coordinador local de EUiA, Alfonso Salmerón, ha
assegurat que, amb l’avançament
de les eleccions, Artur Mas fa “una
fugida endavant per no reconèixer
la seva nefasta gestió política amb
dos anys absolutament inútils". I ha
afegit que “es necessita un canvi en
la política econòmica”.
Per últim el president de PxC,
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Daniel Ordóñez, ha dit que “els
grans partits volen centrar la campanya en la independència i fer una
cortina de fum per tapar els problemes que preocupen els ciutadans”.
L'H compta actualment amb quatre diputats al Parlament: Celestino
Corbacho (PSC), Meritxell Borràs
(CiU), Sonia Esplugas (PP) i Anna
Simó (ERC). y

