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El dia 19, eleccions autonòmiques per renovar la cambra catalana i el govern de la Generalitat

Els candidats de L’Hospitalet en les
llistes al Parlament de Catalunya
CRISTINA SÁNCHEZ
Diumenge 19 de novembre, els ciutadans estan convocats a les urnes
per escollir el nou Parlament de
Catalunya. Dinou polítics de la ciutat concorren com a candidats a diputat per la circunscripció de Barcelona en les llistes de les principals formacions.
El Partit dels Socialistes de Catalunya compta amb cinc candidats de L’Hospitalet: l’alcalde Celestino Corbacho, que opta a la reelecció, en el número 8 de la llista;
els regidors Núria Marín, en el 45,
Josep Baliu, en el 53, i Maria Freiría, en el 65, i Pere Según, 74. El
PSC pretén en aquests comicis
“municipalitzar la política catalana
-afirma Corbacho- perquè per combatre els problemes que avui tenen
els ciutadans, l’atur, la sanitat, la
droga... es necessita una acció
d’esquerres, la suma d’esforços
per què qui més té, la Generalitat,
aporti més i col·labori amb els ajuntaments. Per exemple -afegeix- en
habitatge s’han de fer més vivendes públiques. Per això és important que els ciutadans vagin a votar; del resultat del diumenge depèn la seva qualitat de vida durant
els propers quatre anys”.
Dos són els candidats de la ciutat que concorren a la llista del PP,
el regidor Josep Maria Francàs, en
el número 10, i José Luis Fernández, en el 28. Segons Francàs, “només hi ha dues forces, l’hegemò-
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nica, que és CiU, i una oposició
real que és el Partit Popular, la resta no representen la força que tenen darrera”. Entre les propostes
del PP destaquen crear un bitllet
únic per al transport públic; places
gratuïtes de llars d’infants; ajudes
a les famílies amb jubilats, toxicòmans, malalts crònics o discapacitats al seu càrrec; i rebaixar els impostos a les ‘pymes’.
La llista d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds inclou nou candidats locals: el regidor Ramón Luque, en el número 15; Yolanda Alcázar, en el 24; Carolina Batet, 32;
Tadeo Sánchez, 47; Antoni García,
48; Elvira Manso, 51; Lourdes Pallàs, 67; Jaume Botey, 77 i el regi-
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dor d’EV Joan Oms, en el 83. ICEV proposa dotar de més competències als municipis en sanitat,
ensenyament, habitatge... i transferir-los mes recursos “per fer efectiu -explica Luque- el Fons de Cooperació Local que s’ha creat enguany i del que encara no hem rebut ni una pesseta”; una nova Llei
d’Ordenació Territorial, i desenvolupar les competències municipals
en medi ambient.
Per la seva part, la coalició nacionalista Convergència i Unió presenta dos candidats de L’Hospitalet: l’actual diputat i senador Francesc Codina, en el número 22, i la
regidora Meritxell Borràs, en el 31.
CiU aposta pel continuisme; segons Codina “la nostra força ha estat governant durant els 15 anys
d’autonomia que portem en aquesta etapa i, en part i molt, serà continuar en la mateixa línia del que
hem fet fins ara i aprofondir en l’autogovern de Catalunya, sense necessitat de plantejar una reforma
de l’Estatut”.
Anna Simó és la candidata de
L’Hospitalet en la llista d’ERC i concorre en el número 29 per Barcelona. Esquerra pretén aconseguir
per a Catalunya totes les competències en obres públiques i transports, la gestió íntegra dels impostos i aprofondir en el sistema democràtic. “D’aquestes mesures,
adreçades a aconseguir l’autogovern, es beneficiarien els municipis”, segons Simó.

