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la ciutat

20 de setembre del 2010 DIARI DE L’HOSPITALET

Eleccions al Parlament. PSC, CiU, PP, ICV-EUiA, ERC i Ciutadans inclouen candidats de L’Hospitalet

Les formacions polítiques
tanquen llistes per al 28N
Els partits polítics
catalans que durant la
legislatura sortint han
tingut representació
parlamentària
han tancat les
candidatures per als
comicis autonòmics
Les formacions catalanes han engegat motors amb vista a les eleccions
del pròxim 28 de novembre convocades per renovar els 135 escons
del Parlament de Catalunya. Tots els
partits que han tingut representació
a la cambra catalana en els darrers
quatre anys han inclòs candidats
de L’Hospitalet a les seves llistes.
Destaquen com a polítics en millors
posicions l’exministre de Treball i
exalcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, que concorre com
a número 3 del PSC; la portaveu
de CiU i diputada sortint Meritxell
Borràs que ocupa el número 4 de
la llista de la federació nacionalista,
i l’exregidora de L’H i fins ara també
diputada i portaveu del grup parlamentari d’ERC, Anna Simó, número
3 de la candidatura republicana.
A més de Corbacho, que va
ser diputat al Parlament de 1992
al 1999, el Partit Socialista inclou
en el número 25 de la seva llista el
diputat David Pérez que ha ocupat
escó parlamentari des del 1999; en

D’esquerra a dreta, David Pérez i Celestino Corbacho (PSC), Meritxell Borràs (CiU) i Sonia Esplugas (PP)

D’esquerra a dreta, Alfonso Salmeron i Lluís Esteve (ICV-EUiA), Anna Simó (ERC) i Noemí de la Calle (Cs)

11 polítics locals són
a les candidatures
dels principals
partits catalans
el número 43, la tinenta d’alcalde
d’Hisenda, Mercè Perea, i en el
número 67, la tinenta d’alcalde de

Benestar Social, Dolors Fernández.
En el cas de CiU, a banda de
Borràs que ha estat diputada des
del 1995, la candidatura inclou la
regidora Annabel Clar en la posició
número 75.
De la seva banda, el PP de Catalunya ha escollit la regidora Sonia
Esplugas com a número 14, un gest
que trenca la tendència de les dues
darreres eleccions al Parlament en

les quals el PP de Catalunya no va
incloure cap representant local dins
les seves llistes.
La coalició ICV-EUiA ha desig
nat el portaveu del seu grup municipal i tinent d’alcalde de Medi Ambient, Alfonso Salmerón, el número
13, i el tinent d’alcalde d’Educació,
Lluís Esteve, el número 20. Per últim, a la candidatura de CiutadansPartido de la Ciudadanía (Cs) figura
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yyy Partit dels Socialistes
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www.socialistes.cat
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www.iniciativa.cat
www.euia.cat
yyy Esquerra Republicana
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www.esquerra.cat
yyy Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía
www.ciudadanos-cs.org
l’hospitalenca Noemí de la Calle
com a número 9.
Segons el calendari dels comicis, la campanya es desenvoluparà
del 12 al 26 de novembre, el 27
serà jornada de reflexió i el 28, un
total de 171.833 hospitalencs –a
l’espera de la confirmació definitiva
del cens– estan cridats a les urnes.
El període per sol·licitar l’emissió de
vot per correu es tancarà el 18 de
novembre. El nou Parlament de Catalunya s’haurà de constituir abans
del 18 de desembre.
Les darreres eleccions autonòmiques, celebrades el 2006, es van
saldar a la ciutat de L’Hospitalet amb
la victòria del PSC, amb el 39,70%
dels vots; seguit de CiU, amb el
19,13% dels sufragis; del PP amb
un 14,14%; d’ICV-EUiA, amb un
10,03%; d’ERC, amb 7,98% i de
Ciutadans, que va obtenir el 4,46%
dels vots. La participació es va situar en el 52,09%. y
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