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Tres hospitalencs guanyen escó
en el nou Parlament de Catalunya
A L’H la participació es va
situar en el 52,09%, 7,52
punts per sota del 2003

La biblioteca Tecla Sala acogió
el 24 de octubre una reunión de
alcaldes y concejales de Cultura
del Estado español convocados
por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Los ediles pusieron en común
temas que les afectan como la
futura ley del libro y la lectura. A
la reunión asistió el teniente de
alcalde de Educación y Cultura
de L’H, Mario Sanz.

El Salón del Manga
registra nuevo
récord de asistencia

D’esquerra
a dreta i de
dalt a baix:
Meritxell
Borràs
(CiU),
David
Pérez
(PSC-CpC) i
Anna Simó
(ERC)

gabriel cazado

Les eleccions al Parlament de Cata
lunya, que de forma inèdita es van
celebrar en un dia festiu intersetma
nal, l’1 de novembre, han deixat el
panorama polític català pendent de
possibles aliances postelectorals.
CiU n’ha resultat la força guanyado
ra, però amb els seus 48 diputats
no obté la majoria absoluta. PSC,
ERC i PPC han perdut escons, ICVEUiA n’ha guanyat tres, i ha entrat
en joc una nova força política, Ciu
tadans-Partit de la Ciutadania, amb
tres diputats.
A L’Hospitalet, els resultats han
permès que hi hagi tres parlamen
taris de la ciutat: Meritxell Borràs,
per CIU; David Pérez, pel PSC-CpC,
i Anna Simó, per ERC. Pel que fa a
les xifres, el PSC-CpC ha estat la for
ça més votada, amb el 39,7% dels
sufragis, tot i que l’any 2003 en va
obtenir 45,21%. CiU, amb el 19%,
ha quedat en segon lloc, guanyant
un 0,23% de vots respecte a les
anteriors eleccions. La tercera força
política és el PPC, que ha obtingut
el 14,14% dels sufragis, amb un re
trocés del 0,79% respecte al 2003.
ICV-EUiA ha incrementat un 0,78%
els seus anteriors resultats i acon
segueix arribar al 10,3%, i ERC té el
7,98% dels vots, un 1,04% menys
que a les anteriors autonòmiques.
Ciutadans-Partit de la Ciutadania a
L’Hospitalet, que concorria per pri
mer cop, ha obtingut un 4,46% dels

Concejales de Cultura
de todo el país se han
reunido en la Tecla Sala

sufragis i no té cap xifra comparativa.
A la ciutat, la participació a les
eleccions al Parlament de Catalunya
ha estat del 52,09%, 7,52 punts per
sota dels comicis del 2003.

Després dels comicis, els tres
diputats hospitalencs electes han
coincidit, en declaracions a Ràdio
L’Hospitalet, que els resultats elec
torals deixen un panorama obert pel

que fa a pactes per formar un nou
Govern i que l’elevada abstenció
hauria de propiciar l’autocrítica de la
classe política.
Segons Borràs, CiU, atès que és
la força més votada, hauria de por
tar la iniciativa del nou Govern, però
ha admès que la federació naciona
lista no ha estat capaç d’aconseguir
el suport necessari per formar-lo en
solitari. Per a David Pérez, el PSC ha
obtingut un resultat prou acceptable
i, sense voler decantar-se per cap
pacte, ha indicat que José Montilla
mirarà d’aglutinar una majoria forta i
estable. L’exconsellera i ara diputada
d’ERC, Anna Simó, ha destacat que
el seu partit es consolida com a
tercera força al Parlament. Pel que fa
a pactes, Simó no ha descartat cap
possibilitat per formar el nou Govern
i ha posat l’accent en el fet que Es
querra tornarà a ser decisiu. # r .

Más de 58.000 personas visita
ron el último fin de semana de
octubre la XII edición del Salón
del Manga que se celebró en el
recinto de La Farga. La entidad
organizadora, Ficomic, ha anun
ciado que de cara a la próxima
edición podría estudiar un cam
bio de ubicación ya que el re
cinto de La Farga se ha quedado
pequeño para acoger un salón
cada vez más multitudinario.

El Hospital de Bellvitge
y el de L’Hospitalet,
entre los mejores
Así se indica en un estudio que
analiza la calidad, el funciona
miento y la eficiencia de los
centros sanitarios. El Hospital
de Bellvitge ha sido reconocido
como el mejor de Catalunya y
el segundo mejor de España,
mientras que el Hospital de
L’Hospitalet, figura en el grupo
TOP 20 del área del corazón y
en la categoría de hospitales
según su modelo laboral.

