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Política. La portaveu municipal és la quarta vegada que repetirà com a alcaldable per a L’H

Borràs encapçala la llista de CiU
Convergència i Unió ha escollit Meritxell Borràs per encapçalar la llista
de cara a les eleccions municipals
del 22 de maig. Serà la quarta vegada consecutiva que l’actual regidora i portaveu del grup municipal
de CiU és elegida com a alcaldable.
Com a número 2 de la candidatura, i
en representació d’Unió Democràtica, hi concorre l’actual regidora Annabel Clar.
Borràs ha manifestat que s’hi
presenta amb “il·lusions renovades
i amb moltes esperances de poder

fer un gran resultat electoral” ja que
“l’horitzó per primera vegada és
obert”. CiU, segons afirma, té “clares possibilitats de poder canviar
les majories del Consistori”. La candidata veu possible superar la xifra
de cinc regidors, el màxim històric
aconseguit per la formació durant el
mandat 1991-1995.
Borràs considera que el país “està cansat de l’estil de governar del
PSC” i per contra creu que “es valorarà la manera de fer de CiU”. Segons la candidata, “CiU és una forma-

Del Rio recibe el apoyo de su
presidenta, Alicia Sánchez-Camacho
La presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, visitó el
pasado día 8 Bellvitge y la estación de Renfe para acompañar al secretario general y portavoz popular en el Ayuntamiento, Juan Carlos del Rio,
en una rueda de prensa sobre el soterramiento de las vías (ver página 5).
Los concejales del PP en la ciudad recibieron a Sánchez-Camacho, que
anunció que Del Rio será el cabeza de lista en L’Hospitalet para las elecciones municipales del 22 de mayo: “Estoy aquí para dar mi apoyo a
nuestro candidato, Juan Carlos del Rio”, afirmó.
La líder de los populares afirmó que “éste es uno de mis primeros actos
de precampaña de las municipales. Haré una campaña muy intensa en el
área metropolitana y uno de los municipios prioritarios es éste”.
Sánchez-Camacho afirmó con rotundidad “que el candidato y el PP de
la ciudad tendrán unos extraordinarios resultados y seremos gobierno en
L’Hospitalet”.

ció que fins i tot fent oposició tenim
segell de marca de govern. Sempre
amb la idea de sumar i de construir
en positiu”.

Meritxell Borràs

Sobre pactes electorals
Meritxell Borràs no ha volgut
parlar, a priori, de possibles pactes
post-electorals en cas que no hi haguessin majories absolutes a la
ciutat. “És absurd plantejar aquest
debat prèviament, però veiem positiu que per primera vegada s’hi
en parli”. y

Breus

EUiA escull
Salmerón com
a alcaldable
El coordinador d’EUiA i regidor
de Medi Ambient, Alfonso Salmerón, ha estat escollit per la
formació com a candidat a l’Alcaldia per a les municipals del
maig. EUiA preveu concórrer a
les eleccions en coalició amb
ICV, i per tant, el procés per nomenar cap de llista no es tancarà fins d’aquí un mes. Segons
EUiA, les previsions són que l’alcaldable de la coalició sigui no-
vament Salmerón. y

UGT reivindica
els serveis
públics
La UGT de L’Hospitalet va celebrar una jornada a la Tecla Sala
per reivindicar els serveis públics
com a peça clau del benestar i
com a element de protecció en
l’actual context de crisi econòmica i elevades taxes d’atur. Segons el sindicat, cal impedir que
els corrents socials i polítics neoliberals acabin de desmantellar
l’Estat del benestar i mantenir la
cohesió social per atendre la població afectada per l’atur. y

