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organitzacions polítiques

172.926 hospitalencs podran
exercir el seu dret a vot el 9-M
En les pròximes eleccions
generals, 1.291 persones
votaran per primera vegada�

gabriel cazado

A les 9 del matí del 9 de març s’obriran els col·legis electorals de la ciutat
per rebre els sufragis dels 172.926
ciutadans que tenen dret a vot a
L’Hospitalet. Per a aquestes eleccions
generals, 1.291 persones votaran per
primera vegada. Respecte d’anteriors
comicis, ha augmentant el nombre
de col·legis, que ara seran 60 amb
un total de 270 taules.
Per facilitar la mobilitat, la Creu
Roja habilitarà un servei de transport
gratuït per traslladar als col·legis les
persones que ho necessitin, només
caldrà solicitar-lo per telèfon. Per
aquest mateix motiu, alguns centres
electorals que presentaven problemes d’accessibilitat s’han canviat
per uns altres. Els veïns afectats per
aquests canvis rebran una comunicació on s’inclourà un mapa amb la
situació del nou col·legi, a més de

la targeta censal que envia l’Institut
Nacional d’Estadística.
Al Districte I, tanca el col·legi
electoral del parvulari del carrer de
la Tecla Sala i es substitueix per la
seu de la Regidoria, ubicada a la
rambla de Just Oliveras, 23. El CEIP
Joan Maragall se substitueix pel CEIP
Josep Janés, ubicat a l’avinguda de
Josep Tarradellas, 104. Al Districte
IV, els electors que pertanyien al
Centre Cultural Claveles aniran ara
al CEIP Folch i Torres, de l’avinguda
d’Isabel la Catòlica, 63, i a l’Acadèmia Sant Jaume, a l’avinguda de Mi
raflores, 71. Finalment, al Districte V
l’electorat del col·legi Lope de Vega
anirà a l’escola Sant Josep Obrer, al
carrer de Covadonga, 2.
D’altra banda, el cens electoral i
el col·legi que correspon a cada ciu
tada es poden consultar al web de
l’Ajuntament. # r .

Els electors tornaran a excercir el seu dret a vot el pròxim dia 9

Per consultar el cens electoral:
www.l-h.cat

Els partits fan campanya a la ciutat

Els candidats en
plena campanya
electoral. De
dreta a esquerra
i de dalta a baixa,
Joan Clos del
PSC; Josep Antoni
Duran i Lleida, de
CiU; Jaime Mayor
Oreja, del PP; Joan
Tardà, d’ERC, i Joan
Herrera, d’ICV-EUiA

gabriel cazado

Les caravanes dels partits han arribat
a L’Hospitalet. El número dos del PSC
per Barcelona i ministre d’Indústria,
Joan Clos, va fer un míting al Centre
Cultural la Bòbila on va alertar del
“perill” que el PP guanyi les eleccions
perquè van en contra dels “interessos de Catalunya”. Clos va acusar el
PP de tenir un manual de mentides
“que repeteixen fins que alguns arriben a creure que són veritat”.
Josep Antoni Duran i Lleida, cap
de llista de CiU per Barcelona, va
demanar als veïns de L’Hospitalet i
el Baix Llobregat “obrir els ulls” per
deixar de votar els socialistes perquè
“cap altre partit que no sigui CiU
defensarà a Madrid els interessos de
Catalunya”.
L’eurodiputat del PP Jaime Mayor
Oreja va visitar el mercat ambulant
de Bellvitge on va manifestar que “el
futur s’edifica en les mentides que
diuen els socialistes o les veritats del
PP, és la base d’aquestes eleccions
generals”.
El número dos d’ERC per Bar
celona, Joan Tardà, va presentar al
Barradas el seu llibe El més calent...
al front de Madrid. Tardà va valorar
molt positivament la interlocució del
seu partit amb el Govern central,
que ha fet possible, entre altres, el
retorn d’una part dels papers de Sa
lamanca.
D’altra banda, el candidat d’ICVEUiA per Barcelona, Joan Herrera, en
un acte celebrat al CC Santa Eulàlia, va
criticar el gir al centre de Zapatero i va
demanar tenir “el pes polític suficient
per exigir al govern socialista un programa més social i d’esquerres”. # r .

