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25 de març del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Política. Les formacions enllesteixen llistes i programes electorals per concórrer a les pròximes eleccions municipals del 26M

Programes electorals, confeccionar
llistes, elegir caps de cartell i definir
eslògans de campanya són tasques
obligades per a les formacions polítiques que opten a l’alcaldia el pròxim
26 de maig. Del 17 al 22 d’abril han
de formalitzar la presentació de les
respectives candidatures davant la
Junta Electoral, i el 30 d’abril el Butlletí Oficial de la Província publicarà
la llista definitiva.
Al tancament d’aquesta edició, a
L’Hospitalet s’havien anunciat nou
candidatures, de les quals cinc ja
tenen cap de llista escollit.
ERC és la primera candidatura
a fer pública la llista, amb Antoni
Garcia al capdavant seguit de Rosa
Batalla, com a número 2, i de Coque
García, com a número 3. Des de la
formació, s’assegura que la candidatura s’ha construït basant-se en la
paritat, l’obertura i la representativitat de la ciutat.
Pel que fa a la resta, el PSC te
nia previst el 24 de març un acte de

presentació de Núria Marín com a
candidata a l’alcaldia, on s’anunciava la participació de la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo. Seran
els seus tercers comicis encapçalant la llista socialista.
Per part del PP, l’acte per presentar Sonia Esplugas com a alcaldable per al 26M va tenir lloc al
febrer. L’actual portaveu del grup
municipal, que concorre com a cap
de llista per segona vegada, es va
presentar com “l’alternativa als 36
anys de govern socialista”.
De la seva banda, Jordi Monrós,
actual portaveu del JuntsxL’H, és el
cap de llista de Primàries L’H, la candidatura independentista i transversal impulsada per l’ANC i Primàries
Catalunya; mentre que Izquierda en
positivo ha presentat Rafa Jiménez,
actual regidor no adscrit, com a
alcaldable.
Quant a les formacions que actualment formen el grup municipal
CUP-Poble Actiu, han anunciat que
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Les formacions polítiques locals ultimen el seu
engranatge per iniciar el pròxim 3 d’abril
el període electoral amb vistes a les municipals
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no reeditaran la candidatura del
2015. Ara, un sector de Poble Actiu
s’ha presentat sota la confluència
Alternativa d’Esquerres, mentre que
CUP L’H preparava al tancament
d’aquesta edició la presentació de
la candidatura que aglutina diferents
col·lectius i formacions.
En el cas de Ciudadanos, la pri

Núria Marín intervenint, com a cap de llista,
davant el Consell de Federació del PSC
La candidatura d’ERC al complet després de ser
aprovada la llista per l’Assemblea local del partit
Esplugas durant la seva presentació, amb
Alejandro Fernández, president del PP català
Monrós i membres de Primàries LH en l’acte de
presentació de candidats de Primàries Catalunya
Acte de presentació de la candidatura
d’Alternativa d’Esquerres el passat 15 de març

mera força de l’oposició en el consistori actual, té previst convocar aquesta setmana una assemblea per aprovar la candidatura, a la qual es presenta Miguel García, actual portaveu
del grup municipal, com cap de cartell. Mentrestant, la confluència d’es
querres L’H en Comú Podem con
tinua perfilant el programa electoral

a través d’un procés participatiu.
El 2015 van concórrer deu llistes:
PSC, PP, CiU, ICV-EUiA i Pirates,
ERC, CUP-PA, C’s, Plataforma per
Catalunya (PxC), UPyD i Guanyem.
PxC, UPyD no van obtenir representació, i Guanyem la va perdre mesos
després quan els seus dos regidors
van passar a ser no adscrits. y

