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organitzacions polítiques

Festes de
Bellvitge: un any
més, passarel·la
de polítics
Els caps de llista de les
principals formacions
catalanes desfilen pel barri
Com és tradicional, la flor i nata de
la política catalana i local s’ha deixat
veure aquests dies per la Festa Major de Bellvitge. Els principals caps
de llista i líders de les formacions
catalanes, acompanyats dels polítics
locals, han desfilat pels principals
escenaris de la festa i han compartit
taula amb militants i simpatitzants
des de les casetes dels seus partits.
Davant la imminent cursa per a les
autonòmiques de l’1 de novembre,
la passarel · la de presidenciables
ha esdevingut un ineludible punt
informatiu en clau electoral i amb
l’Estatut com a rerefons.
José Montilla, cap de llista pel
PSC, va visitar la fira, acompanyat
per l’alcalde, Celestino Corbacho,
i va destacar davant la premsa les
mesures de contingut social que
inclou el seu programa electoral
aprofitant les eines del nou Estatut.
Per la seva banda, Josep Piqué,
president del PP a Catalunya, acompanyat dels líders locals Juan Carlos
del Río i Pedro Alonso, va anunciar
els quatre eixos del seu programa
elec toral: immigració, habitatge,

inseguretat ciutadana i problemes
econòmics.
Per part de la coalició ICV-EUiA,
el primer en visitar Bellvitge va ser
Jordi Miralles, coordinador d’Esquerra Unida i Alternativa, el qual
fou acompanyat pel regidor Alfonso
Salmeron. Miralles va fer una previsió positiva dels seus resultats electorals. Joan Saura, líder d’ICV, havia
anunciat la seva visita coincidint
amb el tancament d’aquesta edició.
El cap de llista de CiU, Artur Mas,
va visitar la festa acompanyat per
la regidora hospitalenca i diputada
Mertixell Borràs, la qual ha estat
escollida per ocupar el número 4 de
la candidatura. Mas va fer al·lusió a
la necessitat que el Govern central
compleixi amb la lletra de l’Estatut
ja que és una llei orgànica aprovada
pel poble català, considera.
Per part d’ERC, el regidor Eduard
Suàrez va acompanyar el presidenciable republicà, Josep Lluís Carod
Rovira, el qual va anunciar com a
proposta electoral un pla específic
per reduir el temps d’espera d’intervencions quirúrgiques i diagnòstics.
L’exconsellera i exregidora Anna
Simó, número 3 a la llista d’ERC per
a les autonòmiques, tenia previst
passar pel barri dies després. # r .

Passejada de polítics: José
Montilla i Celestino Corbacho;
Josep Piqué i Juan Carlos Del Río;
Jordi Miralles i Alfonso Salmeron;
Carod Rovira i Eduard Suàrez,
i Artur Mas i Meritxell Borràs
(d’esquerra a dreta i de dalt a baix)

