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EDITORIAL
Baja participación,
¿por qué?

o que los catalanes hemos acudido a las urnas tres

bamos que los índices de participación no se corres-

veces en un año.

ponden con lo esperado. Si tomamos como ejemplo

Hoy, una vez celebrados los comicios, ya no son

L’Hospitalet, la participación en las municipales desde

augurios, es una realidad. En L’Hospitalet sólo acudió

1979 no ha superado nunca el 65% del censo, in-

Tras las elecciones municipales, lo primero que

a votar el 46,69% del censo electoral, 82.881 per-

cluso en las primeras de la recuperada democracia,

mueve a la reflexión, además de los resultados que

sonas de las 177.496 que tenían derecho a voto, y

la participación fue del 58,63%, bastante por debajo

arrojan una nueva composición del Pleno, es la baja

Catalunya ha sido la comunidad más abstencionista

de lo que cabía esperar en una convocatoria tan se-

participación registrada en los comicios. En esta oca-

de España. ¿Por qué? Ésa es la pregunta que deben

ñalada. ¿Por qué? Votar es un derecho, pero también

sión incluso lo habían anunciado durante la campaña

formularse ahora, no sólo las formaciones políticas,

es un deber ciudadano necesario para mantener en

tanto los analistas como algunas de las formaciones

sino la sociedad en general. No hace tantos años, la

buena forma el sistema democrático que entre todos

políticas. Se esgrimían motivos diversos, como que

ciudadanía salía a la calle reclamando poder elegir sus

elegimos para gobernarnos. Y todos somos corres-

no se tratan los temas que interesan a la ciudadanía

instituciones y, sin embargo, cada vez más compro-

ponsables de su futuro.
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En un moment en què tots els partits polítics
tendeixen a fer una lectura triomfalista dels
resultats electorals, els socialistes tenim la
convicció que qui pot atribuir-se legítimament
la victòria és la ciutadania de L’Hospitalet, la
seva gent. Amb tot, hem d’agrair als votants el
suport massiu que han donat a la llista encapçalada per Celestino Corbacho.
El govern municipal de L’Hospitalet ha
promogut, en els últims
anys, mecanismes de
participació que han permès que les entitat s,
els veïns i les veïnes
s’impliquin en la millora
dels seus barris i, òbviament, de tota la ciutat.
Mario
La societat hospitalenSanz
ca ha esdevingut doncs
portaveu del grup
la veritable protagonismunicipal
ta de la millora diària
de cadascun dels nostres barris. El PSC
a p r o f u n d i r à e n a q u e s t m o d e l p a r t i cipatiu, amb la convicció de què la implicació
ciutadana durant el mandat és la millor fórmula per reduir les xifres d’abstenció.
El triomf elec toral dels socialistes no
és només el triomf d’un par tit, és la victòria d’un model pel qual la prioritat és fer
front a les necessitats i problemes de la ciutadania. El suport a Celestino Corbacho és la
mostra més clara que els votants atorguen la
seva confiança a un candidat avalat per la seva
gestió; l’únic amb respostes concretes per al
present però, sobretot, el millor candidat per
afrontar el futur esperançador que L’Hospitalet
té davant.

El PP ha ganado estas elecciones. Hemos sido
la fuerza política más votada en el conjunto de
España superando al PSOE en más de 150.000
votos. Somos la primera fuerza política de España.
El partido con más respaldo de los ciudadanos. Y
es evidente que la confianza en nuestro partido
está creciendo día a día. En marzo de 2000, el
PP fue el partido más votado de España. Siete
años después hemos recuperado esa posición de
privilegio en la confianza
de los españoles. Desde
marzo de 2004, hemos
ido recortando la distancia con el PSOE en todas
las elecciones de carácter nacional. De los cinco
puntos de las elecciones
Javier Díez
generales, pasamos a los
Crespo
dos puntos y medio de
regidor del grup
las elecciones europeas.
municipal
Y ahora ya estamos casi
un punto por delante. Zapatero ha perdido las
elecciones. Desde el primer momento las planteó
como algo personal. Ha sido el único portavoz de
su partido actuando como un verdadero candidato. Y los ciudadanos le han respondido dándole
la espalda. Por ello el ciclo Zapatero ha llegado a
su fin. Hoy empieza una nueva etapa que estará
presidida por la confianza en el futuro que significa el proyecto del Partido Popular. Desde el PP de
L’Hospitalet queremos dar las gracias a todos los
ciudadanos que han depositado su confianza en
nuestro partido. No les defraudaremos. A pesar
de la abstención, que ha beneficiado de forma
evidente al partido socialista, nos hemos consolidado definitivamente como la segunda fuerza política en la ciudad porque somos la única alternativa a veintiocho años de gobierno socialista.

Ja han passat les eleccions municipals amb més
baixa participació de la democràcia. Alguna cosa
està passant i alguna cosa no estem fent bé les
forces polítiques que fa que la majoria de la
població hagi preferit no votar a ningú el passat
diumenge. Les dificultats per accedir a un habitatge digne, la manca d’un treball amb un salari
digne, el dèficit de serveis públics de qualitat
per a tothom que ho necessiti, els problemes
de convivència... Són els
problemes que patim dia
a dia a ciutats com la nostra, com a conseqüència
d’un model econòmic injust que genera desigualtats. ICV-EUIA ha lluitat
sempre, lluita i lluitarà per
Alfonso
canviar les coses, en la re
Salmerón
cerca de solucions als proportaveu del grup
blemes de la gent, i ho
municipal
continuarem fent a partir
d’ara, tot i no haver aconseguit el resultat que
esperàvem. El vot de la ciutadania ha volgut que
la nostra coalició tingui un regidor menys durant
els propers quatre anys. Acceptem democràticament el resultat, i volem des d’aquí agrair a tota
la gent que ens ha donat el seu suport a les urnes, i posar-nos a disposició de la ciutadania de
L’Hospitalet per continuar canviant les coses.
ICV-EUIA continuarem com fins ara, treballant per solucionar els problemes de la ciutadania, per aconseguir una ciutat sense desigualtats
amb educació pública de qualitat, que garanteixi
l’accés a l’habitatge, que afavoreixi la integració
dels immigrants amb drets i deures, que millori els serveis socials. Una ciutat respectuosa
amb el medi ambient i amb un espai públic de
qualitat.

Un cop coneguts els resultats de les eleccions municipals, són moltes les lectures que
se’n poden fer. Des de CiU volem destacar
dues qüestions: la gran abstenció que hi
ha hagut, fet que demostra que molts ciutadans estan decebuts amb actituds i decisions polítiques que no tenen en compte la
voluntat dels ciutadans. Malgrat l’abstenció, és
evident que hi ha hagut un guanyador, el PSC,
i des de CiU el felicitem;
però d’altra banda, des
de la humilitat, estem satisfets pels resultats: CiU
hem estat l’única formació política a L’Hospitalet
que hem augmentat en
percentatge de vot s i
Meritxell
hem aconseguit consoliBorràs
dar el tercer regidor. Així,
portaveu del grup
volem agrair la confiança
municipal
que molts ciutadans han
dipositat en nosaltres.
Des de CiU comencem a treballar de
nou per la nostra ciutat, renovem el nostre
compromís amb L’Hospitalet i amb la seva
gent, i continuarem fent la mateixa tasca
des de l’oposició, una tasca positiva, de proximitat amb la ciutadania i fent arribar la seva
veu a l’Ajuntament.
No hem aconseguit trencar la majoria absoluta, una realitat que en moltes ocasions ens
ofega i passa pel damunt, però esperem que
durant el mandat que aviat encetarem s’escolti
a la gent i es portin a terme polítiques reals
socials i de progrés. Ja és hora de deixar en
segon terme la gran transformació i prioritzar el
dia a dia de la gent. Des de CiU, com sempre,
vetllarem perquè així sigui.

* Esquerra Republicana de Catalunya estava en procés de valorar els resultats electorals i no ha arribat a temps d’incloure el seu article en aquesta edició de L’HOSPITALET
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