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organitzacions polítiques

Tancades les llistes per a les
eleccions generals del 9 de març
Vuit militants de L’H s’han
integrat a les candidatures
de cinc formacions
Els partits polítics han tancat les
llistes electorals per a les eleccions
generals del 9 de març. A les can
didatures per la circumscripció de
Barcelona hi figuren vuit candidats de
L’Hospitalet: tres per ICV-EUiA, dos
pel PSC i un per CiU, ERC i PP.
José Vicente Muñoz, regidor de
Serveis Municipals, Manteniment i
Via Pública, en el número 16, i Veró
nica Rodríguez, en el número 29, són
els candidats hospitalencs del PSC.
Muñoz s’ha mostrat “orgullós” d’ha
ver estat triat pels seus companys i
ha afegit que el principal objectiu del
seu partit és “continuar treballant per
què hi hagi un govern que permeti a
Catalunya continuar desenvolupant
l’Estatut”.
El secretari general del PP de L’H
i portaveu del grup a l’Ajuntament,
Juan Carlos del Rio, ocupa el número
10 de la llista. Del Rio creu que la
seva presència a les llistes és un
“reconeixement” a la tasca feta pel
partit a L’H i ha afirmat que l’objectiu
del PP és “guanyar les eleccions per
recuperar el consens perdut i redre
çar l’economia”.
Jordi Monrós, president del Comi
tè Executiu Local de CDC, figura en
el número 24 de la candidatura. Per
a Monrós “és un honor representar
CiU i L’H en les pròximes eleccions”.
El candidat ha dit que “mitjançant
el nostre vot hem de demostrar a
Espanya que ja és hora de respectar
Catalunya i que ja n’hi ha prou de l’ac
titud hostil amb la qual se’ns tracta”.
Núria Palomar, portaveu de les
JERC a L’H, ocupa el número 10 de la
candidatura. Palomar ha afirmat que
“com a dona jove i de L’Hospitalet,
és un repte treballar per fer créixer el
projecte d’ERC a Madrid”.

J. Vicente Muñoz (PSC)

El tinent d’alcalde d’Educació i
president d’ICV, Lluís Esteve, és el
número 11 de la llista d’ICV-EUiA,
juntament amb Núria Lozano, en el
12, i Glòria Ferrer com a suplent. Es
teve afirma que la incorporació a les
llistes és “l’expressió d’un compromís
social” i la continuïtat “d’una vocació
de servei que he mantingut des de
fa més de 20 anys amb L’H des de
l’escola, l’educació en el lleure, els
moviments socials, les ONG, el pla
integral del meu barri, la cooperació
amb el continent africà...” # p. g .

Juan Carlos del Rio (PP)

Núria Palomar (ERC)

En un acto de precampaña
celebrado en el Centro
Cívico del barrio
El ex presidente de Endesa y nú
mero dos del PP por Madrid para
las elecciones generales, Manuel
Pizarro, ha visitado L’Hospitalet para
reunirse con los vecinos del barrio
del Gornal y celebrar un mitin al que
asistieron también el presidente
del PPC, Daniel Sirera, la candidata
por Barcelona, Dolors Nadal, y el

Segons ha confirmat el PSC de
L’H, el candidat socialista visitarà
L’Hospitalet el 16 de febrer, on
realitzarà el primer acte electoral
de Catalunya de cara als comicis
electorals del 9 de març. José Luís
Rodríguez Zapatero protagonitzarà
l’acte polític a La Farga, acompa
nyat de l’expresident del Govern
Felipe González; la candidata del
PSC per Barcelona, Carme Cha
cón; el president de la Generalitat i
líder dels socialistes catalans, José
Montilla, i l’alcalde de L’Hospitalet,
Celestino Corbacho.

Jordi Monrós (CiU)

Els veïns del carrer
de Femades anuncien
manifestacions

Lluís Esteve (ICV-EUiA)

Els veïns del carrer de Femades
han anunciat que es manifesta
ran els caps de setmana de mati
nada per demanar el tancament
de les discoteques de la zona.
La portaveu del grup municipal
de CiU, Merit xell Borràs, creu
que és moment de prendre noves mesures perquè “la legalitat
ens empara”. D’altra banda, el
tinent d’alcalde de Governació,
Francesc Josep Belver, considera
“desproporcionades” les crítiques
perquè funciona un dispositiu es
pecial de prevenció.

El número dos del PP por Madrid, Manuel
Pizarro, se reúne con los vecinos del Gornal
portavoz del grupo Municipal en
L’Hospitalet, Juan Carlos del Rio.
En el acto de precampaña, Pi
zarro ha destacado que su visita a
Catalunya no ha sido por casualidad
y añade, ante la críticas de un sec
tor de la sociedad que lo tilda de
anticatalanista, que tiene especial
cariño a Catalunya ya que “es la
segunda residencia de muchos ara
goneses”, que es su lugar de proce
dencia. Pizarro ha afirmado que “he
invertido muchas horas de gestión,

Zapatero i González faran
a L’H el seu primer acte
electoral a Catalunya

como presidente de Endesa por Ca
talunya”.
Pizarro ha reclamado el voto de
los ciudadanos y ha recalcado que
“hay que llevar a la gente a votar”, refiriéndose a la baja participación en
el referéndum del Estatut y ha aña
dido que “estas elecciones se van a
decidir especialmente en Catalunya.
Hay que recuperar cinco escaños,
uno en Girona, otro en Lleida y tres
en Barcelona, para poder ganar las
elecciones del 9-M.” # v. teixidor

Precampanya d’ICV-EUiA
amb les propostes per
a la gent gran
La coalició centrarà la campanya
a explicar les prioritats programà
tiques en polítiques socials i de
drets. Ha obert la precampanya
amb un acte on ha explicat les pro
postes envers la gent gran i que ha
comptat amb la presència de Jesús
Batet, històric membre d’ICV a L’H
i màxim responsable del partit en
l’àmbit de la gent gran. Avui, 4 de
febrer, és prevista la presència
a L’H del conseller d’Habitatge,
Francesc Baltasar, per explicar les
propostes en aquest àmbit.

