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Autonòmiques. Més d’una vintena d’hospitalencs són candidats a diputat en les nou llistes que concorren per Barcelona

27-S: cita electoral per renovar
el Parlament de Catalunya
Prop de 175.000
hospitalencs estan
cridats a les urnes el
pròxim 27 de setembre
per renovar la cambra
legislativa catalana
Les eleccions autonòmiques del 27
de setembre han aixecat més expectació que convocatòries anteriors.
Les candidatures que hi concorren
les consideren decisives per determinar el futur de Catalunya, i algunes
les defineixen com a plebiscitàries
sobre una possible independència
del país. El president de la Generalitat, Artur Mas, les va convocar després de la consulta sobiranista del 9
de novembre, que el Tribunal Constitucional va suspendre com a referèndum oficial. Són les terceres eleccions autonòmiques en cinc anys.
Un total de 174.745 hospitalencs estan convocats a les urnes,
dels quals 604 podran votar per
primer cop. A la ciutat s’habilitaran
267 meses en 49 col·legis electorals, oberts de nou del matí a vuit
del vespre. Més de 800 residents
han estat convocats com a presidents i vocals de les meses i 30
veïns inscrits a l’atur treballaran com
a representants de l’Administració.

Votació a L’Hospitalet a les darreres eleccions autonòmiques del 2012

Els electors de la circumscripció
de Barcelona, en la qual es troba
L’H, hauran de triar 85 diputats entre les nou candidatures proclamades (el Parlament té un total de 135
escons), que mostren un panorama
molt diferents als anteriors.
Convergència Democràtica i
Unió Democràtica es presenten per

separat per primer cop des de les
primeres autonòmiques del 1980.
CDC concorre amb ERC en la
candidatura Junts pel Sí i UDC es
presenta en solitari.
Per la seva part, ICV i EUiA
han fet coalició amb Podem i han
presentat la llista Catalunya Sí que
es Pot. Completen les candida-

tures proclamades PSC, el partit
animalista PACMA, C’s, PP, CUP i
Recortes Cero-Els Verds.
Entre els aspirants a diputat hi
ha més d’una vintena de candidats
de la ciutat. UDC n’inclou quatre.
Ana Isabel Clar, exregidora de L’H
(lloc 18); David González (52), Ana
Maria Sánchez (57) i Roser Liñán

L’opinió dels candidats de L’Hospitalet
L’HOSPITALET ha copsat l’opinió de
les formacions polítiques de la ciutat
amb representació al consistori i que
es presenten als comicis del 27-S,
perquè exposin quina significació
tenen aquestes eleccions autonòmiques per a la seva candidatura.
Des d’UDC, Anabel Clar afirma que se centren en tres eixos:
“fer una consulta negociada amb
Madrid perquè Catalunya té dret a
decidir; generar ocupació sobre tot
per als joves i per als majors de 45
anys i garantir el benestar de les famílies, estar al costat de les perso-

nes. Amb el que no estem d’acord
és amb una declaració unilateral
d’independència”.
Núria Lozano, candidata de Catalunya Sí que es Pot, opina que
“són unes eleccions clau, perquè
ens han de permetre, des de la radicalitat democràtica, l’exercici d’una
autèntica sobirania que faci possible que ho decidim tot, tant davant
els mercats com davant l’Estat”.
Per la seva part, David Pérez,
del PSC, diu que “els socialistes
proposem fer una Catalunya millor
en una Espanya diferent. Entre l’im-

mobilisme de Rajoy i l’aventurisme
independentista de Mas, la posició
sensata és l’Espanya federal que
permeti a Catalunya millorar el seu
finançament i garantir l’Estat del
benestar i la igualtat d’oportunitats”.
A la candidatura Junts pel Sí,
Anna Simó, d’ERC, manifesta que
“aquestes eleccions representen
l’expressió màxima de la democràcia i del nostre dret a decidir. Són
l’instrument per poder fer la consulta que l’Estat ens ha impedit fer
per tots els mitjans”. Des de CDC,
Eliseu Esterlich afegeix: “conside-

rem que aquestes eleccions al Parlament tenen un caràcter plebiscitari
perquè són l’única opció que tenim
per saber si la majoria de catalans
aposta per crear una república independent”.
Fran Hervías, de C’s, opina que
els comicis “representen una oportunitat històrica de tenir, per primer
cop en la història de la democràcia,
un nou govern no nacionalista, sensat i amb les mans netes. C’s representa la veu d’aquells que volen
un govern sensat i que treballi per
resoldre els problemes reals de tots

(69). Catalunya Sí que es Pot en té
tres: Anna Pérez, de Podem (11);
Núria Lozano, d’EUiA (17), i Albert
Cazalilla, d’ICV (37).
Els socialistes presenten l’actual
diputat David Pérez (número 7),
Mariano Porras (25), Mariano Matamoros (38) i Francisco Llorente
(55). A Junts pel Sí hi ha dos hospitalencs: Anna Simó, d’ERC (13),
que actualment és diputada i vicepresidenta del Parlament, i Eliseu
Esterlich, de CDC (53).
Al PACMA hi ha Vanessa Fernández (38) i Ciutadans compta amb
Fran Hervías (7), Noemí de la Calle
(13) i Fernando Díez Crespo (71).
El PP presenta dos regidors de L’H:
Sonia Esplugas (17), que també
va ser diputada en una legislatura
anterior, i Francisco J. Martín (63).
La CUP inclou com a independent Eugeni Rodríguez (21), president del Front d’Alliberament Gai de
Catalunya, i per acabar, Recortes
Cero- Els Verds presenta Eva Avendaño (3) i nou hospitalencs més.
Diverses entitats han convocat
debats amb els candidats hospitalencs. L’H Espai de debat el farà
el 17 de setembre a les 18.30h i
Òmnium Cultural, el dia 22 a les
20h, tots dos a l’Auditori Barradas.
La Xarxa Groga de L’H estava organitzant un debat sobre educació al
tancament d’aquesta edició y
els ciutadans de Catalunya”.
Des del PP, Sonia Esplugas diu
que “el 27-S suposa una oportunitat
per deixar clar que no volem projectes separatistes que suposin fronteres, paràlisi econòmica i menys
benestar per als catalans, sinó que
volem avançar junts en un projecte
comú amb diàleg i enteniment”.
Per a la CUP, l’independent Eugeni Rodríguez diu que és “l’oportunitat de vincular el procés d’alliberament nacional del poble català amb
la millora de les condicions de vida
de les classes populars, que serveixi
d’instrument per garantir l’accés universal i gratuït a uns serveis públics
de qualitat sense discriminacions, ni
exclusions”. y

