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organitzacions polítiques

Els partits polítics tanquen les llistes
electorals per a les autonòmiques
Les diferents formacions presenten als comicis dotze candidats de L’Hospitalet
Els partits catalans han iniciat el
procés electoral que conduirà als
comicis de l’1 de novembre amb
l’elaboració de les llistes electorals.
Dotze hospitalencs figuren a les
candidatures, les millors posicionades són Anna Simó, en el número
3 de la llista d’ERC per Barcelona, i
Meritxell Borràs, número 4 de CiU.
El PSC porta cinc candidats de
L’H: l’actual diputat David Pérez, en
el número 21; Begoña Irrutia, en
el 43; Rubén Cabañas, en el 47;
Ana María Padros, en el 56, i José
Antonio Montoya, en el 62. Pérez
afirma que la llista que se sotmetrà a votació “combina renovació i
continuïtat, l’activitat parlamentària
amb les persones pensades per
governar”. Ressalta l’acció de govern
feta per la Generalitat: “per tant, no
renunciem al paper desenvolupat
per Pasqual Maragall perquè hi ha
una gran diferència amb els governs
de CiU”. Pel que fa a la política de
pactes, Pérez afirma que “Montilla
ha plantejat l’opció de governar en
solitari amb suports puntuals”.
ICV-EUiA presenta quatre candidats a les llistes per Barcelona:
el regidor Lluís Esteve, en el núme
ro 22; Mercè Olivares, en el 42;
Carme Rimbau, en el 54, i Pep Ribas, en el 66. Per Lluís Esteve, la
seva formació política aposta per la
modernització del país en polítiques
ecològiques i socials. “No tots els

L’1 de novembre els partits
polítics sotmetran als
electors els seus programes
electorals en uns comicis
avançats que posen fi al
primer Govern tripartit
entre PSC, ICV-EUiA i ERC

partits fan aquesta aposta tot i dirse d’esquerres”. Afegeix el candidat
que “malgrat el ‘soroll’, el tripartit
ha fet una bona tasca i s’ha fet una
inflexió en polítiques d’habitatge,
social i educatives”. Segons Esteve,
ICV-EUiA es presenta a les eleccions
“amb totes les cartes sobre la taula,
diem amb qui volem pactar i només
ho farem amb partits d’esquerres”.
CiU presenta la por taveu del
grup a l’Ajuntament i diputada, Meritxell Borràs, en el número quatre i
la també regidora Annabel Clar, en

el 37. Borràs afirma que el seu partit farà una campanya en “positiu”,
explicant el seu projecte de país i
“tenint clar que el que diguem a la
campanya serà el que farem en els
següents quatre anys”. CiU té clar,
diu la candidata, que no pactarà
amb el PP perquè ha fet campanyes que no són “ni políticament ni
èticament correctes”. Per Meritxell
Borràs està clar que ha de governar
qui guanya les eleccions.
L’exconsellera i diputada Anna
Simó ocupa el número 3 de la can-

didatura d’ERC. Simó afirma que les
eleccions es presenten molt obertes
i creu que no hi haurà majories. “ERC
creu que per transformar la societat
s’ha d’estar en el Govern, el meu
partit està preparat per governar i
ho hem demostrat”. Simó diu que
cal esperar a veure que passa l’1 de
novembre per després confrontar
programes. “ERC ha de governar, no
podem deixar que ho facin els dos
grans partits”, conclou.
Pel que fa al PPC, la seva llista no
inclou cap candidat de L’H. # p. g .

Els candidats

David pérez (PSC)
Número 21
“Continuaré treballant per por
tar la veu dels ciutadans de
L’Hospitalet al Parlament.”

Lluís Esteve (ICV-EUiA)
Número 22
“La nostra organització creu en
el municipalisme i està gover
nant en molts ajuntaments.”

Meritxell Borràs (CiU)
Número 4
“És una mostra de confiança a
la feina feta des de L’Hospitalet.
Suposa un gran repte.”

Anna simó (ERC)
Número 3
“En els últims quatre anys s’ha
produït un canvi espectacular
en la meva vida.”

