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Sí a l’Estatut, amb
un 73% dels vots
Un 22% dels ciutadans amb dret a vot es va decantar pel No
L’abstenció va ser una de les da
des remarcables de la jornada. Un
45,3% dels 178.612 hospitalencs
amb dret a vot es va acostar a les
urnes. La participació va ser una
de les més baixes registrades en
comparació amb anteriors comicis
amb un percentatge de vots similar
al registrat en el referèndum per a
la Constitució europea. En aquella
ocasió es va abstenir un 58,83%
dels hospitalencs. Per districtes, el
III (Santa Eulàlia) va registrar la mà
xima participació, amb un 48,42%.
Un cop coneguts els resultats,
va arribar el moment de les valo
racions, tant dels resultats com de
l’índex de participació.
PSC /// DAVID PÉREZ. El diputat
socialista va destacar que tres de
cada quatre votants es van decantar
a favor del nou Estatut. Per a Pérez
es tracta d’un gran triomf, tot i la
baixa participació. El diputat va afir
mar que ara li toca al Govern de la
Generalitat tirar endavant l’Estatut
fins a la celebració de les eleccions
anticipades.

PP /// JUAN CARLOS DEL RIO.
El regidor i secretari general del PP
a L’H va dir que els resultats del
referèndum demostren un clar di
vorci entre la ciutadania i la classe
política, a causa de l’alt índex d’abs
tenció. Del Rio va destacar que
l’abstenció i el No van ser més forts
a les ciutats de l’entorn metropolità
de Barcelona.
ICV-EUiA /// ALFONSO SALMERÓN. Per al por taveu del Grup
Municipal a l’Ajuntament, el Sí va
guanyar de manera contundent, tot
i que va lamentar la baixa participa
ció, que va atribuir al cansament de
la població pel llarg procés d’elabora
ció del nou Estatut i les confrontaci
ons entre partits. Salmerón va afegir
que ara toca desenvolupar el text es
tatutari i convocar, al més aviat pos
sible, les eleccions al Parlament.
CiU /// MERITXELL BORRÀS. La
regidora i diputada també va defen
sar la contundència del Sí obtinguda
en el referèndum. Borràs va dir,
però, que per aplicar el nou Estatut
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La reforma de l’Estatut d’auto
nomia ha estat aprovada. El re
ferèndum es va celebrar el pas
sat dia 18 i ara el text fa el seu
recorregut legal perquè pugui
entrar en vigor. El rei haurà de
sancionar i promulgar la nova
llei i ordenar la seva publicació
en el Butlletí Oficial de l’Estat i
en el Diari Oficial de la Gene
ralitat. El nou Estatut entrarà
en vigor vint dies després de la
seva publicació, probablement en el
mes d’agost.
L’H es va decantar pel Sí en el
referèndum sobre el nou Estatut. El
text estatutari va ser aprovat per un
73,06% dels votants. Un 22,35%
va votar en contra, mentre que un
4,58% va optar pel vot en blanc.
Pel que fa al vot per districtes, el
VI (Bellvitge i el Gornal) va registrar
el percentatge més gran de vot ne
gatiu, amb un 26,92%. Per contra,
els districtes on el Sí va obtenir un
major percentatge de vots van ser
el II (Collblanc-la Torrassa), amb un
74,8% dels vots, i l’I (Centre, Sant
Josep, Sanfeliu), amb un 74,42%.
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La participació en el referèndum a L’H va ser del 45,3%

cal un Govern català fort i, per això,
va demanar una ràpida convocatòria
d’eleccions anticipades.
ERC /// EDUARD SUÀREZ. El por
taveu del Grup Municipal a l’Ajun
tament va afirmar que el seu partit

acata la voluntat expressada pel
poble català i, va dir, estarà molt
atent al desenvolupament del nou
Estatut. El regidor hospitalenc va ex
pressar també la seva preocupació
pel baix índex de participació regis
trat. # redacció

