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Els partits relativitzen l'enquesta i destaquen l'alt nombre d'indecisos
Els partits polítics relativitzen els resultats de l'enquesta
electoral del 'Diari de Sant Cugat' i subratllen l'alt nombre
d'indecisos de cara als comicis de final de mes. Totes les
formacions remarquen que les eleccions municipals encara
són un escenari obert a l'espera de definir-se en les properes
setmanes.

CiU dóna poc valor a l'enquesta, tot i situar la federació com a guanyadora de les eleccions. Segons
l'alcaldable nacionalista, Lluís Recoder, l'únic que val en aquests moments és fer un esforç per aconseguir els
millors resultats.
Lluís Recoder: Li donem poc valor a l'enquesta. Ara només val la feina que fem fins al dia de les
eleccions.
El PSC subratlla la dificultat d'atribuir regidors a partir d'una enquesta amb un marge d'error de 5 punts
percentuals i amb una mostra de 400 persones.
L'alcaldable socialista, Salvador Gausa, també destaca que 4 de cada 10 electors encara no han decidit a qui
donaran suport el 27 de maig.
Salvador Gausa: Un 43% dels enquestats són indecisos i, per tant, encara hi ha un fort marge de
decisió.
ERC també remarca l'alt índex d'indecisos entre l'electorat. Els republicans fan un balanç positu del fet que les
forces nacionalistes - CiU i ERC - puguin augmentar en un regidor i que 'els partits espanyolistes' - PP i
Ciutadans- es quedin en tres representants.
L'alcaldable Raül Grangé diu que el fet que es pugui repetir l'actual equip de govern és un aval a la feina feta
en aquest mandat.
Raül Grangé: Tenim tots aquests dies per explicar la feina que ha fet aquest equip de govern.
El PP nega que la seva tendència a la baixa registrada a l'enquesta es degui a la irrupció de Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía.
L'alcaldable popular, Berta Rodríguez, recorda que els únics resultats vàlids són els dels comicis del 27 de
maig.
Berta Rodríguez: El PP sempre té un vot ocult. La gent diu el que vol a les enquestes.
ICV-EUiA ha relativitzat els resultats de l'enquesta, tot i apuntar la possibilitat que els ecosocialistes pugin
convertir-se en tercera força del municipi.
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L'alcaldable d'ICV-EUiA, Xavier Boix, destaca que l'enquesta confirma un escenari electoral obert.
Xavier Boix: No hi ha una majoria de govern tancada i, per tant, queda oberta la possibilitat d'un
govern d'esquerres.
L'enquesta també conclou que Ciutadans-Partido de la Ciudadanía podria obtenir representació al consistori.
L'alcaldable de la formació, Carme Gómez, diu que això confirma que a Sant Cugat hi ha un sector de gent
desencantada amb els grans partits.
Carme Gómez: La valoració és positiva. Esperem millorar-ho però ens referma que estarem a
l'Ajuntament
L'enquesta no dóna cap representant a la CUP, UNIS i PRC.
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