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El Consell Nacional d'ERC, amb 2 santcugatencs, aprova per pràctica unanimitat el pacte
amb PSC i ICV-EA
El consell nacional d'ERC celebrat a Solsona ha aprovat
gairebé per unanimitat el futur pacte de govern amb el PSC i
ICV-EA. El vocal de l'EMD, Narcís Clavell, ha justificat el seu
'sí' dient perquè tant CiU com el PSC han arribat al seu límit
en qüestions nacionals i que, per tant, els republicans han
hagut de decidir tenint en compte les qüestions socials. En
canvi, el portaveu de les JERC, Ramon Puigneró, ha votat en
blanc per expressar la disparitat de criteris entre la militància
de la branca juvenil del partit.

El Consell Nacional d'ERC ha finalitzat amb 162 vots a favor del pacte de govern, 2 en contra i 10 en blanc.
No han faltat tampoc algunes veus preocupades per la repercussió que pugui tenir aquest acord sobre les
eleccions municipals del maig de l'any vinent.
El santcugatenc Narcís Clavell, conseller nacional d'ERC, ha valorat positivament la decisió que s'ha pres i ha
dit que la principal diferència entre el PSC i CiU no consisteix en més o menys catalanisme sinó en les
polítiques socials que proposa cadascun dels partits.
Narcís Clavell: Segons en Carod, i això és la veritat, tots els altres partits han arribat a la fita que
s'havien proposat del nacionalisme, per la qual cosa ens era igual l'un que l'altre, i hem escollit el PSC
pels temes socials
Clavell ha denunciat també que CiU els critiqui ara per fer el que volia fer la pròpia federació nacionalista, que
és pactar amb el PSC.
Narcís Clavell: Convergència, des del punt de vista nacional, ja havia arribat al seu extrem, i si per ells
era lògic i normal pactar amb el PSC, no ens pot criticar a nosaltres per fer el que ells volien fer
Per la seva banda, Ramon Puigneró ha votat en blanc per recollir la diversitat d'opinions a l'interior de les
JERC. El polític republicà ha subratllat, però, que la majoria de la militància veu positiu el pacte amb el PSC i
ICV-EA.
ERC ha remarcat que durant aquesta legislatura es prioritzaran les polítiques socials. Els republicans també
han apuntat que el nou tripartit estarà més cohesionat i funcionarà de forma més coordinada sota les directrius
del president.
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