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El nou finançament i l'absència de l'estelada marquen l'ofrena floral a Rafael Casanova
Partits i entitats de la ciutat han participat aquest dijous al
matí en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. La
negociació pel nou finançament i l'absència de l'estelada al
nou ajuntament marquen els discursos de les formacions
polítiques i les associacions locals. L'acte ha aplegat unes 300
persones, una xifra inferior a altres edicions.

CiU ha remarcat la necessitat d'aconseguir un bon finançament per afrontar la crisi i, en especial, garantir els
recursos econòmics per encarar el futur del país.
Cristina Paraira és copresidenta de CiU a Sant Cugat.
Cristina Paraira: No hem de perdre aquesta batalla: hem de ser forts per fer complir allò que recull
l'Estatut.
El PSC ha instat tots els partits a mantenir la unitat davant del govern espanyol en la negociació del nou
finançament. El primer secretari socialista, Ferran Villaseñor, ha refermat el compromís de la seva formació
amb el desenvolupament de l'Estatut.
Ferran Villaseñor: Ens compremetem amb el desenvolupament íntegre de l'Estatut de Catalunya.
ICV-EUiA s'ha afegit a les demandes per un sistema de finançament just per a Catalunya. El portaveu
ecosocialista, Xavier Boix, ha subratllat que la Diada continua sent reivindicativa perquè drets com un bon
acord econòmic no estan garantits.
Xavier Boix: La Diada ha de ser reivindicativa perquè no tenim tots els nostres drets. Catalunya s'ha de
quadrar pel nou finançament.
El PP també ha defensat la necessitat d'aconseguir un nou finançament per al país. En paral·lel, els populars
han demanat que la Diada Nacional sigui la festa de tots els catalans i que no es redueixi a 'una visió
nacionalista'.
Alfredo Bergua és exregidor del PP a l'Ajuntament.
Alffredo Bergua: Volem que la Diada sigui oberta a tothom i que no es limiti a una visió nacionalista.
ERC ha subratllat que la via estatutària és inviable per al futur polític del país i ha defensat la independència
com a única via per la supervivència de Catalunya.
Andreu Freixes és el president local d'ERC.
Andreu Freixes: O acceptem la dissolució dintre d'Espanya o apostem clarament per la independència.
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Mentre CiU feia la seva ofrena, les JERC han desplegat una pancarta en què reclamaven a l'alcalde, Lluís
Recoder, la presència de l'estelada a l'ajuntament, tal com avui han fet més d'un centenar de consistoris.
La CUP també ha criticat la decisió de l'equip de govern de no fer onejar la bandera independentista a Sant
Cugat.
Guim Pros és portaveu de la formació a Sant Cugat.
Guim Pros: Sempre es penja la bandera del Tibet i del Sàhara Occidental, però ara no es penja
l'estelada.
La UESC, la FANJACC, el Sant Cugat Esport, Òmnium Cultural, Pimec Vallès Sud i la Plataforma pel Dret
de Decidir també han participat en l'ofrena floral.
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