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El PSC, l'únic partit favorable a una candidatura d'esquerres a la ciutat, com proposa ICV
Primeres reaccions dels partits d'esquerres davant de la
proposta d'ICV de crear una candidatura conjunta de cara a
les properes eleccions municipals de Sant Cugat. El PSC veu
amb bons ulls la proposta ecosocialista per aconseguir 'un
canvi de govern a la ciutat' i assegura que és una idea que ja
va sortir en el darrer congrés socialista local. ERC veu
'dificultós' arribar a aquest pacte degut a les diferents
sensibilitats nacionals dels partits que l'integrarien. La CUP,
de la seva banda, es mostra disposada a parlar, tot i que en
principi aposta per presentar-se en solitari.

El primer secretari del PSC, Ferran Villaseñor, s'ha mostrat satisfet amb les paraules de Joan Calderón i creu
que entre els partits d'esquerres de la ciutat han de buscar unes 'línies d'actuació conjuntes'.
Villaseñor ha destacat a Cugat.cat que la proposta ecosocialista no és una novetat.
Ferran Villaseñor: Entenc que coincidim amb Joan Calderón perquè les seves declaracions s'assemblen
a les que vam fer al novembre.
El portaveu d'ERC, Raül Grangé, ha explicat a Cugat.cat que el seu partit no només és d'esquerres, sinó que té
una visió del país que difereix amb la de certs partits d'esquerres.
Grangé es mostra oberta a parlar, però veu 'dificultós' unir partits amb una concepció nacional diferent.
Raül Grangé: Dins aquest suposat front d'esquerres hi ha forces que el seu projecte principal és
Espanya. Ho veiem dificultós.
El portaveu de la CUP, Guim Pros, es mostra prudent davant de la proposta, ja que l'assemblea del partit
encara no l'ha valorat. De totes maneres, explica que per altres debats que han mantingut anteriorment, el 'no'
està gairebé assegurat.
Escoltem Guim Pros en declaracions a Cugat.cat.
Guim Pros: La resposta inicial és que no, a nosaltres ens agradaria presentar-nos com a CUP. Ens
agradaria dir la nostra sense cap condicionant.
El nou president d'ICV-EUiA, Joan Calderón, ha anunciat en una entrevista a Cugat.cat que iniciaran contactes
amb el PSC, ERC, la CUP i diferents moviments socials de l''esquerra plural' per aconseguir un canvi de
govern a la ciutat.
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