Cugat.cat / noticies
Menéndez reconeix que el PSC no ha assolit les expectatives electorals que s'havia marcat
El cap de llista del PSC, Jordi Menéndez, ha reconegut que el
seu partit no ha confirmat les expectatives electorals que
s'havia marcat i ha felicitat la formació que encapçala Lluís
Recoder per la seva victòria 'sense embuts'. Els socialistes han
perdut dos regidors dels 8 que tenien, i han obtingut el
22,28% dels vots, 6'5 menys que en els anteriors comicis.

El PSC ha obtingut un total de 7.008 vots i s'ha quedat amb només 6 regidories, lluny de les expectatives de
creixement previstes. Aquest resultat ha estat com una gerra d'aigua freda pels militants del PSC, que
esperaven incrementar la seva presència al consistori i formar govern amb la resta de partits d'esquerra.
L'aritmètica electoral impossibilita aquesta opció. Jordi Menéndez ha admès la derrota, que ha qualificat de
'reculada', i s'ha dirigit al cap de llista de CiU per felicitar-lo pels resultats.
Jordi Menéndez: Hem tret un resultat que no és diferent del resultat que ha tret el PSC en el conjunt el
país, amb excepcions com Sabadell o Rubí
Menéndez ha afegit que obre ara un període de reflexió dins el partit, tot i que assegura que continuarà fent
una oposició responsable i lleial. Això sí, ha demanat a Convergència i Unió que gestioni la majoria amb
generositat:
Jordi Menéndez: Al meu entendre, i ho dic amb molt de respecte, Recoder hauria de fer un esforç de
generositat, no amb el PSC sinó amb els electors que han votat opcions diferents de la seva
D'altra banda, Jordi Menéndez ha explicat que els resultats del PSC a Sant Cugat no difereixen gaire dels
resultats de la formació a tot Catalunya. Segons el cap de llista socialista, el PSC ha patit una 'reculada
semblant' a totes les poblacions del país, amb excepcions destacables com Sabadell i Rubí.
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