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Recoder es mostra satisfet amb els resultat de CiU i torna a oferir un pacte de govern a ERC
El candidat de Convergència i Unió, i triomfador de la nit
electoral, Lluís Recoder, s'ha congratulat dels resultats de la
federació i ha tornat a oferir un pacte de govern a Esquerra
Republicana. Segons Recoder, la ciutadania ha aprovat, i amb
nota, un projecte de ciutat i un estil de governar encetat fa
quatre anys.

El cap de llista per Convergència i Unió ha tornat a llançar el guant a Esquerra Republicana i li ha tornat a
oferir un pacte per formar govern plegats aquests propers quatre anys. Lluís Recoder s'ha congratulat que les
forces nacionalistes d'aquesta ciutat hagin experimentat pujades i ha creu que ara és Esquerra qui té l'última
paraula:
Lluís Recoder: El pacte amb ERC depèn d'ells i de les ganes que tinguin d'entendre's amb nosaltres
Sant Cugat és una de les ciutats de Catalunya on CIU ha tret més bon resultats amb quatre mil vots més que en
les passades eleccions, el que representa un augment del 35,7%.
Lluís Recoder creu que els resultats de Sant Cugat han d'interpretar-se més que en clau nacional, en clau local.
En aquest sentit, creu que la majoria dels vots que han perdut els socialistes han anat a parar a CIU. Recoder
creu que els electors han aprovat, i amb nota, un projecte de ciutat i també un estil de govern:
Lluís Recoder: Aquests resultats em fan pensar que la nostra acció de govern és una acció valorada
Unió Democràtrica, de la seva banda, s'ha mostrat molt satisfeta dels resultats a Sant Cugat tot i lamentar la
pèrdua de la presidència de l'EMD de Valldoreix, fins ara presidida pel membre d'Unió, Francesc Cardoner.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/eleccions2003/4923.html
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