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CiU, amb una moció alternativa, evita que Sant Cugat sigui 'moralment exclosa de la
Constitució'
Sant Cugat no es declararà 'moralment exclosa de la
Constitució espanyola'. CiU ha evitat que s'obri el debat,
considerant que les diferents forces polítiques ja havien
arribat a un consens sobre el dret a decidir i sobre el rebuig a
la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. Els
convergents han acusat ERC de jugar un paper electoralista i
els republicans critiquen que CiU sempre va 'amb la
calculadora a la mà'.

En una moció alternativa proposada per CiU, Sant Cugat referma el seu rebuig a la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'Estatut i declara, novament, que el dret a decidir és un exercici que ha de ser reclamat i
defensat. El tinent d'alcalde de Presidència, Joan Recasens, ha lamentat que ERC volgués presentar una moció
per declarar 'Sant Cugat moralment exclosa de la Constitució espanyola' amb finalitat electoralista.
Joan Recasens: Seguim reclamant el dret a decidir, defensant que som una nació. L'únic que és nou és
que molt aviat tenim unes eleccions.
De la seva banda, el portaveu d'ERC, Raül Grangé, critica que CiU hagi presentat una moció alternativa enlloc
de 'ser capaços de votar en contra' en la sessió plenària. A més, el grup republicà ha acusat els convergents de
treballar pel país amb 'la calculadora a la mà' i amb la mirada posada en els resultats electorals.
Raül Grangé: Han fet aquesta moció alternativa perquè estan en eleccions i ho han fet amb la
calculadora a la mà.
El PSC i ICV-EUiA s'han mostrat favorables al federalisme en les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol.
Per al regidor local d'ICV-EUiA, Xavier Boix, l'ideal per a la convivència entre ambdós territoris és un model
com el del Canadà, però ha destacat que per aconseguir-ho cal 'valentia per canviar la Constitució'.
Xavier Boix: Catalunya té dret a decidir quin model d'estat vol, però això no ha de voler dir
independència.
En aquest sentit, el portaveu municipal socialista, Salvador Gausa, considera que 'una Catalunya plena és una
Espanya federal'.
La moció alternativa presentada per CiU s'ha aprovat amb 15 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions. La
proposta de declarar Sant Cugat 'moralment exclosa de la Constitució espanyola' només ha comptat amb el
suport del grup d'ERC i el regidor d'ICV-EUiA Jaume Massanés.
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