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El PSC crida a la participació per evitar que CiU faci retrocedir l'estat del benestar
El PSC afirma que una victòria electoral de CiU perjudicaria
l'estat del benestar. Els socialistes creuen que la majoria
d'indecisos són simpatitzants seus i els han animat a
participar a les eleccions del 28 de novembre per evitar que la
dreta governi Catalunya. En una entrevista a Cugat.cat, el
primer secretari del PSC de Sant Cugat, Ferran Villaseñor, ha
indicat que si governen els socialistes potenciaran l'educació i
la sanitat, a més d'aprofundir en el desenvolupament de
l'Estatut després de les retallades del Tribunal Constitucional.

El PSC ha defensat la gestió del govern tripartit en les dues últimes legislatures i s'ha preguntat com hauria
actuat un partit com CiU, 'que no defensa l'estat del benestar', si hagués governat Catalunya en temps de crisi
econòmica.
Les enquestes indiquen que una cinquena part dels catalans encara no han decidit si aniran a les urnes el 28 de
novembre. El primer secretari del PSC de Sant Cugat, Ferran Villaseñor, creu que la major part d'indecisos són
habituals votants socialistes. En declaracions a Cugat.cat, Villaseñor els ha animat a votar per impedir que 'la
dreta torni a governar Catalunya'.
Ferran Villaseñor: Els indecisos han de sortir de casa per evitar que tinguem un problema amb la
defensa de l'estat del benestar.
El PSC ha indicat que treballarà per retornar a Catalunya totes les competències que ha retallat el Tribunal
Constitucional i aspirarà a tenir el millor finançament possible. Tot i això, el primer secretari del PSC de Sant
Cugat ha presumit de les actuals xifres de finançament que ha aconseguit Catalunya.
Ferran Villaseñor: El finançament actual és moltíssim millor del que tenia CiU i el PP.
Aquesta entrevista s'inclou dins el cicle d'entrevistes preelectorals que està fent Cugat.cat amb els
representants de les formacions polítiques amb presència a Sant Cugat que concorren a les eleccions del 28 de
novembre. Aquest dijous serà el torn de CiU.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/eleccions2010/56745.html
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