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CiU prioritza la recuperació 'econòmica i moral' de Catalunya
La prioritat de CiU si arriba al govern de la Generalitat és
recuperar Catalunya 'econòmicament i moralment'. La
formació nacionalista es marca com a objectiu la creació de
llocs de treball per superar la crisi i reparar la dignitat
nacional, ferida després de la sentència de l'Estatut. En
declaracions a Cugat.cat, el número 22 per Barcelona, el
santcugatenc Joan Recasens, ha indicat que CiU busca una
majoria parlamentària 'àmplia' i no contempla la
sociovergència ni pactar amb ERC.

CiU indica que el país es troba en 'situació greu' i considera que cal recuperar la confiança en Catalunya
després de set anys de govern tripartit. El número 22 per Barcelona, el santcugatenc Joan Recasens, ha
explicat que combatre la crisi econòmica serà la prioritat de CiU mentre Catalunya tingui alts índexs d'atur.
Joan Recasens: El nostre objectiu és recuperar Catalunya econòmica i moralment. Amb els problemes
actuals, no podem parlar d'altres coses.
Totes les enquestes indiquen que CiU guanyarà les eleccions. Recasens ha assegurat que la formació
nacionalista no es veu vencedora d'aquests comicis i ha indicat que fins el 28 de novembre els hi queda molta
feina per fer. El número 22 per Barcelona ha explicat que l'objectiu de CiU és aconseguir una majoria
'suficient' per governar Catalunya amb 'solidesa'. En declaracions a Cugat.cat, Recasens ha indicat que CiU no
contempla pactes amb cap partit.
Joan Recasens: El nostre objectiu és aconseguir una majoria el més àmplia possible. No contemplem
pactes amb ningú.
Recasens ha desmentit que CiU vulgui acomiadar una quarta part dels funcionaris catalans i ha explicat que la
proposta de la seva formació és reduir el nombre de càrrecs de confiança per agilitzar l'administració.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/eleccions2010/56766.html
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