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Freixas (ERC): 'El Consell Nacional ha de ratificar Puigcercós en el càrrec'
El president de la secció local d'ERC, Andreu Freixas, creu
que el líder republicà Joan Puigcercós encara 'té recorregut'
per fer i espera que el Consell Nacional de la formació el
ratifiqui. El conseller nacional Eduard Pomar veu 'correcta'
la decisió del líder republicà, una posició amb què discrepa
l'altre conseller santcugatenc, Eduard Anguita, que l'ha
considerat 'insuficient'. Pel que fa a la constitució del segon
tripartit, Freixas s'hi va mostrar a favor ara fa quatre anys, al
contrari del portaveu d'ERC a la ciutat, Raül Grangé, que
l'ha situat com la causa principal dels resultats electorals.

El tercer dissabte de desembre se celebrarà el Consell Nacional del partit. Puigcercós ha anunciat que durant la
trobada posarà a disposició del partit el seu càrrec després dels resultats electorals d'aquest cap de setmana. El
president de la secció local d'ERC, Andreu Freixas, ha afirmat que espera que n'obtingui el suport.
Andreu Freixas: Puigcercós és un valor sòlid del partit. Encara té un llarg recorregut per fer i espero
que el Consell Nacional el ratifiqui en el càrrec.
En canvi, el membre del Consell Nacional Eduard Anguita considera la postura 'insuficient' i el portaveu
d'ERC a Sant Cugat, Raül Grangé, ha destacat que s'han fet 'malament les coses', raó que ha desencadenat els
mals resultats electorals. Grangé ha afegit que mai no s'hauria hagut de formular el segon tripartit.
Raül Grangé: El segon tripartit no ha estat compartit per tots els militants del partit ni a nivell intern.
D'això, en deriva el resultat de les eleccions.
Grangé també creu que gran part de la davallada electoral es deu a les decisions que s'han pres dins de
l'executiva del partit 'sense consens i amb servituds personals' i que no s'ha sabut comunicar l'obra de govern
d'ERC. Els problemes comunicatius també els ha destacat el membre del Consell Nacional Eduard Pomar, a
més d'una manca de coherència.
Eduard Pomar: S'ha de millorar la comunicació amb els militants i amb la ciutadania.
A Sant Cugat, ERC també s'ha posicionat com a cinquena força política amb un 6'29% de vots als comicis.
Grangé veu el panorama 'preocupant' de cara a les eleccions municipals del maig, agreujat a més per la
dinàmica interna del partit a la ciutat.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/eleccions2010/57510.html
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