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PSC desbanca CiU per primera vegada des del 1982 en unes eleccions al Congrés espanyol
El PSOE ha escombrat el PP del govern espanyol situant-se
com a primera força política amb un increment de 29 escons.
A Sant Cugat, la formació ha triomfat amb 12.490 vots, una
xifra rècord per a la formació que aconsegueix la victòria per
primer cop en 22 anys.

La victòria socialista ha arribat a Sant Cugat, després de la derrota de les municipals i el resultat final de les
autonòmiques. Des del principi de la nit electoral, el PSC va tenir clar que la majoria absoluta del PP era
història i que s'obria una nova etapa.
Una legislatura que arrenca amb 164 escons, 16 més que els populars. El PSC local ha apuntat que la unió de
les forces d'esquerra al Congrés permetrà Zapatero governar amb comoditat després d'unes eleccions marcades
pels atemptats de Madrid. Segons el portaveu local, Jordi Menéndez, la mala gestió del PP en aquesta
catàstrofe ha mobilitzat els abstencionistes:
Jordi Menéndez: Tots hem votat amb el dolor, però el que ha pesat és la gestió que ha fet el PP d'aquest
esdeveniment
La victòria socialista a Sant Cugat ha portat a la formació a complir una assignatura pendent. El PSC ha
aconseguit el 31,7% dels vots, més de 5 punts per davant de CiU. Pel PSC, els 12.490 vots reunits constitueix
la xifra més alta de suport electoral des de les eleccions generals del 96. Jordi Menéndez diu que ara han de
consolidar aquesta hegemonia al conjunt municipi:
Jordi Menéndez: Això ha estat un alè d'oxigen
La cirereta de la nit pels socialistes locals ha estat l'entrada de la independent Montserrat Colldeforn al
Congrés dels Diputats. La santcugatenca, que anava al sisè lloc de la llista per Barcelona com a independent,
ha celebrat el triomf electoral a la seu del carrer Nicaragua de Barcelona.
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