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Illa afirma que la desmobilització i la
dispersió de vot són els principals
adversaris polítics del PSC
El secretari d'organització dels socialistes catalans fa una crida a no donar res per
fet i a la concentració del vot d'esquerres, en un acte a Vilanova i la Geltrú

Salvador Illa a l'acte central de campanya del PSC a Vilanova i la Geltrú | CV

El PSC afronta l'última setmana de la cursa electoral amb l'objectiu de concentrar el màxim el vot
útil d'esquerres davant la perspectiva que assolir pactes postelectorals se'ls farà complicat.
Durant l'acte central de campanya de les municipals a Vilanova i la Geltrú, el Secretari
d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha posat èmfasi en la importància d'evitar que diumenge
guanyin "aquells que van impedir que Miquel Iceta presideixi el Senat". Malgrat tot, per Illa els
principals adversaris dels socialistes no són JxCat o ERC, sinó la desmobilització i la dispersió de vot.
A Vilanova i la Geltrú, tant Junts per Catalunya com Capgirem Vilanova - CUP s'han compromès
públicament a no pactar amb el bloc del 155, i ERC ha mostrat la seva preferència per assolir un
pacte amb la CUP i SOM VNG. En aquest sentit l'alcaldable socialista, Juan Luís Ruiz, ha dit que
"per molt que diguin que deixaran aïllat el PSC en pactes postelectorals quan encara no s'ha ni
votat, no hi entrarem" i que en cas que aquestes tres forces sumessin "tindríem un govern del no
a tot i la ciutat aturada 4 anys".
Els socialistes vilanovins s'han presentat com el vot útil que prioritzarà els interessos de la ciutat, i
han destacat algunes propostes concretes en matèria d'infància i gent gran, com la construcció
d'una nova escola bressol per cobrir la demanda existent, i incrementar la inversió en el servei
d'atenció a la dependència. A més també es comprometen a reclamar a la Generalitat les
inversions necessàries per la construcció del nou hospital, el nou pas sota la via o més places de
residència concertades. D'altra banda, també han denunciat un nou atac a la seva seu, on els
han trencat els vidres.

En aquesta campanya ens han arrencat cartells, pancartes, i aquesta nit, per sisè cop en un any,
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ens han tornat a atacar els vidres de la façana. Aquesta és la Vilanova i la Geltrú que volen
alguns totalitaris. No ens callareu! pic.twitter.com/A77oed24S8 (https://t.co/A77oed24S8)
? PSC|Socialistes de Vilanova i la Geltrú/?? (@pscvilanova) 19 de mayo de 2019
(https://twitter.com/pscvilanova/status/1130001946302197761?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'acte central de campanya dels socialistes a Vilanova i la Geltrú s'ha fet coincidint amb la 4a
paellada popular, que ha hagut de canviar la seva ubicació per les previsions de pluja i enlloc de
fer-se al Parc de la Torre d'Enveja s'ha fet a l'annex del Pavelló Poliesportiu.

Acte central de campanya del PSC a Vilanova i la Geltrú Foto: Clara Virgili
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