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Olga Arnau polaritza la campanya a
Vilanova i la Geltrú: «O guanya el
PSC o guanya ERC»
La candidata republicana es presenta com el vot útil per impedir una victòria
socialista a les eleccions de diumenge i desmenteix que ja tinguin un pacte amb
cap altra força política

Olga Arnau i part de la candidatura d'ERC atèn els mitjans a Vilanova i la Geltrú | ERC VNG

Sprint final de la campanya electoral i els partits prenen posicions de cara a definir el propi espai
polític i focalitzar el vot. És el cas d'Esquerra Republicana de Catalunya a Vilanova i la Geltrú, que
es presenta com el vot útil "perquè no guanyi el PSC". La cap de llista, Olga Arnau, ha dit avui
que "si Esquerra Republicana no és la llista més votada, ho serà el PSC", descartant així les
opcions de Junts per Catalunya (que va guanyar a les darreres municipals com a CiU) i
Capgirem Vilanova - CUP (actualment tercera força al consistori amb només 8 vots menys que
els socialistes, que son la segona).
Arnau ha focalitzat les seves crítiques afirmant que "el PSC ens acusa del no a tot, però que
aquest últim any són els únics que han explicitat que no facilitarien la governança d'aquesta ciutat
i que ho votarien tot en contra". Cal recordar que fa un any el PSC va ser expulsat del govern per
JxCat, que poc després va arribar a un acord amb els republicans per governar junts fins al final
de legislatura. L'alcaldable d'ERC s'ha presentat com "la garantia de tenir un govern republicà i
progressista a la ciutat".
Referent a la possibilitat que hi hagi un pacte a tres bandes entre ERC, Capgirem Vilanova - CUP
i SOM VNG després de les eleccions, Olga Arnau ha afirmat que "no hi ha cap pacte amb cap
força política", i s'ha mostrat confusa amb les intencions de JxCat. Finalment, ha assegurat que
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treballen "per guanyar" i que "des d'ERC diem no, tant ara com a partir de dilluns, a la política de
pacte de cadires, i diem sí a la política d'accions unitàries que facin desencallar projectes
necessaris per Vilanova i la Geltrú".
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