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Primera deserció entre diputats de
Ciutadans al Congrés
Pablo Cambronero comunica que deixa el grup parlamentari d'Inés Arrimadas i
passa a integrar-se al grup mixt, una baixa que se suma al degoteig de comiats
al partit

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, al Congrés | ACN

El diputat Pablo Cambronero ha comunicat aquest dimecres, en un missatge a les xarxes socials
(https://twitter.com/PabloCamPiq/status/1372164586435149831) , que deixa el grup parlamentari
de Ciutadans al Congrés i passa a integrar-se al grup mixt. La de Cambronero és la primera
deserció d'un diputat de la formació d'Inés Arrimadas a la cambra baixa, després de les dimissions
de dirigents de l'estructura del partit. Amb la renúncia del diputat andalús, Arrimadas es queda
amb només nou escons al Congrés. Cambronero ha dit que el pas al grup mixt el fa per
"defensar el programa electoral" que va firmar.

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso
para defender el programa electoral que firmé.
No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer.
Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. pic.twitter.com/af0AxewfCV
(https://t.co/af0AxewfCV)
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? Pablo Cambronero ?? (@PabloCamPiq) March 17, 2021
(https://twitter.com/PabloCamPiq/status/1372164586435149831?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Vaig dir no al sanchisme i ho mantinc", ha expressat Cambronero en la nota pública, en una
referència explícita a les aliances de la cúpula de Ciutadans amb el PSOE de Pedro Sánchez,
com és el cas de la moció de censura fallida a Múrcia. El diputat se suma al degoteig de comiats
al partit.
La situació al partit taronja és agitada. A banda de les renúncies de Toni Cantó o Fran Hervías,
Arrimadas va forçar dilluns les primeres dimissions a l'executiva de Ciutadans
(https://www.naciodigital.cat/noticia/217299/cs-esberla-arrimadas-forca-primeres-dimissionsdespres-mocio-censura-fallida-murcia) : José María Espejo-Saavedra i Carlos Cuadrado van
deixar les seves vicesecretaries, tot i que continuaran en el comitè permanent del partit. Tots dos
van formar part de les negociacions de la moció de censura a Múrcia.
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