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Carles Ribas podria haver plegat
com a portaveu de JxCat a
l'Ajuntament de Girona
Segons que avança el "Diari de Girona, ja hauria comunicat la decisió a Marta
Madrenas, cansat de les picabaralles polítiques que l'acostarien al PNC

Marta Madrenas i Carles Ribas durant la celebració d'un ple municipal. | ACN.

El Diari de Girona ha publicat aquest mig matí
(https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/07/16/portaveu-jxcat-carles-ribas-deixa/1052888.html)
la notícia que el portaveu de JxCat, Carles Ribas, hauria decidit plegar com a portaveu i regidor
de Cultura, a més de tercer tinent de batlle, a l'Ajuntament de Girona.
Per bé que ni el propi Ribas ni el partit encara no s'han pronunciat en cap sentit, el rotatiu gironí
ho dóna per fet i especula amb el fet que Ribas ja hauria deixat de militar al PDeCAT, el partit
hereu de Convergència Democràtica de Catalunya, ja que hauria estat temptat a incorporar-se a
les files de l'acabat de crear el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), bé com a militant o com a
independent, "tot i que aquesta possible oferta no hauria pesat en la decisió del regidor
d'abandonar l'Ajuntament", que ja hauria comunicat a la batllessa de Girona, Marta Madrenas, fa
uns dies.
Algunes reaccions han estat immediates, com la del portaveu de Guanyem Girona, el cupaire
Lluc Salellas:
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Hem discrepat de moltes coses i ideològicament ens trobem molt lluny però sempre hem tingut un
diàleg honest, @carlesribas https://twitter.com/carlesribas?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
.
Ens preocupa, però, la gestió de govern de Marta Madrenas que ha generat una crisi amb la dimissió
del portaveu de govern. https://t.co/mhHSzCqpKP (https://t.co/mhHSzCqpKP)
? lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) July 16, 2020
(https://twitter.com/llsalellasvilar/status/1283755939288559618?ref_src=twsrc%5Etfw)
Massa baralles
Segons el Diari de Girona, Ribas s'hauria mostrat molest amb les baralles internes entre els
diferents corrents de l'antiga CDC, diferències que han incrementat les darreres setmanes i que
estan molt lluny de resoldre's.
El fins ara regidor de Cultura, independentista moderat, sembla que ha tingut desacords amb
Carles Puigdemont i amb Marta Madrenas, per bé que sempre ha format part de les llistes
electorals en llocs destacats.
Amb la possible renúncia renúncia de l'actual portaveu de Junts per Catalunya a Girona,
l'exregidor Eduard Berloso es perfila com a possibles substitut. Berloso era el número 10 de la
llista electoral i actualment exerceix com a coordinador d'empreses municipals, un càrrec que en
principi només ha de perdurar dos anys i mig de mandat.
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