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Rodríguez assegura que l'acord
amb el PSC «no farà moure ni un
mil·límetre» el programa d'ERC
Tot i haver obtingut majoria absoluta, David Rodríguez ha inclòs en l'equip de
govern a la regidora del PSC, Encarna Tarifa, que assumirà la cartera d'Educació

L'actual regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Encarna Tarifa, i l'alcalde de Solsona, David Rodríguez.
Foto: Estefania Escolà

En una roda de premsa davant els mitjans, Rodríguez i Tarifa han explicat els arguments que els
han portat a reeditar un pacte ERC-PSC. L'alcalde en funcions, David Rodríguez (ERC), ha
manifestat que "hauria de ser més freqüent que els grups polítics cedissin responsabilitats de
govern als altres grups", tot i que ha advertit que "tenim majoria absoluta i llibertat per
desenvolupar el programa electoral".
En aquest sentit, el republicà s'ha mostrat partidari del consens, "no només amb el PSC", però que
s'ha de tenir en compte que les relacions amb les diferents forces polítiques té una història i,
dirigint-se a l'Encarna Tarifa, "el món educatiu està molt content de la seva feina".
Rodríguez ha recordat que "gestionarem la majoria absoluta de la mateixa manera que l'hem
assolit, amb humilitat", i que "cercarem consens allà on sigui possible", en referència a que també
ha parlat amb l'Esteve Algué, a qui li ha demanat el vot favorable en la investidura.
Per la seva banda, Encarna Tarifa (PSC), ha explicat que ella va assumir la representació del PSC
al consistori després que el Josep Lluis Caelles assumís la responsabilitat absoluta de la
davallada de vots, i que després de debatre entre la militància, la majoria ha votat per particvipar
en el govern, atès que "Convergència farà una oposició forta" i el PSC podria quedar diluit.
Tarifa ha manifestat que continuarà la seva tasca, "que es valora" i agraeix l'oferiment d'Esquerra",
ja que "ells no tenen cap obligació".
Finalment Rodríguez va recordar que no és la primera vegada que succeeix aquest tipus
d'entesa o pacte de govern i que va ser Ramon Llumà (CiU), qui amb 9 regidors, va incloure a
més a més dins el govern al grup d'Esquerra, Xavier Jounou i Jaume Porredon.
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