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Decepció a ERC pel canvi de rumb
de JxCat per pactar amb el PSC al
CCT
El president comarcal dels republicans lamenta la decisió i apunta que "se'ns fa
difícil d'entendre que no hagin prioritzat la lògica de país a les necessitats del partit"

L'edifici on s'ubica el Consell Comarcal del Tarragonès. | pobleviu.cat

Ja és oficial. El pacte entre Jxcat i PSC per governar al Consell Comarcal del Tarragonès ja és
una realitat.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/33118/psc/jxcat/repetiran/pacte/al/consell/comarcal/
tarragones) Fa uns minuts, el partit de Carles Puigdemont ha informat ERC, de forma oficial, que
aposten per pactar amb el PSC i no amb els republicans.
Aquesta notificació ha agafat per sorpresa a ERC, que tot i que l'acord ja s'havia produït en
l'anterior mandat, confiaven que aquesta vegada no es reeditaria. Jordi Gené, president
comarcal d'ERC al Tarragonès, ha assegurat a NacióTarragona que fonts del partit neoconvergent
li ha comunicat la decisió de no acceptar les seves propostes i decantar-se per l'opció socialista.
Gené s'ha mostrat "decebut" amb què Junts hagi preferit "pactar amb el 155 i no per un pacte de
país". El republicà ha destacat que "els consells comarcals, com a ens supramunicipals que són,
han de seguir una lògica de país, i per tant, se'ns fa difícil d'entendre i de justificar que no hagin
prioritzat la lògica de país i a les necessitats del partit".
El mateix president comarcal d'ERC ha afirmat que des de JxCat se'ls ha convidat a entrar a
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formar part del pacte i que la resposta ha sigut rotundament negativa, ja que "no podem obviar
els moments difícils que pateix el país, amb una clara degradació de la democràcia, amb presos
polítics i exiliats" i tampoc, "no podem obviar que el 155 ens ha agredit físicament i mentalment
per votar". Davant d'aquest escenari, la resposta de Gené ha sigut que no poden pactar ni entrar
a un govern amb el PSC. Gené ha remarcat que "des del primer moment hem volgut pactar amb
ells, la situació que viu el país ara mateix ens obliga a pactes contra la repressió i és impensable fer
un pacte amb forces que defensen el 155".
Per altra banda, lamenta que la proposta "de canvi, d'unitat, de republicanisme i de progrés" no
hagi avançat i ha assegurat que "seguirem treballant des del Consell Comarcal". A més, ha
recordat que "era indispensable arribar a un acord" sobretot quan "ben aviat hi haurà una
sentència contra els liders polítics catalans important".
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