
ERC DONARÀ SUPORT A L’EUDALD CALVO DE LA CUP COM A ALCALDE D’ARGENTONA 

 

Davant la decisió de la CUP, PSC i ICV de formar un nou govern municipal, l’Assemblea d’ERC 

reunida ahir dimarts 9 de juny de 2015 ha acordat el següent: 

1) Lamentem la impossibilitat de poder formar part d’aquest govern, tot i l’alta 

coincidència programàtica amb els partits que l’integren, tal com s’ha posat de 

manifest en les trobades mantingudes. La nostra presència en el govern hauria 

conformat una alternativa estable, compromesa amb les polítiques progressistes i 

nacionals, i garantia de continuïtat dels projectes locals iniciats en el darrer mandat. 

2) Malgrat això, volem refermar la nostra voluntat de continuar treballant, de forma 

constructiva i responsable, per a construir una Argentona socialment justa i al costat 

de les majories que el país necessita en el reconeixement de Catalunya com a nou 

estat. 

3) Justament en exercici d’aquesta responsabilitat que no defugim, i per coherència amb 

la posició que hem defensat les darreres setmanes, hem decidit, unilateralment i per 

unanimitat, que els nostres tres regidors donin suport a la investidura de l’Eudald 

Calvo com a alcalde d’Argentona. Considerem que entre les dues alternatives de 

govern possibles, aquesta és la més coincident amb el nostre projecte polític, tant en 

l’àmbit local com en el nacional. 

4) La nostra serà una oposició tan tenaç com constructiva, de mà estesa i exigent alhora, 

conseqüent amb la proximitat programàtica amb els partits al govern però exercida 

amb independència de criteri i autonomia. 

5) Volem agrair a en Ferran Armengol tant la tasca realitzada com la  dedicació i 

contribució a la política municipal, feta sempre des del rigor, la integritat i la 

honestedat personals. I donem la benvinguda a la nova incorporació al grup municipal 

d’ERC, la Montse Cervantes, que substituirà la Gina Sabadell, que per una 

incompatibilitat laboral no podrà ocupar la regidoria.   

Argentona, deu de juny de 2015 


