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Les delegacions locals dels partits valoren els resultats

Dilluns 17 de novembre de 2003
Convergència i Unió ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya. Amb 46
escons, la federació nacionalista és la primera força a la cambra catalana, per
damunt del PSC, que n'ha obtingut 42. Els resultats obren diversos escenaris de
govern. Tot apunta que serà ERC qui tindrà la clau que donarà el govern de la
Generalitat Tot i que caldrà esperar doncs a les negociacions i pactes que
s'estableixin entre les diferents formacions, ahir a la nit les seus locals dels partits
polítics ja van oferir un primer balanç dels resultats, a través del programa especial
d'eleccions que va emetre Ràdio Castellar. "Fem una valoració molt positiva
d'aquestes resultats perquè partíem d'unes enquestes que no ens donaven com
a guanyadors", ha explicat la regidora per Convergència i Unió a l'Ajuntament,
Gemma Perich. Pel què fa a possibles pactes, segons Perich, "el què es respira
entre els militants de Convergència és que volem un pacte amb una majoria
nacionalista". L'ambient que es va respirar a la seu del PSC va ser totalment
diferent: "Vam començar guanyant amb les enquestes i en l'escrutini hem
acabat perdent. És la mateixa història repetida de fa quatre anys. Potser el què
canvia és que aquesta vegada sí que depenem del què farà Esquerra
Republicana", va afirmar el regidor del PSC a l'Ajuntament de Castellar, Pepe
Gonzàlez. "Aquí tenim dos partits que, tot i que hem tret més vots, hem baixat.
Ha baixat CiU de forma considerable i també hem baixat nosaltres. Hi ha un
partit que ha crescut de forma important i és Esquerra Republicana", ha afegit
Gonzàlez. A Esquerra Republicana també es respirava una gran satisfacció després
de l'impressionant pas endavant efectuat pel partit tant a Catalunya i com també a
Castellar. "A les eleccions municipals sempre havíem tret més vots que a les
eleccions al Parlament i aquesta és la primera vegada que traiem més vots en
unes eleccions autonòmiques", va afirmar el cap de llista i regidor d'ERC a
Castellar, Jordi Permanyer. "Ni les previsions més optimistes anaven per aquí.
No hi ha un precedent en tota la història de les eleccions al Parlament, que un
partit hagi pujat tant de cop en unes eleccions", explicava Permanyer. A
Iniciativa per Catalunya-Verds - Esquerra Unida Alternativa estaven contents
perquè han mantingut, en aquests comicis, el nombre de vots recollits a Castellar en
les municipals del mes de maig. "Hem pogut aguantar i ens situem en
pràcticament els mateixos resultats de les municipals. Això ens indica que hem
de seguir treballant", afirmava el cap de llista d'ICV-EUiA a Castellar, Xavier
Garcia, qui es va es va mostrar a favor d'un govern d'esquerres format per PSC,
ERC i ICV-EUiA. "Nosaltres hem triplicat el vot. Iniciativa està apareixent com
una alternativa, com un partit que ofereix polítiques que van quallant", va
afegir Garcia. Finalment, el Partit Popular no va celebrar l'increment de vots de la
seva formació a la seu del PP a Castellar, però la seva regidora a l'Ajuntament,
Sandra Roig, va tenir paraules d'agraïment per als diferents partits. "M'agradaria
felicitar a totes les forces polítiques de Castellar, i sobretot a Esquerra
Republicana que ha pujat molt". Pel què fa als possibles pactes, Roig va dir no
entendre perquè ara es refusa el PP i totes les mirades apunten ERC. "Trobo molt
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lleig que durant molt temps Convergència hagi governat amb nosaltres i que
ara ens tirin pedres", va dir Sandra Roig.
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