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ERC de Viladrau tornarà a fer alcalde
Joaquim Arxé
ERC de Viladrau ha emÃ¨s un comunicat on diu que donarÃ suport a la investidura de Joaquim
ArxÃ© com a nou alcalde de Viladrau. ArxÃ©, que ja va ser alcalde al municipi entre els anys 1987 i
1995, encapÃ§ala la candidatura de L'Alternativa, la forÃ§a mÃ©s votada a les passades eleccions.
L'Alternativa va aconseguir tres regidors i CiU, tres mÃ©s. ERC tenia la clau de la governabilitat,
en obtenir el darrer regidor. Els republicans, perÃ², no entraran a l'equip de govern i L'Alternativa
governarÃ en minoria.
NOTA DE PREMSAERC DE VILADRAU ESQUERRA DE VILADRAU DONARA SUPORT A LA
INVESTIDURA DE L'ALTERNATIVA, SENSE ENTRAR AL GOVERN Després de les eleccions
municipals, el panorama polític a Viladrau ha quedat obert, en no obtenir cap força política la
majoria absoluta per governar. Des d'Esquerra de Viladrau valorem molt positivament els
resultats obtinguts, que ens han permès d'obtenir presència al ple de l'ajuntament la primera
vegada que ens presentem, i alhora han propiciat aquest escenari en el qual caldrà diàleg entre les
diferents forces per tirar endavant els projectes. Hem mantingut contactes amb les altres forces
polítiques que s'han presentat a aquestes eleccions, Convergència i Unió i l'Alternativa, per
sondejar la possibilitat d'acords de govern, i hem constatat que les diferències tant programàtiques
com d'estil de governar són molt importants i fan difícil tancar un pacte amb cap de les dues forces
abans de la sessió de constitució dels ajuntaments. Davant d'això, hem decidit donar suport a la
candidatura guanyadora de les passades eleccions, l'Alternativa, i oferir-los mà estesa des de
l'oposició per col•laborar en la tasca de govern dels propers quatre anys, sempre des del
compromís amb la defensa del nostre programa electoral. Creiem que d'aquesta manera
respectem el desig majoritari de canvi que hi ha al municipi, i que es va plasmar en el resultat
electoral. Ens comprometem a fer una tasca d'oposició constructiva i a fer participar la ciutadania
de la política municipal durant els propers quatre anys. Alhora, volem obrir un procés de
negociació amb la força guanyadora que no descarti un futur acord de govern conjunt dins dels
propers quatre anys.
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