Vila-seca, 26 de juny de 2015

COMUNICAT DE PREMSA

Davant de les informacions aparegudes avui dia 25 de Juny de 2015
als mitjans de comunicació que fan referència als avals per a l’elecció del
representant d’ERC del partit judicial de Tarragona a la Diputació, els sota
signants, amb el ple suport de tot el nostre grup municipal Decidim Vilaseca – Acord Municipal, volem manifestar el següent:
Primer.- Vam donar el nostre aval a les dues candidatures perquè així se’ns
va demanar per separat, entenent, tal com se’ns va dir, que aquestes es
presentaven a l’executiva nacional i que era aquesta qui prenia la decisió
final sobre qui havia de ser el representant del Partit Judicial de Tarragona a
la Diputació.
Segon.- La nostra vocació i ambició es limita estrictament a l’àmbit
municipal, vam entrar en política per posar-nos al servei del nostre poble,
Vila-seca, i ens dol molt veure’ns implicats, amb noms i cognoms, en una
polèmica completament aliena a nosaltres, representativa d’unes formes i
ambicions polítiques que no compartim en absolut, que condemnem
enèrgicament i que són totalment contràries a com nosaltres creiem que ha
de ser la nova política que tant necessita el nostre país actualment.
Tercer.- Ens hem sentit manipulats, enganyats i responsables d’una decisió
que en cap cas ens pertoca, i volem fer notar a qui correspongui el mal que
es fa amb aquestes polèmiques a totes aquelles persones que en molts
pobles del nostre país es posen al servei dels seus veïns de forma
completament generosa i altruista, abocant esforç, temps, il·lusió i recursos
en benefici de tots i a canvi de res.
Quart.- Volem manifestar públicament la nostra posició de neutralitat i
desvinculació més absoluta de tota aquesta polèmica i en totes aquelles
qüestions que puguin sorgir d’ara en endavant i que superin l’àmbit del
nostre municipi; el nostre compromís és amb els vila-secans i vila-secanes i
a ells ens devem.
Signat:

Josep Forasté Casas

Robert Rodríguez Fibla
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