
Reunió entre Reus Esquerra Nacional-ERC, CIU Reus i CUP Reus   

09/06/2015 a les 20h

ERC: Noemí Llaurador, Ester Alberich,  Joan Guix, Xavier Alagarda

CIU: Marc Arza, Montserrat Vilella, Enric Enrech, Ricard Font de Rubinat, Imma Mis, 

CUP: Marta Llorens, Edgar Fernàndez, Oriol Ciurana, 

ERC dóna la benvinguda perquè són ells els que van proposar aquesta trobada i agraeix l’assistència. ERC té

la voluntat de fer un pacte de govern i creu que pot facilitar el mandat des d’altres bandes. Un pacte de

Govern d’esquerres des de ERC, CIU i CUP per un govern estable, sobiranista, d’esquerres i de concentració

(ja que 8 dels 15 regidors són d’esquerres). Pregunta com ho veuen la resta de formacions, si és possible o

no aquest pacte.

CIU han estat disposat a reunir-se, però ells ho veuen complicat fer un pacte de govern amb la CUP, perquè

tenen  visions  diferents  per  arribar  a  acords.  Tot  i  així  creuen  en  la  possibilitat  de  fer  un  pacte  de

governabilitat  amb  un  govern  en  minoria  de  CIU.  Demanen  fer  una  segona  reunió  per  fer  pacte  de

governabilitat  amb  5  eixos  d’importància  per  la  ciutat  i  treballar-los  per  portar-los  al  ple  treballats  i

consensuats (CIU dóna a la resta de formacions un dossier amb els eixos pel pacte de governabilitat. 

La CUP descarta entra a un govern amb CIU ja que no hi a entesa amb els 12 punts. Demanen que ERC es

posicioni respecte els 12 punts. La CUP recorda que els 12 punts es plantejaven per fer un pacte de govern,

i  veient que això no és possible, es creu que aquests 12 punts són per trobar un pacte de governabilitat. La

CUP demana reunir-se demà amb CIU, s’accepta. 

ERC no veu bé la forma de plantejar aquests 12 punts, i això per ells és una trava. ERC facilitarà l’alcaldia al

partit que així signat el punts ANC i que asseguri un govern sobiranista. ERC creu que hi ha altres vies, no és

només una qüestió d’ERC o no per formar govern. Demanen si es poden negociar aquests punts de la CUP

per tal d’acabar de decidir la investidura. Ells no veuen clar no poder negociar aquests punts, que això els

atura per tal de poder treballar plegats.

La CUP recorda que aquest punts són punts bàsics per poder bastir un pacte de govern. Perquè són les

bases essencials per un canvi real. No es negocien els punts per entrar a govern. A partir d’aquí sí que es

podran negociar, però no per formar part d’un govern. 

CIU no veu un govern a 3 bandes, però veuen pacte de governabilitat amb CIU governant en minoria. El

pacte amb ERC i  CUP era per treballar  en el  sobiranisme i  de cara al  27S.  Demanen aclariment sobre

l’assemblea de dijous, se’ls explica que aquesta assemblea és una més de les trobades que s’han portat a



terme aquests dies, per recollir l’opinió i transmetre informació a la ciutadania, en cap cas vinculant.

CUP i CIU es desentén d’un possible pacte de govern a tres bandes. ERC ho veien possible, però si amb els

altres no hi ha entesa es difícil el pacte. 

CIU reafirma que aquests punts de la CUP són innegociables i que amb això no es pot treballar.

CIU proposa que al Ple ordinari del juliol presentar conjuntament moció per adherir-se al compromís de

l’AMI (hi ha compromís per part de les 3 formacions). CIU demana que això es faci extensiu a la resta de

formacions. CIU es compromet a votar a favor amb els 7 regidors. En total serien 17 vots (2 ARA, 2 ERC, 6

CUP i 7 CIU)

ERC vol fer una oposició constructiva, i vol fer un pacte de ciutat i per això ells es mostren a disposició per

negociar propostes.

CIU també veu que s’han d’arribar a acords perquè sinó no s’aprovarà res. Crear espais per poder arribar de

certs temes que es necessita l’entesa de l’oposició. Comenta que l’oposició també haurà de treballar per la

ciutat.


