Els Verds del País Valencià reiteren el seu suport a
Glòria Marcos front a l’incompliment dels acords
preelectorals per part del Bloc
Els Verds del País Valencià, 24/06/2008.-Des d’Els Verds del País Valencià assistim,
una volta més, bocabadats i avergonyits, a la situació del Grup Parlamentari del
COMPROMÍS a les Corts Valencianes, del qual formem part.
“El BLOC aprofita de forma filibustera una majoria –amb dos trànsfugues- al Grup
Parlamentari per incomplir reiteradament els acords preelectorals signats davant notari i
presentats a la Junta Electoral i per a incomplir el Programa Electoral amb el qual ens
vam presentar davant l’electorat i pel qual ens van votar”, assenyalen fonts del partit. “A
més, rebutja acceptar els acords presos a la Comissió Política del Compromís, cosa que
resultaria, si més no graciosa, si es tractara dels grups majoritaris –PP i PSOE- on ningú
contemplaria la possibilitat que els Grups Parlamentaris d’eixos partits no seguiren les
indicacions de les direccions polítiques dels seus partits”, afegeixen.
Des d’Els Verds del PV lamentem, una volta més, aquestes pràctiques “pròpies de la
política més bastarda i passada de moda en la qual pareixen instal·lats els dirigents del
BNV”, apunta el President de la formació ecologista, Toni Roderic.
Front a aquesta actitud, Els Verds del País Valencià donen suport a la síndica
proposta per la Comissió Política del Compromís –Glòria Marcos- i manifesten que la
recolzaran en totes aquelles mesures que prenga per tractar de restablir la legalitat
democràtica de la coalició i d’exigir el compliment dels acords signats.
“Per altra banda” –ha expressat Roderic- “també volem demanar, una volta més,
disculpes als valencians que votaren una opció progressista que ha estat manipulada per
aprenents de bruixot a la recerca d’interessos partidistes i particulars i que per a l’únic que
ha servit de moment és per a recolzar la candidatura de Madrid als Jocs Olímpics i per a
donar suport a l’AVE, tot amanit amb el finançament espuri de partits polítics sense cap
representació política”, ha conclòs.

