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Sant Joan Despí, 7 de maig de 2020

ESQUERRA  REPUBLICANA  EXIGEIX  A  ENRIC  LLORCA,
ALCALDE  DE  SANT  ANDREU  DE  LA  BARCA,  UNA
RECTIFICACIÓ I UNA DISCULPA PÚBLICA A ALBA VERGÉS

Esquerra Republicana vol mostrar el seu malestar amb les últimes declaracions 

públiques d’Enric Llorca, alcalde socialista de Sant Andreu de la Barca, en què 

anunciava que el consistori que encapçala declararia persona non grata la consellera 

de Salut, Alba Vergés.

Aquesta intenció és només la culminació d’un comportament indigne i insolidari que el

senyor Llorca ha vingut sostenint al llarg de tota la crisi de la COVID-19. Amb 

anterioritat, ja va decidir de manera unilateral instal·lar un hospital de campanya de la 

Guàrdia Civil en un poliesportiu del municipi, malgrat que ho desaconsellaven els 

experts sanitaris.

Hores d’ara, el senyor Llorca ja ha estat desautoritzat públicament per Salvador Illa, 

ministre de Sanitat del govern espanyol, que ha valorat i defensat la tasca que els 

responsables sanitaris del Govern estan duent a terme en aquesta crisi. En 

conseqüència, exigim que el senyor Llorca desisteixi de la seva intenció i que es 

disculpi públicament amb la consellera Alba Vergés i tot el sector sanitari que ella 

encapçala i representa.

Esquerra Republicana també vol interpel·lar Nuria Marín, presidenta de la Diputació 

de Barcelona on el senyor Llorca ostenta el càrrec de diputat delegat de Salut Pública 

i Consum, sobre el comportament i les declaracions públiques d’aquest membre del 

seu equip de govern, i la convida a reprovar-lo públicament.

Esquerra Republicana vol, en últim lloc, denunciar el tarannà escassament democràtic

del senyor Llorca, que ha anunciat públicament una mesura personalista sense ni tan 

sols haver estat sotmesa a debat en el ple municipal, demostrant així la seva 

concepció del respecte a la pluralitat. Els ciutadans i les ciutadanes de Sant Andreu 

de la Barca mereixen un lideratge polític a l’alçada de les seves necessitats, encara 

més en una crisi com la que estem vivint.
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