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?L'emergència social acosta C's,
PSC i Catalunya Sí que es Pot al
Govern
Arrimadas, Iceta i Rabell ofereixen suport a l'executiu a l'hora d'atendre els més
desafavorits en matèria de desnonaments i pobresa energètica | Puigdemont
agraeix la mà extesa i vincula determinades mesures a aprovar pressupostos

Carles Puigdemont, aquest dimecres al Parlament Foto: ACN

El govern espanyol, amb el seu recurs contra la llei que feia front als desnonaments, ha
aconseguit una cosa molt difícil: que Ciutadans, el PSC i Catalunya Sí que es Pot s'acostin a
l'executiu de Carles Puigdemont. Això és el que s'ha pogut comprovar durant la sessió de control
que s'ha fet aquest dimecres, al Parlament de Catalunya
(http://www.naciodigital.cat/noticia/107870/video/sessio/control/al/govern/al/president/al/parlament
/directe) . Tant la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, com els representants del PSC i de
Catalunya Sí que es Pot han ofert el seu suport al Govern per tal d'atendre les necessitats dels
més vulnerables. Puigdemont ha agraït el gest i ha vinculat la implementació de determinades
mesures a què s'aprovin els pressupostos.
Com sol ser habitual, malgrat que els desnonaments i la pobresa energètica hagin acostat
formacions que solen repel·lir-se, cadascú ha fet anar l'aigua cap al seu molí. Arrimadas ha
condicionat el seu suport al fet que no s'actuï a partir de la "confrontació" i de la "desobediència", i
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ho ha argumentat en el fet que "no hi ha res més útil per a les grans empreses que la
inseguretat jurídica", en referència als subministradors energètics i a les entitats bancàries. I el que
també ha fet la líder de Ciutadans, qui sap si ja pensant en la nova convocatòria electoral, és dir
que "el govern d'Espanya està molt lluny de la sensibilitat social".
Carles Puigdemont ha recollit el guant, tot prenent nota del possible suport, i ho ha fet amb ironia:
"Estic segur que a partir del 26 de juny -data de les properes eleccions espanyoles- tindrem
ocasions de posar en pràctica això de tenir-los al costat en la defensa dels ciutadans de Catalunya
davant del govern de l'Estat". I, mantenint aquest to, s'ha permès fer un matís respecte la distància
de l'executiu estatal respecte la població: "Diu que el govern d'Espanya està molt lluny; no, és que
no hi ha govern, i em temo que fins al mes de setembre no hi haurà govern".
Iceta i Rabell, contra la llei òmnibus
Per la seva banda, tant el líder del PSC, Miquel Iceta, com el president parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot, Lluís Rabell, han recordat la llei òmnibus que va aprovar el govern d'Artur Mas, i que
va obstaculitzar recursos per fer front als desnonaments que incorporava la llei sobre l'habitatge
aprovada el 2007. Rabell ha assenyalat que el nou "estri legislatiu", en referència a la llei que es
va comprometre a tirar endavant el Govern aquest dimarts després de reunir-se amb partits,
institucions i promotors de la ILP sobre l'habitatge, hauria de recuperar les "eines" de l'antiga
normativa que van ser "barrades" per la llei òmnibus.
"M'afegeixo a Rabell en el sentit que es recuperin els instruments que la llei òmnibus va escapçar
de la llei d'habitatge", ha proclamat Iceta quan li ha arribat el seu torn. Seguidament, el líder del
PSC ha destacat que algunes de les mesures que es poden tirar endavant per atendre
l'emergència social depenen dels pressupostos. "Coincideixo que moltes de les mesures, no
totes, depenen de tenir-les al pressupost", ha respost el president, tot afegint que el 20 de maig
hi haurà una reunió per fer el seguiment de les accions en matèria social sorgides del ple sobre la
pobresa. Diversos elements que es van teixint per atendre les necessitats i amb una negociació de
pressupostos que tindrà més potes de les que podia semblar inicialment.
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