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El PDC reitera que no hi ha cap
acord amb el PP
Els coordinadors del partit neguen "sintonia" amb els populars pels
pressupostos, però admeten que les explicacions dels diputats d'Homs no han
estat "de les més encertades"
La coordinadora general i el coordinador organitzatiu del PDC, Marta Pascal i David Bonvehí, han
assegurat que no ha existit ni existeix cap pacte amb el PP, arran de la polèmica per les
votacions a la mesa del Congrés aquesta setmana. "Posar-se d'acord per uns vots també seria
un pacte i aquest pacte no ha existit, amb tota la contundència, no hi ha cap fissura en aquest
sentit", ha assegurat en defensar el vot a Francesc Homs en primera volta i l'abstenció en segona.
En una entrevista a RAC1 i arran de la informació d'aquest diumenge a El Mundo, Pascal i Bonvehí
han negat tenir "sintonia" pels pressupostos amb el PP -"un partit que ha fet el que ha fet en
termes de 9-N i clavegueres de l'estat". "No hi podem ser de cap de les maneres per coherència
política". Els nous coordinadors del PDC, però, han admès que les explicacions i les respostes
"deixant a l'aire" el debat no han estat "de les més encertades".
Aquest diumenge El Mundo assenyala que uns eventuals vots favorables del PDC aquesta
setmana s'haurien de vincular als pressupostos.
D'altra bamda, a primera hora d'aquest diumenge, el cap de llista del PDC al Congrés, Francesc
Homs, ha piulat: "Reitero de nou que no hi ha cap acord polític de cap mena amb el PP (ni pel
futur) i que votarem contra la investidura de Rajoy i PP".

Reitero d nou llegint certes info q no hi ha cap acord polític d cap mena amb el PP (ni pel futur) i q
votarem contra investidura Rajoy/PP
? Francesc Homs (@franceschoms) 24 de juliol de 2016

ÀUDIO Líders @Pdemocratacat @martapascal @davidbonvehi neguen pacte PP i admeten errors
comunicació votació congrés https://t.co/TXHbxs4Wsa
? Via Lliure de RAC1 (@vialliure) 24 de juliol de 2016
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