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El Parlament de Portugal demana
que es respecti «la voluntat del
poble català»
L'Assemblea de la República, incloent els diputats del governamental Partit
Socialista, vota una resolució per una solució política al conflicte català | El legislatiu
rebutja una moció de condemna de la repressió a Espanya

Rajoy, junt al primer ministre portuguès, António Costa. Foto: Europa Press

L'Assemblea de la República, el parlament de Portugal, ha aprovat avui una resolució en què
demana al govern espanyol que trobi una solució política al conflicte de Catalunya. A proposta del
Partit Comunista (PCP), el legislatiu portuguès demana resoldre "la qüestió nacional a Espanya, el
respecte per la voluntat dels seus pobles i, conseqüentment, la voluntat del poble català, i la
salvaguarda dels drets socials i els altres drets democràtics dels pobles d'Espanya".
Han votat a favor de la proposta del PCP, el Partit Socialista,el Bloco d'Esquerda i els Verds. S'hi
han oposat els partits conservadors, el Social Demòcrata (de centre dreta) i el CDS-PP
(democristià). El fet que els socialistes s'hagin afegit té una gran significació política, ja que es
tracta del partit en el govern, liderat pel primer ministre António Costa.
Prèviament, l'Assemblea havia rebutjat un punt més radical presentat pel PCP, en què es
condemnava la política repressiva del govern de Mariano Rajoy, segons ha informat el CDR de
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Lisboa.

S'ha rebutjat el primer punt i APROVAT el segon.
Resultat de la votació dels 2 punts: pic.twitter.com/hEdtxVMryY https://t.co/hEdtxVMryY)
(
? CDR Lisboa (@CDRLx) 29 de març de 2018
(https://twitter.com/CDRLx/status/979379517897748486?ref_src=twsrc%5Etfw)

Els socialistes no han donat suport a la proposta, tot i que una vintena de diputats l'han votat.
Actualment, el socialista Costa governa Portugal sense majoria absoluta i necessita del suport de
les altres forces d'esquerra, el Bloco i el PCP.
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