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Pedro Sánchez, nou president
espanyol
El Congrés valida la moció de censura a Rajoy i facilita el relleu a la Moncloa una
setmana després de la primera sentència del cas Gürtel

Encaixada de mans entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez just després de la votació | Europa Press

Pedro Sánchez és el nou president del govern espanyol. La moció de censura presentada pel
líder del PSOE ha doblegat finalment Mariano Rajoy, derrotat i absent fins al darrer moment al
Congrés, que aquest divendres ha validat el relleu a la Moncloa. Els socialistes -amb 180 vots a
favor, gràcies al suport d'Units Podem i les seves confluències, els partits independentistes i el
nacionalisme basc- obren una nova etapa política a Espanya tot just una setmana després de la
primera sentència del cas Gürtel
(https://www.naciodigital.cat/noticia/155491/sentencia/gurtel/prova/enriquiment/illicit/pp/condemna
/barcenas/33/anys/preso) , que ha dinamitat l'executiu del PP i amenaça de sacsejar també el
partit de Rajoy. "Sí se puede", s'ha escoltat a l'hemicicle just després que la presidenta de la
cambra baixa, Ana Pastor, hagi llegit el resultat de la votació.
Sánchez, que pot prendre possessió en les pròximes hores
(https://www.naciodigital.cat/noticia/156197/psoe/mira/moncloa/presa/possessio/sanchez/abans/di
lluns/nou/govern) -el PSOE pretén accelerar la formació del govern-, acaba amb el regnat del PP.
Set anys de domini de la dreta marcats per les turbulències econòmiques fruit de la crisi, pel llast
de la corrupció i la judicialització del procés sobiranista. Rajoy, en les seves últimes paraules com
a president -ha arribat al Congrés just al final del debat parlamentari-, ha reivindicat el seu llegat.
"Ha sigut un honor deixar una Espanya millor de la que vaig trobar", ha afirmat breument
(https://www.naciodigital.cat/noticia/156217/rajoy/acomiada/sort/tots/espanya) , aplaudit només
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pels diputats del PP. La majoria de les Corts espanyoles no comparteixen aquest balanç i avui han
decidit passar pàgina. És la primera moció de censura victoriosa de l'era democràtica moderna.
En l'epíleg de Rajoy, el PP ha continuat atacant Sánchez, amb un argument exhibit en les
últimes hores, l'hipotètic pacte secret amb l'independentisme. Rafael Hernando, portaveu
parlamentari dels populars, ha acusat el dirigent socialista de trencar "la unitat constitucional" i de
pactar indults per als presos polítics
(https://www.naciodigital.cat/noticia/156211/pp/acusa/sanchez/trencar/unitat/constitucional/pactar/i
ndults/presos?rlc=p1) . El missatge contundent del PP ha trobat la resposta contemporitzadora
de Sánchez, que fins ara ha brandat un diàleg inconcret per atendre el plet territorial. "El meu
govern escoltarà Catalunya", ha expressat aquest divendres al Congrés
(https://www.naciodigital.cat/noticia/156216/sanchez/meu/govern/escoltara/catalunya) .

Pedro Sánchez, amb José Luis Ábalos, Adriana Lastra i Margarita Robles, al Congrés Foto: ACN

La capacitat de trobar una sortida política al cas català serà el termòmetre de la presidència de
Sánchez. El PSOE no reconeix el dret a decidir de Catalunya. De moment, els seus arguments
són el diàleg i primers passos per a la distensió, com la recuperació de lleis socials tombades pel
Tribunal Constitucional
(https://www.naciodigital.cat/noticia/156177/primera/proposta/sanchez/torra/rescatar/lleis/socials/t
ombades/tc) . Més que el referèndum, la frontera del nou president espanyol és l'Estatut.
Tanmateix, la seva arribada al poder ha estat rebuda amb esperança pels dirigents
independentistes, que es mostren expectants. Aquest dissabte els consellers del nou Govern de
la Generalitat prendran possessió
(https://www.naciodigital.cat/noticia/156203/dogc/publica/finalment/nomenament/dels/consellers)
-un cop publicats al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) els nomenaments- i les negociacions
entre executius podran començar en els pròxims dies. L'escenari s'ha capgirat.
Reviscolat quan ja semblava liquidat al PSOE, Sánchez ha aconseguit l'objectiu que es va fixar
quan va prendre les regnes del socialisme espanyol: expulsar el PP del govern i accedir a la
Moncloa. El camí ha estat sinuós. Comença l'etapa Sánchez, ara mateixa plena d'incerteses.
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?? Un gran día para la democracia. Sale adelante la moción de censura al gobierno de Rajoy.
Vamos a trabajar con responsabilidad para recuperar la dignidad que merece nuestro país.
Un #GobiernoDeLaDignidad
(https://twitter.com/hashtag/GobiernoDeLaDignidad?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) con
@sanchezcastejon (https://twitter.com/sanchezcastejon?ref_src=twsrc%5Etfw) .
pic.twitter.com/vFdTGuOCcd (https://t.co/vFdTGuOCcd)
? PSOE (@PSOE) 1 de junio de 2018
(https://twitter.com/PSOE/status/1002487025205776384?ref_src=twsrc%5Etfw)
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