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Sánchez s'atorga el mèrit de la
divisió de l'independentisme
El president del govern espanyol assegura que "obrirà diàleg" amb els
independentistes sobre els pressupostos

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa. | ACN

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, creu que el diàleg que sempre ha defensat
amb Catalunya és el que explica la trencadissa entre ERC i JxCat i la pèrdua de la majoria
absoluta independentista
(https://www.naciodigital.cat/noticia/164544/independentisme/perd/majoria/pero/fa/pinya/amb/com
uns/referendum/acordat) que s'ha vist aquest dimarts al Parlament català. Així ho han manifestat
fonts de la Moncloa després de la roda de premsa que ha realitzat, on ha valorat en positiu el
xoc entre partits pels quatre diputats de JxCat suspesos.
Sànchez ha afirmat que més enllà dels ?fets puntuals que puguin passar al Parlament?, la posició
del seu executiu segueix essent inamovible a favor ?que d'una vegada per totes el diàleg i la
legalitat es materialitzi a Catalunya?. Així mateix, ha desitjat que ?tot el que tingui a veure amb la
unilateralitat i el trencament de la legalitat quedi en el passat?.
En una compareixença conjunta a la Moncloa amb el president xilè, Sebastián Piñera, Sánchez
també ha afirmat que no compareixerà al Senat el dia 23 per parlar de la seva tesi -com
reclamava la majoria absoluta del PP- per ?prestigiar? la cambra alta davant l'?estratègia de la
radicalització? del PP, que el que està fent és ?alimentar l'ultradreta?, en referència a VOX.
?Aquesta és una reflexió que s'hauria de fer l'oposició?, ha dit abans d'insistir que PP i Cs haurien
d'abordar amb lleialtat qüestions que tenen a veure amb l'interès general de l'Estat.
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Així mateix, ha afirmat que malgrat les advertències d'ERC i JxCat respecte de la seva posició
sobre els pressupostos -que vinculen al paper de la Fiscalia al judici de l'1-O- el seu govern va
?partit a partit?.
Respecte a l'acord amb Podem pels comptes, Sánchez ha considerat que existeix ?una voluntat
clara determinada? per assolir un acord i ?presentar aquestes grans línies pressupostàries a
Brussel·les? i ha remarcat que el pressupost servirà per donar ?estabilitat? i ?reconstruir un estat
del benestar danyat no només per la crisi, sinó per posicions ideològiques?.
A partir d'aquí, ha assegurat que el seu govern obrirà el diàleg amb la resta de forces parlamentàries,
en referència als independentistes, per disposar dels comptes. ?L'important és que el 15
d'octubre presentarem les línies dels pressupostos a la Comissió Europea, uns comptes que volen
dotar d'estabilitat i certesa els agents econòmics, complir la consolidació fiscal, un compromís per
reforçar la cohesió social i territorial, i consolidar la dinàmica de creació d'ocupació, que està essent força
positiva durant l'any?, ha asseverat.
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