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Roger Torrent: «Les imatges de
desunió en el bloc independentista
no ajuden»
El president del Parlament defensa la decisió de la mesa, descarta eleccions a
curt termini i argumenta que aquest dimarts es van "preservar els acords de la
cambra i garantir els drets de tots els diputats"

Roger Torrent defensa la mesa del Parlament després que l'independentisme hagi perdut la
majoria pel xoc entre JxCat i ERC sobre el vot dels diputats processats. El president de la
cambra argumenta que aquest dimarts es va "preservar els acords i garantir els drets de tots els
diputats". Ara bé, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio poques hores després del
desacord entre les principals forces independentistes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/164578/divorci/entre/jxcat/erc/incapacita/majoria/independenti
sta) , reconeix que "les imatges i escenes de desunió no ens ajuden". "Amb el missatge dels
darrers dies no contribuïm a generar més adicions al procés. No tenim cap altre remei que
enfortir-nos", confessa. Reclama una estratègia conjunta de partits i entitats i fa una crida a "no
mirar-se de reüll i intentar apunyalar-se".
Torrent, que ha descartat eleccions a curt termini i s'ha mostrat convençut que el xoc entre ERC i
JxCat no "debilitarà" el Govern, defensa que l'acord del Parlament del passat 2 d'octubre permetia
preservar l'acta dels diputats processats, mantenir la majoria independentista i continuar dotant
d'efectivitat els vots. Assegura que "respecta" la decisió de Puigdemont, Rull, Turull i Sànchez de
no acollir-s'hi, però confessa que això comporta la pèrdua de la majoria parlamentària per part de
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l'independentisme.
El president de la cambra, que reconeix que ERC i JxCAT necessiten "explicar-se millor",
argumenta que la seva principal funció com a màxima autoritat és "preservar els acords del
Parlament" i assegura que, quan no s'han seguit les advertències dels lletrats, ha estat perquè
"s'ha tirat pel dret per assolir un objectiu molt clar, per avançar".
"Algú creu que qui es deixa influir per les amenaces o perills de la política accepta ser investit
com a president del Parlament?", expressa Torrent, que recorda que ja té tres querelles
pendents. "Això no ens farà canviar, això no va de valents o de covards", sentencia.
Un referèndum "inevitable"
D'altra banda, el diputat d'ERC insisteix en la necessitat que l'estratègia de l'independentisme
camini cap a un referèndum acordat "inevitable" tot ampliant la base social: "Si alguna cosa
batega en el fons de tots el plantejaments independentistes és que hem de ser més i més
determinants". Preguntat per una eventual moció de censura contra el president de la Generalitat,
Quim Torra, aprofitant la minoria independentista, Torrent a respost que caldria fer-hi front
"fermament".
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