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VÍDEO EN DIRECTE La conferència
de Quim Torra al teatre Kursaal de
Sant Sebastià
El president és de visita al País Basc, on s'ha reunit amb Íñigo Urkullu i amb
diverses plataformes sobiranistes
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=0CxV91eQFfA
Quim Torra acaba la seva visita al País Basc amb una conferència al teatre Kursaal de Sant
Sebastià després de la compareixença conjunta d'aquest migdia al costat del lehendakari Íñigo
Urkullu. En la compareixença a Ajuria Enea,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166794/urkullu/insta/torra/aprofitar/nou/context/al/congr/afavor
ir/distensio/entre/governs) el president de la Generalitat s'ha referit a la proposta de Pedro
Sánchez de pactar un nou Estatut. "Una reforma de l'Estatut és una pantalla passada. Ens
recorda molt l'apoyaré de Zapatero. És un apoyaré 2.0", ha expressat. Torra ha demanat a
Sánchez que tingui "coratge" per optar per la via del referèndum d'autodeterminació.
El lehendakari ha assegurat que cal "aprofitar" la "majoria" existent al Congrés dels Diputats
(formada pel PSOE, Podem i els partits nacionalistes) per tal de trobar una via de "distensió" en un
context complex. El president de la Generalitat ha volgut deixar clar que Catalunya "sempre estarà
al costat d'Euskadi" i ha apuntat la necessitat de bastir "ponts" després del 155, molt criticat pels
dos dirigents. El missatge de Torra al president Pedro Sánchez ha estat clar: fer una oferta que
reconegui el dret a l'autodeterminació i acabi amb la repressió, que ha dut nou dirigents a la presó.
Es tracta de la primera trobada entre el lehendakari i Torra, que a banda de reunir-se amb
Urkullu també té previstes entrevistes a mitjans de comunicació bascos, reunions amb
plataformes sobiranistes i una conferència a Donosti. La invitació original, de fet, prové de Gure
Esku Dago (https://gureeskudago.eus/es) , una plataforma basca que organitza consultes
populars. Aprofitant l'agenda, l'equip de Palau es va posar en contacte amb l'executiu basc i es
va acordar la trobada entre els dos màxims dirigents i la compareixença conjunta. El president
aprofitarà per reunir-se, també, amb Arnaldo Otegi.
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