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Sánchez exigeix a Cosidó que
plegui: «L'escàndol és el sentit
patrimonialista que el PP té de la
justícia»
El president del govern espanyol acusa els populars de falta de "sentit d'estat" i
els exigeix que "respectin el pacte" per renovar el Poder Judicial

Pedro Sánchez, al Senat | ACN

El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, no es planteja dimitir
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167174/cosido/no/es/planteja/dimitir/malgrat/renuncia/marche
na) , tot i que el líder dels populars, Pablo Casado, ja l'ha deixat a la corda fluixa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167164/casado/desmenteix/cosido/deixa/corda/fluixa?rlc=p1)
. I, lluny de plegar, Cosidó s'ha convertit en protagonista de la sessió de control a la cambra alta. El
dirigent del PP ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que es comprometi a no
concedir l'indult als dirigents independentistes. Sánchez, que ha lamentat la pregunta formulada
quan encara no s'ha celebrat el judici, ha demanat a Cosidó que plegui després dels missatges
sobre la polèmica renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). "L'escàndol és el sentit
patrimonialista que el PP té de la justícia", ha sentenciat Sánchez.
El president espanyol ha acusat el portaveu popular al Senat d'haver "desvirtuat el pacte" que el
seu partit havia assolit amb el PSOE per renovar l'òrgan de govern dels jutges. "Vam arribar a un
acord que li demano que respectin. Tinguin sentit institucional, tinguin sentit d'estat. Avui ha
https://www.naciodigital.cat/noticia/167201/sanchez-exigeix-cosido-plegui-escandol-es-sentit-patrimonialista-pp-te-justicia
Pagina 1 de 2

renunciat algú, però no és qui esperen els espanyols que renunciï, que és vostè", ha reblat
Sánchez, que ha afirmat que creu en la "independència del Poder Judicial". "L'elecció del CGPJ
competeix al poder legislatiu. Podem canviar la metodologia. Però a dia d'avui la fórmula és a
través del poder legislatiu, del Congrés i del Senat", ha subratllat a Cosidó. "Vostè va dir coses
gravíssimes sobre l'acord", ha insistit el líder socialista. Sánchez també ha acusat el PP d'haver
tacat la imatge del jutge Manuel Marchena.
Sánchez, a l'independentisme: "No són majoritaris"
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha carregat amb duresa contra la possibilitat
de pactar un referèndum a Catalunya
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167197/sanchez/independentisme/no/son/majoritaris/imposar/
autodeterminacio) . Segons Sánchez, a resposta del senador Josep Lluís Cleries, del PDECat,
les votacions del Brexit i d'Escòcia "són divisòries". "Els ciutadans no se senten identificats amb els
resultats. A banda de ser inconstitucional i il·legal, i de no formar part de l'ordenament jurídic
internacional, el que vostès proposen és fracturar la societat en dos", ha apuntat. "Assumeixin la
realitat, no són majoritaris a Catalunya per defensar el dret a l'autodeterminació. No tenen dos terços
al Parlament i volen que el govern assumeixi quelcom que és divisori i il·legal", ha apuntat el
dirigent del PSOE.
"Vostès vivien millor amb Mariano Rajoy com a president", ha apuntat Sánchez. "Hem de ser
seriosos en relació amb la crisi a Catalunya. Des que hem arribat al govern s'han desbloquejat les
comissions bilaterals", ha ressaltat el dirigent del PSOE, que ha celebrat que es parli de
seguretat, d'economia, d'educació de ciència entre els executius. "Aquest govern va adquirir el
compromís de baixar la temperatura" al Tribunal Constitucional (TC), ha insistit el president del
govern espanyol.
En aquest sentit, ha tret pit d'haver retirat els recursos d'inconstitucionalitat contra la llei catalana
d'universalitat de la salut, i també de l'acord econòmic per invertir a Catalunya el contingut de la
disposició addicional tercera. "Si s'agafen els estudis demoscòpics dels últims mesos, el 56% dels
catalans manifesta que la proposta d'enfortir l'autogovern té el seu suport, i el 70% en el cas de
l'enquesta de La Vanguardia", ha apuntat. "La proposta que agrega més o divideix menys és el
reforçament de l'autogovern", ha indicat, citant també l'enquesta del diari El Periódico.
"Si vol arribar al 80% de la població, proposi un referèndum i triomfarà", ha destacat Cleries, que ha
carregat contra la manca d'independència del poder judicial. El senador del PDECat ha posat de
manifest la crisi que viu la justícia espanyola després de la renúncia de Manuel Marchena a
presidir el Consell General del Poder Judicial (CGPJ)
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167152/renuncia/marchena/dinamita/pacte/psoe-pp/ara) .
Sánchez ha respost que qui judicialitza la política és l'independentisme perquè condiciona el
suport als pressupostos a millorar la situació dels presos.
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