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Puigdemont, sobre l'oferta de
Sánchez: «No és un problema de
promeses, sinó d'execució»
El president a l'exili, després de reunir-se amb Torra a Waterloo, assegura que
la decisió sobre la tramitació dels pressupostos de l'Estat correspondrà als grups
parlamentaris de PDECat i ERC

Quim Torra i Carles Puigdemont, aquest divendres a Waterloo | ACN

Quim Torra i Carles Puigdemont s'han trobat aquest divendres a Waterloo per planificar unes
setmanes decisives en clau de judici i d'estratègica política. El procés obert al Tribunal Suprem
es troba en la recta final perquè hi comencin a desfilar tots els dirigents encausats, i en paral·lel
es mantenen oberts dos debats: què ha de fer l'independentisme en el moment que arribin les
condemnes i quina posició s'ha de fixar al Congrés dels Diputats davant dels pressupostos
generals de l'Estat. El president a l'exili ha lamentat que les promeses de Pedro Sánchez -una
inversió a Catalunya basada en la disposició addicional tercera de l'Estatut
(https://www.naciodigital.cat/noticia/170685/sanchez/oferira/catalunya/nivell/inversio/disposicio/ad
dicional/tercera/estatut) - no es compleixin mai i ha exigit una "solució política" per un conflicte que
és també "polític", en referència al cas català.
La decisió final sobre els comptes "correspon als grups parlamentaris", ha determinat Puigdemont,
en referència als diputats del PDECat i ERC a Madrid. "Ja han explicitat la negativa a votar-los.
La tramitació dependrà d'ells, hauran de decidir com argumenten la presentació d'una esmena a la
totalitat o no presentar-la. El Govern i el Parlament poden tenir opinió, però no tenen cap capacitat
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de decidir", ha insistit.
Preguntat sobre la inversió que preveu Pedro Sánchez, el president a l'exili s'ha queixat que "no
es compleixen els anuncis". "No tenim cap mecanisme per complir-los. S'arriba al cinisme de dir
que no s'ha complert amb l'Estatut i després presentar-ho com una gran concessió. No és un
problema de promeses, sinó d'execució i d'incompliments flagrants", ha assenyalat Puigdemont, a
qui consta la decisió del PDECat de no votar a favor dels comptes després d'un debat encès a
l'executiva.

?? president @KRLS (https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) : "El problema dels
pressupostos de l'Estat en referència a Catalunya no són les promeses, en tenim una pluja
d'aquestes, el que falta és execució. No tenim cap certesa que les últimes promeses no sofriran
la mateixa sort que les anteriors" pic.twitter.com/H3soOVUEf1 (https://t.co/H3soOVUEf1)
? Partit Demòcrata ? (@Pdemocratacat) 11 de gener de 2019
(https://twitter.com/Pdemocratacat/status/1083697932224860161?ref_src=twsrc%5Etfw)
"No hi ha un escenari de negociació de partides pressupostàries", ha admès el president a l'exili,
que ha demanat una resolució "política" a un conflicte que també és "polític". "S'han fet pluges de
milions, i promeses, però no hi ha cap proposta damunt la taula que permeti tenir la certesa que
aquestes promeses d'última generació no tindran el mateix futur que les anteriors", ha indicat
Puigdemont. Torra ha apuntat, al cap d'una estona de preguntes respostes només pel seu
antecessor, que el PDECat i ERC actuaran a l'uníson en tot aquest debat pressupostari, que no
està ni molt menys tancat.
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