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?La Moncloa especula amb
eleccions el 14 d'abril per
pressionar ERC i PDECat pels
pressupostos
La data obligaria a dissoldre el Congrés la setmana que ve

Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats | Flickr Moncloa

El govern espanyol pressiona els partits independentistes per forçar-los a aprovar els
pressupostos de l'Estat. I ho fa amb la possibilitat d'unes eleccions anticipades. Així, aquest
dilluns ha filtrat el 14 d'abril com a possible data dels comicis. Una data que obligaria a dissoldre
les Corts espanyoles i convocar eleccions la setmana que ve, el proper dia 19 de febrer, 54 dies
abans de la hipotètica data dels comicis.
La filtració, que han transmès fonts de l'executiu espanyol a Efe i han publicat diversos mitjans, es
produeix en un moment molt oportú: un dia abans que comencin a debatre's al Congrés les
esmenes a la totalitat d'ERC i el PDECat al projecte de pressupostos. També arriba just l'endemà
de la manifestació del PP, Cs i Vox contra el diàleg entre els governs espanyol i català. I el mateix
dia que, des de l'executiu de Pedro Sánchez s'ha deixat anar que obren la porta a reprendre
aquest mateix diàleg
(https://www.naciodigital.cat/noticia/173285/marlaska/no/descarta/ara/seguir/negociant/amb/gover
n?rlc=p1) .
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També pràcticament a la vegada, el propi Sánchez ha assenyalat que, si ERC i el PDECat voten
finalment contra els seus comptes, s'alinearan al costat de dos "estranys companys de viatge"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/173295/sanchez/assenyala/independentisme/dreta/coincideix
en/no/pressupostos) , PP i Cs. Sánchez juga aquí amb el fet que totes les esmenes a la totalitat
es votaran dimecres, amb la qual cosa ERC i el PDECat quedarien gràficament situats al costat
dels dos grans partits espanyolistes. Tot plegat passaria dimecres, l'endemà que comenci a
Madrid el judici de l'1-O (https://www.naciodigital.cat/judici) .
Aquesta arma de pressió cap als partits sobiranistes compta amb una altra derivada: la por que
unes eleccions espanyoles puguin portar a la Moncloa una versió estatal del tripartit de dreta i
extrema dreta d'Andalusia, amb PP, Cs i Vox, tres formacions que han promès aplicar un 155
indefinit -i més dur- a Catalunya si arriben al poder.
El primer secretari general del PSC, Miquel Iceta, ha apuntar exactament en aquesta línia: "Si [els
independentistes] bloquegen els pressupostos hauran d'explicar per què contribueixen
objectivament a la victòria de les dretes", ha declarat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/173302/iceta/si/pressupostos/no/es/tramiten/entrarem/dinamic
a/preelectoral) , minuts després de conèixer-se la filtració.
Abans de les autonòmiques i europees
La data dels possibles comicis, a més de coincidir amb l'aniversari de la proclamació de la
Segona República espanyola, se situa un mes i mig abans de les eleccions municipals,
autonòmiques -en les comunitats autònomes de règim comú- i europees.
Sánchez estaria pressionant així també els barons territorials del PSOE, que no veuen amb
bons ulls uns comicis poc abans de les eleccions autonòmiques: partint de la tesi que la dreta i
l'extrema dreta van punxar en la manifestació de diumenge
(https://www.naciodigital.cat/noticia/173225/dreta/no/desborda/madrid/pero/es/fa/foto) , un
avançament electoral permetria Sánchez capitalitzar en benefici propi aquest -relatiu- fracàs.
En aquest sentit, diversos membres de la direcció del partit ja han explicat en privat que la data els
sembla "precipitada". Tampoc convenç tot el PSOE l'altra data per a unes eleccions anticipades
que havia circulat fins ara, la del 26 de maig, coincidint amb les autonòmiques.
ERC i PDECat volen esgotar la legislatura
Des d'ERC s'ha interpretat igualment la difusió de la data del 14 d'abril com una eina per
pressionar-los a aprovar els comptes, i el partit ha reaccionat afirmant que "un no als
pressupostos no ha d'implicar convocar eleccions"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/173297/erc/respon/sanchez/no/pressupostos/no/implicar/conv
ocar/eleccions) .
En una línia similar s'ha manifestat el PDECat, que ha emplaçat Sánchez a esgotar la legislatura
(https://www.naciodigital.cat/noticia/173306/pdecat/emplaca/sanchez/esgotar/legislatura/amb/pod
em/independentistes) amb Podem i els independentistes. Ho ha fet per boca del president de la
formació, David Bonvehí, que ha reclamat al líder del PSOE que "abordi" el conflicte amb Catalunya,
i ha apostat per seguir negociant fins dimecres la tramitació dels pressupostos.
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