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Sànchez descarta per
«responsabilitat» exigir un
referèndum per mantenir el PSOE a
la Moncloa
En la roda de premsa organitzada per l'Agència EFE, el candidat de JxCat confia
que Pedro Sánchez acabarà assumint la consulta vinculant i acordada i descarta
establir "línies vermelles"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=RS5QdOBI6bs
Primera roda de premsa de Jordi Sànchez des de Soto del Real des que va entrar a la presó ja fa
549 dies. El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) ha evitat situar un pacte sobre un
referèndum acordat amb Pedro Sánchez com una exigència a l'hora de votar-li la investidura.
"Anem a Madrid amb les credencials clares. És indispensable que si algú vol el suport de JxCat
tingui voluntat d'assumir que el referèndum forma part de la solució. Ja tindrem temps de parlar de
com i quan. No estem exigint un referèndum a canvi d'investir Sánchez. Som responsables i
sabem les dificultats", ha apuntat.
Vestit amb amb americana blava, camisa blanca i llaç groc a la solapa, ha volgut fer una intervenció
inicial detallada. "Tinc el convenciment que només treballant des dels valors de la democràcia i la
voluntat d'exercir del dret a l'autodeterminació és el que m'ha fet presentar a les eleccions. Sóc
innocent. Res del que s'està veient en aquest judici pot justificar la presó", ha remarcat, al mateix
temps que destacava que no tenen "línies vermelles" a l'hora d'abordar el diàleg amb el futur
govern de l'Estat. Interpel·lat sobre l'11-O, ha assumit que és "inviable" aplicar-ne el mandat per
la "repressió" de l'Estat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177876/sanchez/veu/inviable/aplicar/resultat/1o/repressio/estat) .
Preguntat per la campanya, ha insistit que el dubte és qui tindrà la força per negociar amb el PSOE
després de les eleccions. "És la qüestió principal: com condicionem Pedro Sánchez en la propera
legislatura. Aquí és on la veu de JxCat és determinant. Tenim voluntat de treballar una solució, ho
volem fer des de la màxima transparència i lleialtat. Que algú pretengui que els problemes se
solucionin fora de les urnes, fora d'un referèndum, és equivocar la solució. Hi serem amb voluntat
de liderar el diàleg i trobar solucions, sent lleials a la voluntat de 2,3 milions de persones en l'1-O",
ha apuntat.

?? @jordialapreso (https://twitter.com/jordialapreso?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Tenim voluntat de
diàleg. Ho tenim des de la fermesa del que va representar l'#1Oct
(https://twitter.com/hashtag/1Oct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Estem convençuts que tard o
d'hora, el PSOE acceptarà aquesta via perquè sinó vol dir la condemna permanentment a un
bloqueig o governar amb la dreta"#FemHoJunts
(https://twitter.com/hashtag/FemHoJunts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/u21N7Y0tBU (https://t.co/u21N7Y0tBU)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 18 d'abril de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1118817593312333824?ref_src=twsrc%5Etfw)
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El paràmetre central, per tant, és "qui determinarà" el govern de Sánchez. "Les línies vermelles les
pot posar el PSOE, o la dreta, però després el pragmatisme de qui vol governar i el sentit de la
responsabilitat s'imposen. Estem convençuts que el PSOE té necessitat de trobar un soci estable
per trobar solucions a la política espanyola i a la catralana. El referèndum formarà part de la solució i
el PSOE acceptarà assumir un repte de responsabilitat històrica per resoldre el cas català. Nosaltres
no tenim línies vermelles", ha assegurat el cap de cartell de JxCat.
En tot cas, però, el referèndum ha d'estar "damunt la taula". "Entre tots hem de trobar vies de
sortida, i la via de sortida passa pel referèndum", ha apuntat Sànchez, que ha celebrat que Podem
porti aquesta proposta al programa electoral malgrat que no la concreta ni especifica si quedarà
"supeditada" a altres matèries". "Nosaltres volem formar part del diàleg, però no farem xecs en
blanc ni pagarem per anticipat. Sánchez no ha complert amb el seu compromís quan va ser
escollit, al juny, president del govern espanyol", ha ressaltat el dirigent independentista.

?? @jordialapreso (https://twitter.com/jordialapreso?ref_src=twsrc%5Etfw) a @EFEnoticias
(https://twitter.com/EFEnoticias?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Hi serem amb la voluntat de treballar
per una solució, amb lleialtat als dos milions de persones de l'#1Oct
(https://twitter.com/hashtag/1Oct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . A #JuntsxCat
(https://twitter.com/hashtag/JuntsxCat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) tenim una voluntat i una
trajectòria absolutament inequívoca"#FemHoJunts
(https://twitter.com/hashtag/FemHoJunts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/NJaguHSELl (https://t.co/NJaguHSELl)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 18 d'abril de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1118815894761816065?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Hi haurà d'haver concrecions. No hi haurà xecs en blanc i caldrà un compromís per part del líder del
PSOE que es posarà mans a l'obra per trobar la manera de fer el referèndum. Serem lleials en el
diàleg i no volem més un Estat que quan mira a Catalunya ni fa ni deixa fer", ha apuntat el
candidat de JxCat. "Necessitem un govern que sigui actiu per construir espais d'acord i de diàleg",
ha apuntat.
Petició urgent
JxCat va fer arribar la petició dimarts al vespre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177779/jxcat/tambe/demana/junta/electoral/sanchez/participi/r
odes/premsa/des/preso) , després que la JEC autoritzés el candidat d'ERC, Oriol Junqueras, a
comparèixer divendres des de Soto del Real
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177752/junta/electoral/autoritza/junqueras/fer/roda/premsa/de
s/preso) en la roda de premsa organitzada per l'ACN. Sànchez porta empresonat des del 16
d'octubre del 2017 i, malgrat haver concedit entrevistes per escrit, no ha pogut respondre en
directe preguntes dels periodistes des que la jutge Carmen Lamela el va privar de llibertat. Al
Suprem s'enfronta a 17 anys de presó per un presumpte delicte de rebel·lió.
La Junta va considerar que malgrat l'informe en contra d'Institucions Penitenciàries -que igual que
en el cas de Junqueras demanava que no es permetés la roda premsa perquè "afectaria
negativament el funcionament del centre penitenciari"- no hi ha prou motius que impedeixin
l'autorització del contacte informatiu. Per això ordena que es permeti fer, tot i que estableix que no
s'allargui més enllà de la una del migdia, quan s'inicia el repartiment del dinar al centre
penitenciari madrileny, on hi ha els presos homes.
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