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Collboni carrega contra ERC per
impedir el nomenament d'Iceta: «És
inèdit i antireglamentari»
L'alcaldable del PSC insta els barcelonins a triar entre un govern "pro Barcelona"
o un govern "pro independència"

Jaume Collboni, aquest dimecres durant la roda de premsa d'EFE | ACN

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que la negativa
d'ERC de permetre el nomenament de Miquel Iceta com a senador "és un fet inèdit i
antireglamentari". Durant la roda de premsa organitzada per l'Agència EFE, l'alcaldable socialista
ha recordat que els republicans van permetre que Xavier García Albiol fos senador l'any 2016, i
ha qualificat d'"impensable" que ara es veti un candidat que és "català, progressista d'esquerres, i
en favor del diàleg".
L'alcaldable ha incidit en el reglament del Parlament i ha qüestionat que el partit independentista i
d'esquerres "torni a saltar-se les normes", fent referència als plens del 6 i 7 de setembre i al
referèndum de l'1-O. A més, ha relacionat el partit presidit per Oriol Junqueres amb Cs, ja que
ha afirmat que els dos partits "volen viure en un conflicte permanent".
Collboni, molt crític amb la candidatura que lidera Ernest Maragall, ha dit que el veto dels
republicans a Iceta fa preveure que vol fer ERC amb Barcelona, i en aquest sentit ha instat els
barcelonins a triar entre un govern "pro Barcelona" o "pro independentista" el 26-M. L'alcaldable
ha afirmat que si ERC guanya les eleccions municipals, com indiquen la majoria d'enquestes, serà
https://www.naciodigital.cat/noticia/179843/collboni-carrega-contra-erc-impedir-nomenament-iceta-es-inedit-antireglamentari
Pagina 1 de 2

una "pèssima notícia per a Catalunya": "Ens instal·laríem un altre cop en el bloqueig".
"La prioritat són els problemes dels barcelonins"
El candidat del PSC ha apel·lat al sentit institucional d'alguns de la resta de partits que també
sentin "vergonya aliena" per "l'espectacle" que ha fet ERC, i ha assegurat que els republicans se
senten "vigilats de reüll" per JxCat i la CUP. Ha deixat clar que està disposat a dialogar amb tothom
però que "els resultats de les converses es veuran després de les eleccions el 26M". I ha negat
qualsevol pacte amb els "extremistes" o recolzament a un candidat independentista, ja que
assegura que "la prioritat són els problemes dels barcelonins".
A banda, el PSC assegura que "l'extrema dreta ha perdut la batalla", però que va ser ERC qui va
posar en risc el govern d'esquerres al no acceptar els pressupostos generals, i que no permetran
que es "supediti la ciutat de Barcelona al procés, convertint-la en una ciutat trinxera". Collboni ha
indicat que "la política serveix per evitar la via judicial però que això és impossible si
l'independentisme se salta les normes sistemàticament".
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