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Sánchez, a ERC: «No veten Iceta,
veten la convivència, el diàleg i
l'entesa»
El líder del PSOE acusa els independentistes de tenir ?por de les solucions?

Pedro Sánchez, aquest dimecres en un acte al País Basc | ACN

El secretari general del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha criticat
aquest dimecres la decisió de la direcció d'ERC -que va avançar ahir NacióDigital
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179856/erc/ratifica/seu/no/fer/iceta/senador) - de votar en
contra de la designació del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, com a senador de designació
autonòmica, fet que li impedirà dijous esdevenir també president del Senat.
A ERC se li sumarà previsiblement JxCat, que es debat entre el 'no' i l'abstenció.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179853/jxcat/descarta/votar/favor/designacio/iceta/senador)
?En realitat no estan vetant a Miquel Iceta?, sinó que veten ?la convivència, el diàleg i l'entesa?, ha
dit Sánchez a un acte a Donosti on ha afirmat que amb aquest moviment l'independentisme
demostra ?que té por a les solucions i al diàleg?.
L'entorn del president espanyol ha avançat al llarg del matí que Sánchez llançaria aquest dimecres
un missatge sobre la decisió dels republicans de tancar el pas al primer secretari del PSC. Tot
plegat després que els socialistes presentessin el primer secretari del PSC com a candidat a
senador i posteriorment apuntessin que seria el pròxim president de la cambra alta. El PSC ja ha
avançat que sospesa presentar un recurs al Tribunal Constitucional si el Parlament finalment
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bloqueja la designació d'Iceta com a senador.
A Donosti, Sánchez ha afirmat que Iceta és un ?gran polític català que aposta per la convivència i
la concòrdia? i amb el seu veto els republicans demostren que no aposten per aquests dos valors.
?Tenen por a dir als catalans que van creure en ells que la independència no serà possible i que
la única alternativa és la Constitució i la via estatutària, que és precisament la que defensa el
PSOE?, ha sentenciat.
En tot cas, segons el líder dels socialistes espanyols, ?per molt cordó sanitari o veto que posin no
podran amb les ànsies del poble català, del poble d'Euskadi i el conjunt dels pobles d'Espanya per
la concòrdia, convivència, i la unió de tots els espanyols?.
?Aquesta legislatura serà la de la convivència, encara que els pesi a les tres dretes i als
independentistes?, ha afirmat Sánchez, que ha insistit que el seu executiu estarà sempre
?defensant la Constitució i l'Estatut?.
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