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Iceta irromp a la campanya d'ERC
En els darrers dies, el nom del líder del PSC ha estat protagonista dels mítings
dels republicans

Miquel Iceta, en una imatge d'arxiu al Parlament | Adrià Costa

Desplaçat a un segon pla per la marató electoral, la vida al Parlament funciona al ralentí des de fa
setmanes amb excepció d'algun ple rutinari. Aquest dimecres, però, sembla que de nou s'accelera.
Un nom recorre els passadissos: el de Miquel Iceta. El busquen càmeres i micròfons i sobre ell en
parlen, a porta tancada, ERC i Junts per Catalunya. La votació d'aquest dijous per designar-lo o
no senador serà el principal acte de l'equador de la campanya.
El líder del PSC no té, per ara, cap bitllet comprat per anar a Madrid el pròxim dimarts, quan es
constituiran el Congrés i el Senat. Si bé la setmana passada els socialistes catalans no
contemplaven cap altra opció que no fos la seva designació com a senador, a mesura que s'ha anat
acostant el dia han anat encaixant que, efectivament, els independentistes estan disposats a
impedir que s'assegui a la presidència de la cambra alta. "S'acabaran abstenint", repetien com
un mantra dirigents socialistes la setmana passada tot recordant que mai abans s'ha produït un
veto d'aquestes característiques.
La preparació del terreny del veto
Però els republicans, especialment molestos pel menysteniment de Pedro Sánchez en les
negociacions al Congrés i la prohibició a Oriol Junqueras a participar en debats i actes electorals,
ja fa dies que preparaven el terreny mentre hi havia qui donava per fer que l'abstenció arribaria en
el darrer moment. De fet, Iceta ha fet aparicions a tots els mítings d'ERC. L'alcaldable d'ERC,
Ernest Maragall, s'ha referit a ell per ubicar-lo dins del "socialisme repressor" o per batejar-lo com
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a "portaveu del 155", mentre que el vicepresident Pere Aragonès també l'ha situat en l'ull de
l'huracà de les seves crítiques en campanya.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=K2_Uf4BBGII
La sala de màquines del partit d'Oriol Junqueras té detectat, des del primer minut, que el seu
terreny de creixement està en atraure votant de Junts per Catalunya, que consideren clau per
imposar-se tant en el duel amb Carles Puigdemont com per aconseguir prou avantatge a
Barcelona per passar per davant d'Ada Colau. Segueixen havent-hi presos i exiliats i un judici en
marxa, però també una campanya clau en què pugnen per l'hegemonia del moviment
independentista. I si una cosa ha après ERC és que, qui colpeja primer, colpeja dos cops.
Els primers en anunciar el vot
Ser el primer en explicitar el vot en contra a Iceta
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179856/erc/oficialitza/veto/iceta/demanen/cortesia/nosaltres/d
emanem/humanitat) és un cop d'efecte i sacseja el tauler independentista. Podia, aleshores,
JxCat desmarcar-se i abstenir-se? Podia arriscar-se a abstenir-se i que, en un gir sobtat de guió
en què Ciutadans canviés una abstenció per un vot afirmatiu, acabar sent clau perquè Iceta
tingués garantit el passatge al Senat? La resposta ha estat que no.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179873/jxcat/tambe/votara/no/iceta/allunya/definitivament/sen
at)
Ser, però, el detonant de la "descortesia" que indigna el PSC tindrà conseqüències i ERC ha decidit
assumir-les conscient que, si Pedro Sánchez, realment vol resoldre el conflicte amb Catalunya,
ells són ara els principals interlocutors per pes numèric al Congrés. Cares llargues dels diputats
socialistes, que mantenen que Iceta serà el seu candidat fins el darrer vot que s'emeti aquest
dijous. De ben segur, que el líder del PSC seguirà desfilant per l'escenari electoral dels republicans.
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