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Rufián estén la mà al PSOE
després del veto a Iceta
El diputat d'ERC al Congrés obre la porta al diàleg "partit a partit", tot i que
assenyala les "declaracions desafortunades" dels socialistes en els darrers dies

Gabriel Rufián, la nit electoral del 28-A | Josep M Montaner

El diputat d'ERC, Gabriel Rufián, ha estès la mà per dialogar amb els socialistes després del
veto a Miquel Iceta per fer el salt al Senat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179925/psc/dona/trencats/ponts/amb/independentisme/veto/ic
eta) . Tot i això, ha dit que l'actitud del PSOE i de Miquel Iceta "donava la impressió que no volien
que fos president del Senat". Segons Rufián, les "declaracions desafortunades" del líder del PSC
fan pensar que "no volia que ERC el votés" al Parlament per ser designat senador quan és un
polític prou "llest", "hàbil" i experimentat com per saber com dur a terme aquest tipus de negociació.
Pel que fa al PSOE, ha dit que "pretendre que un company de partit sigui president del senat
sense parlar amb ningú, grinyola". "No pot ser que grups parlamentaris imprescindibles
s'assabentin per la premsa", ha defensat Rufián. El diputat d'ERC ha rebutjat en roda de
premsa a la cambra baixa després de presentar la credencial de diputat l'argument que el
nomenament es fa per cortesia parlamentària i ha argumentat que els socialistes la van trencar
quan van votar l'aplicació del 155.
Tanmateix, Rufián ha obert la porta a la via del diàleg "partit a partit" amb el PSOE i ha dit que els
republicans tenen la "mà estesa". Fonts dels republicans han deslligat del tot el que ha passat
amb Iceta de la negociació de la Mesa del Congrés i han considerat que el veto a la designació del
líder del PSC com a senador no ho invalida. De fet, Rufián ha explicat que manté contacte amb
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la portaveu del PSOE, Adriana Lastra.
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