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Pisarello assumirà la primera
secretaria del Congrés «per
reflectir la pluralitat nacional de
l'Estat»
Jaume Asens considera que l'acord per a la mesa del Congrés demostra que
les negociacions amb el PSOE per un possible govern de coalició a Espanya van
"en la bona direcció"

Jaume Asens i Gerardo Pisarello, aquest divendres al migdia a la seu dels comuns a Barcelona | Roger
Arnau

Gerardo Pisarello serà el secretari primer de la mesa del Congrés dels Diputats. Ho han confirmat
els comuns aquest divendres al migdia des de la seva seu al carrer Marina de Barcelona
després de tancar l'acord per a la composició de la mesa juntament amb PSOE i Podem.
Pisarello, que ha comparegut al costat de Jaume Asens, cap de llista d'En Comú Podem a les
passades eleccions del 28-A, ha destacat que serà la primera vegada que "una força netament
catalanista, sobiranista i republicana" tindrà aquesta presència a la mesa de la cambra baixa
espanyola.
"Aquesta designació és un reconeixement al que ha significat Barcelona i el municipalisme del
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canvi en aquests últims quatre anys", ha afirmat Pisarello. El diputat electe dels comuns ha
insistit que l'acord de la mesa ha de ser el "preludi dels canvis que els comuns també volen
veure reflectits en les polítiques de govern". En aquest sentit, ha afegit que l'objectiu de l'esquerra
alternativa és "poder incidir de forma clara en les polítiques de govern dels pròxims anys".
Pisarello ha explicat que durant els anys de govern del PP la mesa del Congrés ha estat un
instrument a través del qual la dreta ha bloquejat de manera sistemàtica i il·lícita bona part de
l'agenda del canvi: "El Partit Popular va vetar la tramitació de més de 60 lleis al Congrés que
tenien a veure amb qüestions que per a nosaltres són fonamentals. Pisarello ha posat tres
exemples: la revalorització de les pensions, l'impost al sol i la transferència a l'Estat de les
exhumacions de les víctimes del franquisme.
"La mesa ha de servir d'una vegada per reflectir la pluralitat política i nacional que hi ha al conjunt
de l'Estat", ha afirmat Pisarello. I ha assegurat que faran "tot el que estigui al seu abast" perquè
l'ús del català i la resta de les llengües de l'estat espanyol puguin tenir "una presència
normalitzada al Congrés dels Diputats. El pròxim secretari primer de la cambra baixa ha
reconegut que "hi ha una part que depèn de la mesa i una part que depèn del reglament". En
aquest sentit ha apostat per reformar-lo i fer possible "l'ús clar" del català al Congrés.
"La gent vol deixar enrere l'Espanya del blanc i negre"
Jaume Asens, per part seva, ha afirmat que l'acord entre els comuns, Podem i el PSOE és "bo" i
permetrà fer un pas més cap al que els ciutadans va escollir a les eleccions: "La gent volia deixar
enrere l'Espanya en blanc i negre del tripartit de Colón". El cap de llista dels comuns als comicis
espanyols també ha remarcat que "per primer cop en trenta anys les forces progressistes
tornaran a tenir majoria a la mesa del Congrés".
Preguntat pel bloqueig per part de l'independentisme a Miquel Iceta com a senador, el diputat
electe d'En Comú Podem ha afirmat que "ERC ha demostrat que torna a ser un actor de
bloqueig" i ha retret la "incongruència" dels republicans que després de l'aplicació del 155 sí que
"van votar sense cap tipus de problema" el nomenament de la diputada de Ciutadans Lorena
Roldán com a senadora. "L'espectacle de declaracions creuades i retrets d'aquests últims dies
s'ha de superar i s'ha d'iniciar una nova etapa on tothom assumeixi una nova agenda de diàleg",
ha remarcat Asens.
Pel que fa al nomenament de dos catalans, Meritxell Batet i Manuel Cruz, com a pròxims
presidents del Congrés i el Senat, Asens ha considerat que "són bones notícies", però ha afegit que
els comuns volen que "els gestos es tradueixin en acció política concreta" i ha insistit que "la
política es mesura en canvis i en la capacitat de transformar les coses", ha conclòs.
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