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Junqueras, a Pedro Sánchez:
«Hem de parlar»
El president espanyol en funcions pregunta al líder d'ERC "com está"

Junqueras saluda Sánchez al Congrés | Europa Press

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=GQxf4da1YqU
Durant la sessió constitutiva del Congrés, s'han produït dues interaccions entre el líder d'ERC,
Oriol Junqueras, i el president en funcions, Pedro Sánchez. "Felicitats pel resultat i molts
encerts". Aquestes són les primeres paraules que li ha adreçat Junqueras, una breu salutació que el
dirigent socialista ha respost amb un escuet "gràcies" mentre encaixaven les mans. El segon cop
que han parlat, però, Sánchez ha pres la iniciativa: "Com estàs", li ha preguntat. I, segons publica
Europa Press, Junqueras li has respost: "Hem de parlar".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=GQxf4da1YqU
Més llarga ha estat la conversa amb el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, amb qui competeix a
les eleccions europees. Junqueras li ha dit al dirigent socialista que estaria bé tornar a debatre i
parlar de política com ja van fer a 8TV i, segons fonts coneixedores de la conversa, Borrell li ha
respost que estaria bé "fer un cafè". Junqueras ha saludat altres exmembres del govern
espanyol com Margarita Robles (Defensa), Dolores Delgado (Justícia) i Fernando GrandeMarlaska (Interior).
També ha saludat al president espanyol Josep Rull, que ha donat la mà a la vicepresidenta en
funcions Carmen Calvo. Turull, en canvi, ha evitat passar per davant de Pedro Sánchez. Durant
la primera votació, també s'han trobat de cara Jordi Sànchez i Pedro Sánchez, que s'han donat la
mà i han parlat breument. El diputat de JxCat també ha fet dos petons a Margarita Robles.
Aprofitant que les votacions són llargues i la sessió durarà diverses hores, l'ambient a l'hemicicle és
relaxat i s'ha vist els quatre diputats empresonats conversant amistosament amb els seus
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companys de grup i també d'altres que s'acostaven a saludar-los, com els bascos de PNB i
Bildu.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180306/presos/electes/asseuen/escons/al/congres/al/senat)
Durant el primer recompte, molts diputats han sortir de l'hemicicle per anar a la cafeteria
reservada per als diputats. També ho han fet Sànchez, Rull i Turull. Mentre siguin al Congrés
tenen llibertat de moviments dins l'hemicicle, tot i que les porten que hi tenen accés directe estan
custodiades en tot moment per la policia.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=q-Ze3QEZBHA
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