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VÍDEOS Els presos electes
prometen enmig d'una bronca al
Congrés
Junqueras, Rull, Turull, Sànchez i Rull prometen com a "pres polític" i "per
imperatiu legal", i Rivera exigeix a Batet que no permeti que vulnerin la
Constitució

La nova presidenta del Congrés, Meritxell Batet | ACN

Xou al Congrés. Els diputats de PP, Cs i Vox han intentat boicotejar els missatges dels diputats
independentistes durant l'acatament de la Constitució. Els representants espanyolistes han cridat i
picat amb la mà a l'escó mentre parlaven els representants de JxCat i ERC, que han promès el
càrrec reclamant la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, per la República catalana i
per imperatiu legal.
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha promès la Constitució "des del compromís republicà, com a
pres polític i per imperatiu legal". Aquesta ha estat la fórmula utilitzada pel líder republicà per fer el
tràmit de jura o promesa de la Constitució, diferent al que han utilitzat la majoria de diputats del seu
grup, que han promès la carta magna espanyola "per la llibertat dels presos i exiliades polítiques i
per la república catalana, i per imperatiu legal".
Com ha passat amb els altres diputats independentistes que han fet la promesa abans que ell,
els diputats de Vox han intentat impedir que se'l sentís picant amb les mans la taula i fent soroll.
En canvi, els diputats d'ERC s'han aixecat a aplaudir-lo, així com també algun de JxCat.
https://www.naciodigital.cat/noticia/180352/videos/presos/electes/prometen/enmig/bronca/al/congres
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=CRvi4pSguIs

El paper que ha fet servir Oriol @junqueras (https://twitter.com/junqueras?ref_src=twsrc%5Etfw)
per llegir el missatge previ a prometre el càrrec com a diputat: "Des del compromís republicà, com a
pres polític i per imperatiu legal, sí, prometo"; ho detallen @_Sara_Gonzalez_
(https://twitter.com/_Sara_Gonzalez_?ref_src=twsrc%5Etfw) i @Ferrancm
(https://twitter.com/Ferrancm?ref_src=twsrc%5Etfw) des del Congrés https://t.co/lUv1OZNjFT
(https://t.co/lUv1OZNjFT) pic.twitter.com/ES73byjvni (https://t.co/ES73byjvni)
? NacióPolítica (@naciopolitica) May 21, 2019
(https://twitter.com/naciopolitica/status/1130809637052342273?ref_src=twsrc%5Etfw)
Els diputats de JxCat Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull han promès aquest dimarts el càrrec
al Congrés ?per imperatiu legal amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre i al poble de
Catalunya". Ho han fet enmig dels crits i els cops que han fet els diputats de Vox, que han
impedit que se'ls pogués sentir. La portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha promès ?amb lleialtat al
mandat democràtic de l'1 d'octubre i al poble català, per la llibertat dels presos i exiliats; per
imperatiu legal".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=qi9nUi-p5Vc
Pel que fa al líder de Podem, Pablo Iglesias, ha acatat la Constitució "per la democràcia, pels drets
socials i per Espanya" i el diputat Gerardo Pisarello ha promès el càrrec "per uns nous temps
republicans".
Rivera, als presos: "No aconseguireu trencar Espanya"
Les promeses no s'han pogut escoltar perquè els micròfons no estaven encesos i els diputats de
PP, Vox i Ciutadans han picat a l'escó i cridat mentre parlaven els diputats independentistes.
Albert Rivera ha estat dels més crítics i fins i tot s'ha aixecat de l'escó en senyal de disconformitat
mentre es duia a terme l'acatament a la Constitució. En un primer moment, la presidenta Meritxell
Batet ja li ha dit que no aturaria la sessió.
Un cop acabada la votació, el dirigent nacionalista ha demanat la paraula per una qüestió d'ordre i ha
assegurat que s'ha incomplert el reglament perquè s'ha permès ?parlar de presos polítics en
democràcia? i ha demanat a Batet que actuï contra els que han vingut a ?humiliar? la cambra
després d'haver trepitjat la Constitució espanyola. Encarant-se amb els presos els ha dit que no
aconseguiran trencar Espanya. Batet respon que ?no s'ha minat l'essència de l'acatament?.
Meritxell Batet, presidenta del Congrés
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=q-Ze3QEZBHA
Pedro Sánchez ha complert ja la seva missió de situar dos dirigents catalans al capdavant del
Congrés i del Senat. La dirigent del PSC i fins ara ministra Meritxell Batet és ja la nova
presidenta de la cambra baixa. Ha estat escollida en segona volta
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180298/al/minut/presos/electes/al/congres/al/senat) per
majoria simple amb els vots del PSOE, Podem, PNB, Compromís i Partit Regionalista de Cantàbria
després que en la primera votació no hagi aconseguit obtenir els 176 vots necessaris per ser
designada. Poc abans, Manuel Cruz s'ha assegut a la presidència de la cambra alta
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180311/senat/es/constitueix/amb/focus/posat/romeva) , un
lloc que inicialment el líder del PSOE i president en funcions havia reservat per a Miquel Iceta,
intent frustrat pels independentistes.
Batet, que en els darrers mesos s'ha guanyat la confiança de Sánchez, ha estat escollida en una
inèdita sessió constitutiva marcada per la presència de quatre presos polítics electes i per la
https://www.naciodigital.cat/noticia/180352/videos/presos/electes/prometen/enmig/bronca/al/congres
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presència dels 24 diputats d'extrema dreta. A les seves mans queda ara governar una legislatura
que no es preveu plàcida a l'hemicicle i que ha quedat clar que arrenca marcada pel laberint jurídic
de la situació dels presos electes. Una de les primeres grans decisions de la mesa serà si queden
suspesos o no els dirigents independentistes processats, una patata calenta que generarà
tensions. La vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ja advoca per la suspensió, mentre que
des d'ERC assenyalen que no suspendre'ls seria una "oportunitat" per reconduir el conflicte cap
a la via política.
A l'espera de què passa amb Miquel Iceta
La dirigent catalana, que va ser cap de llista per primera vegada a les eleccions espanyoles del
2016 prenent el relleu a Carme Chacón, va multiplicar la seva projecció política després de ser
designada ministra de Política Territorial després de la moció de censura. Tot i que durant les
primàries en les quals Sánchez es va enfrontar a Susana Díaz no va manifestar cap suport explícit
i es va posar de perfil, finalment el líder del PSOE li ha acabat fent un lloc en primera línia. La
vacant que deixa a l'executiu podria ser ocupada per un altre dirigent del PSC. Miquel Iceta ja va
deixar clar després de veure frustrat el seu salt al Senat que queda "a disposició" del que
consideri el president en funcions.
Responent a la composició de la mesa pactada entre el PSOE i Podem, María Gloria Elizo, de la
formació de Pablo Iglesias, ha estat escollida vicepresidenta primera del Congrés; Alfonso
Rodríguez, del PSOE, vicepresident segon; Ana Pastor, del PP, vicepresidenta tercera; i José
Ignacio Prendes, de Cs, vicepresident quart.
El Senat també ha escollit president. En aquest cas, la designació de Manuel Cruz s'ha pogut fer
en primera volta, ja que els socialistes compten amb majoria absoluta a la cambra alta. Han votat
els 250 senadors i Cruz n'ha obtingut 140. Llicenciat en Filosofia, va ser el número dos de Batet
a les eleccions del 2016. Sánchez hauria volgut que fos Iceta, però s'ha vist abocat a triar un
substitut pel "no" de les forces independentistes al Parlament per designar-lo com a senador
autonòmic.
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