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Contraoferta d'última hora
d'Iglesias al PSOE per desbloquejar
la investidura
Podem demana una vicepresidència de Drets Socials i els ministeris de Sanitat,
Treball i Ciència

Pablo Iglesias i Jaume Asens, aquest dimarts al Congrés | ACN

Podem ha llançat aquest dijous -a tres hores i 30 minuts de la votació d'investidura- una última
proposta al PSOE per assolir un acord que faci possible la investidura de Pedro Sánchez. La
formació de Pablo Iglesias apunta ara que assumiria una vicepresidència de Drets Socials, i els
ministeris de Sanitat, Treball, i Ciència i Universitats. Tret de Treball, es tracta de les mateixes
àrees que constaven a l'oferiment del PSOE a Podem que l'equip de Sánchez va filtrar a la
premsa aquest dimecres al vespre, i que Podem assegurava que mai s'havia produït en aquells
termes.
La contraproposta de Podem inclou d'aquesta manera una vicepresidència de Drets Socials i
d'Igualtat que, segons consta en document, hauria d'assumir ?competències per reformar el
sistema de cures (educació dels zero als tres anys) i dependència" i "assegurar la igualtat
retributiva entre homes i dones i els permisos de paternitat i maternitat iguals i intransferibles". A
més, la vicepresidència "s'ocuparia dels temes de memòria democràtica?.
Sanitat universal "real"
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Pel que fa al Ministeri de Sanitat i Consum, Podem demana que tingui "competències per
assegurar una sanitat universal real i frenar les privatitzacions del sistema sanitari, així com
garantir el dret a l'eutanàsia". El de Ciència i Universitats hauria de tenir "competències per
augmentar el finançament en ciència i innovació al 2% del PIB al llarg de la legislatura, articular una
carrera investigadora digna i convergir en la ràtio d'investigadors per habitant amb la mitjana
europea?. A més, hauria de tenir capacitat per baixar les taxes universitàries i augmentar les
beques?.
Segons Podem, la proposta té "voluntat de desbloquejar l'actual situació i de construir un govern
de coalició progressista que abordi els grans reptes del nostre país". La formació d'Iglesias
assegura que aquesta contraproposta parteix del document que el PSOE va filtrar aquest
dimecres al vespre, on apuntava que havia ofert a Podem una vicepresidència d'Afers Socials
per a Irene Montero i els Ministeris d'Habitatge, Sanitat i Igualtat.
"La nostra voluntat és contribuir des del govern a augmentar el SMI, assegurar la igualtat
retributiva entre homes i dones i seguir recuperant la memòria democràtica del nostre país",
assegura el document de Podem.
Abstenció d'ERC i Bildu
El gest arriba només uns minuts després que ERC i Bildu hagin anunciat l'abstenció en la votació
d'aquest dijous (https://www.naciodigital.cat/noticia/184658/erc/opta/abstenirse/sanchez/malgrat/manca/acord/amb/podem) . Segons ha explicat el portaveu dels republicans,
Gabriel Rufián, no arribar a una entesa suposarà la "mort política" de Sánchez i d'Iglesias, i els
ha demanat que s'asseguin per formar un govern de coalició.
En canvi, però, la Moncloa dona per trencades les negociacions. La vicepresidenta de l'executiu
espanyol, ha acusat Podem de voler el "govern sencer"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/184655?&passaact=28c9a8a889a2fa36568ed1f82300b358&r
enovaportada=1) . Els màxims dirigents del PSOE i de Podem van mantenir ahir una conversa
telefònica en la qual Sánchez va comunicar a Iglesias que no modificaria els termes de la seva
oferta.
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