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El president del Consell Europeu
apel·la a la «separació de poders»
per l'euroordre de Puigdemont
Charles Michel, exprimer ministre belga, evita pronunciar-se sobre el fons de la
qüestió en una compareixença al costat de Sánchez a la Moncloa

Pedro Sánchez, en una compareixença a la Moncloa | Europa Press

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dijous a la Moncloa amb
Charles Michel, president electe del Consell Europeu i exprimer ministre belga, que s'ha referit en
roda de premsa al procés d'extradició obert al seu país contra Carles Puigdemont, expresident de
la Generalitat. "És una qüestió que té a veure amb la separació de poders, un valor molt important en
l'estat de dret. No vull intervenir sobre un tema té a veure amb la separació de poders", ha
destacat Michel, que ha defensat "l'autoritat judicial" d'Espanya i l'aposta pel diàleg dins la
Constitució.
Sánchez, en campanya electoral, va reivindicar el control de la Fiscalia per obligar Puigdemont
a tornar a Espanya per ser jutjat -la vista oral a Bèlgica està programada pel 16 de desembre-, i
ahir Carmen Calvo, vicepresidenta del govern espanyol en funcions, va defensar que l'extradició
de l'expresident és una "prova de foc" per a la Unió Europea. Calvo ja es va esplaiar sobre la
qüestió el 29 d'octubre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190020/govern/espanyol/amenaca/belgica/perque/extradeixi/p
uigdemont/si/no/prendrem/decisions) .
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"Entre estats es col·labora i es pot tenir més intensitat o menys en aquestes col·laboracions, i
salvant que els dos poders judicials s'entenguin, treballin i es produeixi un pronunciament sobre
aquesta qüestió, independentment d'això Espanya, almenys mentre nosaltres siguem el govern no
entendrem que l'estat belga no reconegui la plenitud de la democràcia espanyola negant que
s'asseguin davant la nostra justícia els que ja han estat sentenciats de manera absolutament
garantista", va dir.
ERC i la investidura
En el torn de preguntes dels periodistes, el líder del PSOE s'ha referit a les negociacions per la
investidura, que de moment segueixen encallades -ERC es manté en el "no" després de la
primera reunió amb els socialistes al Congrés- tot i el pacte al qual ha arribat amb Pablo Iglesias.
Sánchez ha enviat un missatge als republicans: cal que expliquin "quina alternativa" proposen a
un govern entre el PSOE i Unides Podem
(https://www.naciodigital.cat/noticia/191043/sanchez/desafia/erc/explicar/quina/alternativa/propos
a/govern/psoe-podem) .
"Som les dues úniques organitzacions a nivell nacional que apostem pel diàleg dins la Constitució
per resoldre la crisi política, les úniques forces que la volem superar dins l'Estatut. Aquells que
s'oposen a un govern progressista, que és l'únic possible, ens hauran d'explicar quina solució
proposen", ha assegurat Sánchez, que ha en resposta a si activarà una taula de diàleg ha indicat
que primer "han de parlar els catalans".
En aquest sentit, ha demanat a les formacions independentistes que reactivin la taula de diàleg,
en la qual hi ha present el PSC però no el PP i Ciutadans, que s'hi van oposar des del primer dia,
ni tampoc la CUP, que la va rebutjar des del principi. "A partir d'aquí, el govern d'Espanya estarà
sempre per una solució política a una crisi territorial. Però no ho resoldre en un mes o dos. Cal
temps, generositat i sentit d'Estat", ha remarcat Sánchez, que ha evitat pronunciar-se sobre si,
com va prometre en campanya, impulsarà un canvi en el codi penal per situar-hi la convocatòria de
referèndums.

#Directo (https://twitter.com/hashtag/Directo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) | Sánchez, tras el
'no' de ERC a apoyar el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, destaca que son las "únicas
formaciones que apostamos por el diálogo dentro de la Constitución para la crisis política de
Cataluña" y reta a explicar "qué alternativa de gobierno proponen" pic.twitter.com/XiaE2DqY9u
(https://t.co/XiaE2DqY9u)
? Europa Press (@europapress) November 14, 2019
(https://twitter.com/europapress/status/1194973806869319681?ref_src=twsrc%5Etfw)
En tot cas, el líder del PSOE ha suggerit que hi ha marge per negociar, en la mesura que ha dit
que caldrà arribar a "acords" pel programa de govern i la investidura. "El meu compromís és que hi
hagi govern al desembre", ha ressaltat Sánchez, que en tot moment ha circumscrit el diàleg dins
del marc legal actual. El punt novè del seu acord amb Iglesias situa qualsevol entesa dins la
Constitució i insinua que a Catalunya hi ha un problema de "convivència", i defensa "normalitzar"
la vida política.
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