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Iceta: «El proper president de la
Generalitat serà d'ERC o del PSC»
El líder socialista allarga la mà al catalanisme no independentista perquè "no hi
hagi vots sense representació" en les properes eleccions al Parlament

Primera reunió de la nova executiva del PSC | ACN

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha augurat que les properes eleccions al Parlament
seran un duel entre ERC i els socialistes. "El proper president de la Generalitat serà d'ERC o del
PSC", ha afirmat en una roda de premsa aquest dilluns després de la reunió de l'executiva
sorgida del congrés d'aquest cap de setmana
(https://www.naciodigital.cat/noticia/192793/psc/fixa/rumb/anti-blocs/antidot/contra/proces) .
Iceta ha constatat que tant ERC com el PSC aspiren a presidir la Generalitat la propera
legislatura i ha avisat: "O són ells o som nosaltres". En preguntar-li per un hipotètic pacte entre
ambdós partits per governar Catalunya, ha recordat els acords dels tripartits presidits per Pasqual
Maragall i José Montilla i ha conclòs: "Nosaltres ja hem arribat a ser dos i ara volem ser un".
Com ja va fer ahir diumenge, Iceta ha tornat a estendre la mà a les forces autonomistes,
federalistes i reformistes per liderar "el canvi" a Catalunya, i s'ha dirigit específicament a
formacions com Lliures, Units per Avançar, la Lliga Democràtica i "plataformes que estan pensant
què fan, els amics que es van trobar a Poblet i persones que estan buscant un espai polític".

??@miqueliceta (https://twitter.com/miqueliceta?ref_src=twsrc%5Etfw) : El proper president de la
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#Generalitat (https://twitter.com/hashtag/Generalitat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) o serà
d'ERC o serà del #PSC https://twitter.com/hashtag/PSC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
.
Som competidors directes, però tenim un alt sentiment patriòtic i de servei a la ciutadania. Per tant,
cal voluntat d'encontre per fer avançar el nostre país.#SomPSC
(https://twitter.com/hashtag/SomPSC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/A1yCNcsicX (https://t.co/A1yCNcsicX)
? Socialistes (PSC) /? (@socialistes_cat) December 16, 2019
(https://twitter.com/socialistes_cat/status/1206557994428841984?ref_src=twsrc%5Etfw)
Sense concretar cap fórmula d'entesa amb aquests "partits i gèrmens", ha recordat que UDC es
va presentar a les eleccions de 2015 -després de trencar amb CDC- i no va obtenir representació
al Parlament ni al Senat, mentre que Units per Avançar va aconseguir-ne integrant-se a la llista del
PSC el 2017. "Que no hi hagi vots que es queden sense representació", ha demanat.
Iceta nega cap xantatge als republicants
El primer secretari del PSC ha demanat "respecte" als barons territorials del PSOE per les
negociacions que els socialistes estan mantenint amb ERC perquè facilitin la investidura de
Pedro Sánchez com a president espanyol. Iceta ha relativitzat les crítiques de líders del PSOE els
presidents de l'Aragó, Javier Lambán, i de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i ha negat
que s'hi "oposin". "Estan prenent precaucions", ha dit.
Iceta també ha defensat la intervenció del secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment
en funcions, José Luis Ábalos, el passat diumenge al tancament del 14è Congrés del PSC.
Ábalos va urgir ERC a tancar un acord "ja" i va advertir-los que sense investidura no hi ha
"possibilitat per al diàleg" amb el govern espanyol. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha interpretat
aquest avís com a "xantatge", però Iceta ha assegurat que "això no és xantatge; és veure el que hi
ha". I és que per al líder del PSC l'alternativa a un executiu espanyol liderat per Pedro Sánchez
és una nova repetició electoral o "una majoria que no vol ni sentir parlar de diàleg", en referència a
la suma que podrien buscar el PP, Vox i Cs.
"Creiem que la repetició de la jugada seria molt negativa, sobretot quan el partit que va guanyar
les eleccions va guanyar les municipals, les autonòmiques en molts llocs i les europees", ha
subratllat, i ha considerat "lògic" que Sánchez vulgui parlar amb els presidents de les comunitats
autònomes abans d'intentar ser investit. "Aquí tots hem de fer un esforç", ha conclòs.
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