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Junqueras reclama a Junts i
comuns que deixin de «barallar-se»
i facin Aragonès president
El líder d'ERC nega que el resultat dels republicans i els de Puigdemont sigui un
empat tècnic i demana aparcar "per una vegada a la vida" els interessos de partit

Aragonès i Junqueras, a la seu d'ERC, després de l'escrutini. | Adrià Costa

Oriol Junqueras, president d'ERC, ha reclamat aquest dimarts al matí a Junts i als comuns que
deixin de "barallar-se" per formar un Govern "a quatre" -dins del còmput hi ha inclòs la CUP- liderat
per Pere Aragonès. "Que deixin de pensar en ells mateixos i que pensin en el país. És més útil
que hi hagi un Govern a quatre que no pas que es barallin entre ells. Que deixin de vetar-se, que
deixin de dir que no es volen entendre", ha ressaltat Junqueras en una entrevista a RAC1
(http://rac1.cat) en la qual ha demanat que, "per una vegada a la vida", no pensin en els
"interessos de partit". El líder d'ERC ha remarcat que el futur executiu s'ha de posar en marxa
"com abans millor" i ha negat, com diu Junts, que hi hagi un empat tècnic entre les dues
principals forces independentistes perquè la diferència en vots triplica la que hi havia el 21-D del
2017.
"El que és normal és que pactem amb totes les forces que comparteixen autodeterminació i
amnistia", ha indicat el màxim dirigent dels republicans, que ha insistit en com d'antagònics són el
PSC i ERC. "Som els partits més antagònics que hi ha al Parlament", ha ressaltat Junqueras, que
ha tancat la porta a qualsevol acord amb els socialistes per garantir la governabilitat de
Catalunya. Per això situa com a prioritat entendre's amb Junts, la CUP i els comuns, als quals ha
https://www.naciodigital.cat/noticia/216001/junqueras-reclama-junts-comuns-deixin-barallar-se-facin-aragones-president
Pagina 1 de 3

demanat que "entenguin la importància" d'arribar a "grans acords" de cara a la propera legislatura.
Junqueras està pendent de com evoluciona el recurs presentat per la Fiscalia contra el tercer grau
concedit a les portes de la campanya. Aquest recurs pot derivar en la suspensió de la classificació
penitenciària, de manera que els presos haurien de reingressar de forma permanent a Lledoners.
El tercer grau els permet passar el dia fora de la presó i només haver-hi d'anar a dormir entre
dilluns i dijous. Els dirigents condemnats porten una mica més de dues setmanes en tercer grau i
han pogut fer campanya pel 14-F, però just l'endemà de les eleccions la Fiscalia ha recorregut.
"La Fiscalia té unes preferències polítiques evidents. Va compartir acusacions en contra nostre
amb Vox. Quan les seves opcions polítiques, la dreta espanyola, perden la meitat dels diputats
que tenien, més enfadats estan. És una obvietat, aquesta coincidència temporal", ha remarcat el
màxim dirigent d'ERC, que ha recordat que Pedro Sánchez, la tardor del 2019, va treure pit del
fet que la Fiscalia depengués d'ell. "El PSOE ens estima molt poc i, com que el guanyem a les
urnes... En democràcia parlamentària guanya qui és capaç de formar Govern, i és evident que ERC
està disposat a entendre's amb molta gent i defensa un executiu ampli", ha ressaltat Junqueras.
Els plans d'Aragonès
Pere Aragonès, dos dies després de convertir-se en el candidat independentista més votat a les
eleccions del 14-F i a les portes d'arrencar la negociació per la investidura
(https://www.naciodigital.cat/noticia/215994/erc-es-reunira-primer-amb-cup-intentar-negociargovern?rlc=p1) , ha instat Junts i els comuns a compartir Govern malgrat els vetos creuats
existents. "No podem perdre ni un segon", ha remarcat Aragonès, que ha posat com a exemple
l'acord pressupostari de l'any passat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/194708/govern/comuns/pacten/augmentar/despesa/3070/milio
ns/pressupostos) signat entre l'executiu i els comuns quan Quim Torra, de Junts, era president
de la Generalitat. "Si allò va ser possible, això també ho ha de ser. No podem perdre ni un segon",
ha manifestat. "Jo els vull dins del Govern, als comuns. Encara que numèricament no sigui
imprescindible, els vull a dins", ha reiterat.
Aragonès ha considerat "important" que hi hagi un "full de ruta compartit". "A mida que ha anat
passant el temps, el referèndum és la idea central, i l'amnistia també", ha remarcat el candidat
d'ERC, que ha posat de manifest que els comuns estan d'acord amb la llibertat dels presos i el
retorn dels exiliats. "Asseiem-nos a parlar. Davant d'aquesta exigència que fem a l'Estat, no
sobren aliats. Com més en tinguem, millor. No ens podem permetre el luxe de prescindir [dels
comuns]", ha assenyalat.
Aragonès ha instat Junts a "treballar" per un acord que superi les "dificultats" de l'última
legislatura. "El Govern ha de ser fort. Necessitem que els lideratges de les forces polítiques
estiguin dins l'executiu", ha apuntat en referència a Laura Borràs (Junts), Jéssica Albiach
(comuns) i Dolors Sabater (CUP). Primer ha defensat pactar el programa, després les polítiques
concretes -amb reconstrucció, autodeterminació i amnistia al centre- i, un cop tancat això, el disseny
concret de noms i estructura. "Hem de situar els lideratges de cada espai dins dels mecanismes
de decisió del Govern", ha remarcat.
Preguntat sobre si Borràs ha de ser vicepresidenta, s'ha mostrat convençut que hi haurà un "acord".
L'esquema de conselleries, ha indicat, s'ha d'adaptar al "context" d'ara, i ha tornat a plantejar que
se'n creïn dues de noves: Acció pel Clima i Igualtat i Feminismes. El que sí que ha descartat ha
estat la formació d'un tripartit amb el PSC i els comuns, perquè s'ha compromès a que no hi hagi
cap acord de governabilitat amb els de Salvador Illa, vencedor de les eleccions en vots
(https://www.naciodigital.cat/noticia/215911/illa-guanya-pero-nomes-aragones-pot-ser-president) .
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"La meva proposta és aquesta i, a partir d'aquí, comencem a parlar. Sempre és millor que es
pugui compartir Govern, tot i que ERC, arribat el cas, està preparada per governar en solitari. El
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missatge ha estat clar: som els qui tenim capacitat de liderar aliances, i s'ha de sumar més gent.
La diversitat del país s'ha d'integrar dins del Govern", ha ressaltat el dirigent independentista, que
ha demanat posar "bones bases" amb la CUP, que té un fort debat intern sobre si entrar o no a
l'executiu. Aragonès, en tot cas, els prefereix tenir a dins que no només com a aliats
parlamentaris. "No tinc cap problema en tenir consellers de la CUP, ja ho vaig dir en campanya",
ha remarcat.
"El missatge d'aquestes eleccions és que hi ha més escons i més percentatge de vot
independentista que mai", ha destacat Aragonès, que ha justificat arrencar les converses amb la
CUP perquè és la formació republicana i d'esquerres que més ha crescut. "Volem començar per
ells, si no és avui serà demà. Ho estan parlant els equips negociadors. No és fàcil, s'ha de posar
d'acord molta gent", ha apuntat el vicepresident en funcions de president, "convençut" que la
"majoria àmplia" a favor de l'autodeterminació i l'amnistia s'acabarà materialitzant camí del 12 de
març, quan es constitueix el Parlament. La investidura podria ser el 26 de març.
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