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Junts garanteix a Aragonès que
l'exili no el tutelarà i li exigeix
«flexibilitat»
Gemma Geis reclama a ERC pactar la unitat d'acció independentista al Congrés
dels Diputats: "Hem de passar del pacte màgic al pacte efectiu, no es pot
continuar així"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=_9MFBDB86VY
"Ningú li imposarà tuteles des de l'exili". En aquests termes s'ha expressat Gemma Geis,
portaveu parlamentària de Junts, en els primers compassos de la seva intervenció en la segona
sessió del debat d'investidura de Pere Aragonès. Minuts abans, el candidat d'ERC havia avisat la
formació de Carles Puigdemont que no acceptaria "substitucions" ni "tuteles"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/218000/aragones-avisa-junts-seu-govern-no-permetrasubstitucions-ni-tuteles-consell-republica) , en referència a la voluntat de Junts de situar la direcció
política del procés al voltant del Consell per la República
(https://www.naciodigital.cat/noticia/217966/consell-republica-obre-reformular-cupula-desencallarinvestidura) , escull en les converses. "Sap des del primer moment que les propostes deixaven
meridianament clar que la seva presidència i l'acció de governar queden al marge de la direcció
col·legiada", ha indicat Geis.
La portaveu parlamentària de Junts, que ha assumit les regnes de la intervenció perquè Albert
Batet, president del grup, està confinat -com Elsa Artadi- per haver estat en contacte amb un
positiu de coronavirus, ha demanat a Aragonès que no "confongui" l'electorat sobre el paper del
Consell. "Sigui valent. Té la responsabilitat de trobar els acords amb Junts si vol el nostre suport.
La nostra responsabilitat hi serà, però cal la seva flexibilitat", ha insistit Geis, en referència al fet que
ERC té 33 escons, un més que Junts, de manera que ha demanat que es reconegui el suport al
programa electoral que van defensar Laura Borràs i Puigdemont a les eleccions del 14-F
(https://www.naciodigital.cat/noticia/215106/junts-es-compromet-activar-defensar-dui-siindependentisme-supera-50) . L'abstenció, ha dit, és perquè volen un acord estratègic que
inclogui l'exili i la internacionalització del conflicte.
Segons Geis, les "victòries polítiques" de l'exili han de ser tingudes en compte. El front de Madrid
és nuclear en les discrepàncies, i la diputada ha posat en dubte els acords als quals ha arribat
ERC al Congrés dels Diputats. Els 23 escons independentistes, segons Junts, haurien d'actuar
de manera unitària. "Fa falta aquesta unitat per continua demanant les infraestructures necessàries
i la fi del dèficit fiscal. No podem arribar a Madrid sense aquesta unitat d'acció", ha ressaltat Geis,
que també ha criticat el suport dels republicans a la llei Celaá perquè no blinda la immersió
lingüística. "Hem de passar del pacte màgic al pacte efectiu. No es pot continuar així", ha remarcat.
[noticiadiari]2/218000[/noticiadiari]
"No el podem investir fins que no tinguem un programa de Govern i fins que no haguem repartit
les responsabilitats dins l'executiu. Per això cal seguir treballant per tenir aquesta entesa de
legislatura el més aviat possible i avançar cap a la independència. Sabem que hi ha hagut
moments de desbloqueig, però cal continuar treballant. Vostè ja té la nostra confiança, però cal que
la presidència tingui un rumb clar", ha ressaltat la portaveu parlamentària de Junts, que ha
defensat situar la centre la recuperació econòmica i avançar cap a la República també de la mà de la
CUP.
"Junts ha de tenir un paper preeminent en la sacsejada que defensa per al país", ha apuntat Geis,
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que des de l'inici ha clarificat que no hi hauria sorpreses d'última hora. Un posicionament que es
va decidir ahir en una reunió ampliada de l'executiva en la qual va rebre el suport "unànime" dels
presents. La portaveu parlamentària ha indicat que no poden avalar l'acord entre ERC i la CUP
(https://www.naciodigital.cat/noticia/217718/nou-estat-major-al-rescat-social-claus-acord-erc-cup)
, no només en termes econòmics i de model de país sinó també per com abordar el diàleg amb
Madrid. "El nostre interlocutor ha deixat clar que no té cap necessitat de resoldre el conflicte. La
seva oferta és no parlar d'amnistia ni d'autodeterminació", ha indicat la diputada de Junts.
[noticiadiari]2/217987[/noticiadiari]
La promesa de la reforma del delicte de sedició és "irreal", ha indicat. "Què farem per trobar una
solució? No demà, o demà passat, sinó avui. Com generem aquesta necessitat davant de qui no la
veu? Com fem inevitable el referèndum? Com actuem davant de cada onada de repressió? Ara
ens ho hem de plantejar, no podem avançar fins que hi hagi un acord estratègic", ha indicat Geis.
El desacord independentista, en tot cas, no és "viable". "Ens neguem a ser la generació de polítics
que no arriba a un acord després de superar el 52%", ha indicat Geis, que ha demanat apartar
l'executiu d'una política autonomista. "La desunió és la victòria de la repressió", ha dit.
Segons ella, no "sobra" cap lideratge, de manera que cal "teixir les confiances necessàries". Geis
ha indicat que ha "faltat temps" per arribar a una entesa amb ERC perquè les primeres setmanes
es van dedicar a buscar una "via àmplia" que, d'entrada, es va revelar com una estratègia "estèril".
"Treballarem amb discreció, responsabilitat, sense retrets públics", ha indicat la dirigent de Junts,
que s'ha mostrat compromesa a no esgotar els dos mesos fins a la convocatòria automàtica
d'eleccions.
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