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Els impulsors de la consulta interna
a Junts: «Continuar al Govern és
inassumible»
Héctor López Bofill, regidor a Altafulla, assegura que el partit no pot seguir
formant part de la coalició després de la decisió d'ERC de suspendre Laura Borràs
com a presidenta del Parlament

Borràs va ser suspesa dijous passat com a presidenta del Parlament. | Pau Ollé

"No podem continuar governant amb un soci que ha participat en la suspensió de la
presidenta del Parlament, la segona autoritat del país, i en el seu dia candidata a la presidència
de la Generalitat. Això és inassumible". En aquests termes s'ha expressat aquest dilluns al matí
Héctor López Bofill, regidor de Junts a Altafulla i un del impulsors d'accelerar la consulta per
sortir de l'executiu, en una entrevista a RAC1. Han estat diverses les executives territorials que,
després que ERC avalés -juntament amb el PSC i la CUP- la suspensió de Laura Borràs com a
presidenta del Parlament, han reclamat posar en marxa els mecanismes interns perquè la
militància voti per continuar -o no- formant part de l'executiu. La consulta forma part de la ponència
política de Junts.
Tanmateix, l'executiva nacional no ha tingut encara cap debat al respecte, i són majoria els càrrecs
institucionals que aposten per continuar dins l'executiu. "És veritat que els consellers aporten tota
una reflexió i segurament tenen arguments de pes per mantenir-se en el Govern, però això és un
debat que s'ha de tenir en el si del partit", ha indicat López Bofill, que també ha defensat
l'acceleració dels terminis previstos: "La consulta és inevitable. De fet, ja es troba prevista a la
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ponència política de Junts. El que passa és que estava prevista a mitjans de tardor, cap a
l'octubre. El que nosaltres pensem és que hi ha prou elements per demanar-la ara mateix".
El regidor a Altafulla també s'ha mostrat preocupat per la reunió de la setmana passada de la
taula de diàleg, que va acabar amb dos acords parcials sobre desjudicialització i protecció del català.
"El soci de Govern pacta [a la taula de diàleg] que no hi haurà reformes fora del marc de la
Constitució espanyola i que, per tant, no es parlarà ni d'amnistia ni d'autodeterminació. Aquests
eren els elements centrals que van justificar junts al govern. Un cop liquidades aquestes
qüestions, hi ha força gent a junts que entén que aquesta consulta s'avanci", ha insistit López Bofill.
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