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Podem i ICV exhibeixen «bon
'feeling'»
"Seguim treballant pel canvi a Catalunya i Espanya", es limita a dir el líder de
Podem en sortir de la reunió per parlar de la llista conjunta per al 27-S | "No hem
assolit cap acord, però hem avançat en una línia molt interessant", afegeix
Fotos del mÃ-ting de Pablo Iglesias
(http://www.naciodigital.cat/galeria/2500/pagina1/miting/podem/badalona) a Badalona (A. Costa)

Reunió de Podem amb ICV de cara al 27-S. Foto: Bernat Ferrer

El líder de Podem, Pablo Iglesias, i la seva mà dreta a Catalunya, Gemma Ubasart, s'han reunit
aquest matí amb els colíders d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Joan Herrera i Dolors Camats,
així com amb l'eurodiputat Ernest Urtasun... per fer-se una foto. En acabar la reunió, Iglesias ha
assegurat que la reunió ha estat "molt positiva" i que "segueixen treballant per fer possible el canvi
a Catalunya i a Espanya".
"Qualificaria la reunó de cordial i de molt positiva. Hi ha hagut molt bon feeling, compartim la
https://www.naciodigital.cat/noticia/89914/podem/icv/exhibeixen/bon/feeling
Pàgina 1 de 2

voluntat política clara de contribuir al canvi a Catalunya i a Espanya. Seguim parlant per trobar
fórmules electorals que siguin les més adequades per impulsar aquest canvi polític a Catalunya i
Espanya. I fins aquí puc llegir. No hem assolit cap acord, però hem avançat en una línia molt
interessant", ha assegurat.
Com a transfons d'aquest mutisme, hi ha el fet que ICV celebrarà aquesta tarda consell nacional,
en el qual la cúpula ecosocialista presumiblement explicarà els termes de l'acord al conjunt del
partit. A la tarda, doncs, podria quedar més clar si les dues formacions acaben concorrent
plegats a les eleccions catalanes.
"Bon rotllo"
El colíder d'ICV Joan Herrera ha corroborat l'explicació d'Iglesias, assegurant també: "Anem bé, hi
ha feeling, hi ha bon rotllo. I els nervis d'alguns demostren que ens queda temps suficient [per
concretar l'acord]."
"Compartim un diagnòstic. És un moment històric per al sud d'Europa", ha assegurat Herrera,
considerant que hi ha una oportunitat "per donar el tomb a Catalunya i a Espanya".
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