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CDC i ERC es presentaran per
separat a les eleccions espanyoles
La decisió serà anunciada avui divendres al matí en una roda de premsa conjunta
amb Josep Rull i Marta Rovira | Francesc Homs serà el candidat convergent
mentre que Joan Tardà ocuparà el número dos de la llista dels republicans que
encapçalarà un independent
Convergència Democràtica i Esquerra Republicana concorreran de comú acord en llistes
separades amb les seves pròpies sigles a les eleccions espanyoles del proper 20 de desembre.
Aquesta duplicitat serà tant a les llistes al Congrés com a les del Senat i en totes les quatre
circumscripcions.
Hi haurà uns punts comuns que consistiran en la defensa del procés i del full de ruta que va ser
elaborat fa uns mesos pels dos partits i per les entitats civils. Els dos partits han convocat per
aquest divendres al migdia una roda de premsa conjunta en què explicaran com han arribat a
aquest acord. La convocatòria és a les 12 del migdia al recinte modernista de l'Hospital de Sant
Pau i l'encapçalaran els secretaris generals dels dos partits, Josep Rull i Marta Rovira,
respectivament.
A partir d'aquest marc consensuat, cada candidatura elaborarà i proposarà el seu propi programa
electoral, segons les seves pròpies alternatives econòmiques, socials i territorials. CDC i ERC
esperen que amb aquesta oferta cada un dels dos partits podrà passar el rascle amb més
profunditat en els seus respectius espais electorals.
Al Senat, sembla clar que les llistes independentistes podran copar els quatre escons de Lleida i
Girona, mentre que tindran més dificultats per assegurar-se tots els de Barcelona i Tarragona.
Francesc Homs i Joan Tardà
Francesc Homs -que fa pocs dies va assegurar que els independentistes anirien "junts" al 20-D
(http://www.naciodigital.cat/noticia/96829/francesc/homs/assegura/independentistes/aniran/junts/2
0-d/pero/no/concreta/formula) - serà el cap de llista de Convergència. Per la seva banda, el veterà
diputat Joan Tardà repetirà a la llista com a número 2 d'ERC. De nou, els republicans apostaran
per un independent com a cap de llista. Es tracta de Gabriel Rufián, membre de Súmate
(http://www.naciodigital.cat/noticia/97268/gabriel/rufian/cap/llista/erc/eleccions/espanyoles) i del
secretariat nacional de l'ANC. Tanmateix, el substitut d'Alfred Bosch encara no s'ha decidit. La
candidatura tindrà la sigla d'Esquerra Republicana i se li afegirà el nom d'alguna plataforma cívica.
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