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?ERC convoca una reunió
extraordinària arran de la tensió entre
CDC i la CUP
Els republicans veuen la Candidatura d'Unitat Popular enrocada per l'escalada
verbal de Convergència | La CUP ha tancat els micròfons mentre prepara una
roda de premsa de pes abans no acabi la setmana
Esquerra Republicana de Catalunya ha convocat una reunió extraordinària de la seva executiva
aquest dimecres a la tarda. El motiu és la situació en què veuen les converses entre Junts pel Sí i
la CUP. Arran de l'escalada verbal de CDC, amb l'article del conseller Mas-Colell
(http://www.naciodigital.cat/noticia/98188/mas-colell/prefereix/eleccions/acceptar/condicions/cup)
i les declaracions del seu candidat al Congrés, Francesc Homs
(http://www.naciodigital.cat/noticia/98190/homs/acusa/cup/suspendre/declaracio/no/investir/mas)
, els republicans han detectat un enrocament en la posició de la Candidatura d'Unitat Popular.
Dit en altres paraules, la tensió ha pujat i això impedeix seguir avançant en la negociació. Ara bé, els
contactes, segons fonts d'ERC, són "permanents" i l'únic que passa és que "el soroll distorsiona
molt". Per tant, s'ha de buscar una manera de reprendre el bon clima de treball. Això serà possible
si la tensió respon només a una escenificació, cosa habitual en procés negociadors d'aquesta
envergadura.
Missatge de la CUP
Per la seva banda, la CUP ha decidit tancar els micròfons aquesta setmana. Al marge de l'article
de Julià de Jòdar al diari Ara
(http://www.naciodigital.cat/noticia/98288/cup/respon/cdc/no/fan/noves/eleccions) , en resposta al
que havia fet hores abans el conseller d'Economia en funcions, els missatges de la Candidatura
d'Unitat Popular s'han limitat al terreny del Twitter. S'han defugit les declaracions públiques i
s'han reduït les entrevistes.
Tal com ja va passar durant els dies posteriors al 27-S, la CUP ha optat per reduir el canal
comunicatiu i dedicar-se al terreny de les negociacions i de l'anàlisi. Ara bé, mentrestant,
preparen una roda de premsa per donar el seu missatge. Un contacte informatiu que, en principi,
s'hauria de fer abans no acabi la setmana. De totes maneres, el que també comporten els
processos negociadors d'alt voltatge és que tot està sotmès, permanentment, a revisió.
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