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?El resum del dia de campanya, en
5 claus
Podem continua pujant, les crítiques al cara a cara entre Rajoy i Sánchez i
l'optimisme de la CUP en la negociació amb Junts pel Sí, entre les claus d'aquest
dimarts de campanya

Ada Colau i Pablo Iglesias, aquest dissabte a Badalona Foto: J.M. Gutiérrez

Teòricament, ja no es poden publicar enquestes però El Periódico es val de la seva edició a Andorra
per mantenir la presència dels sondejos. El d'aquest dimarts mostra que la remontada de Podem
continua (http://www.elperiodic.ad/noticia/48364/enquesta-eleccions-generals-espanya-primersondeig) , i que Ciutadans s'haurà de preocupar de lluitar per la tercera posició en lloc de
desbancar els socialistes. El cara a cara entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez ha centrat
l'actualitat i en negatiu, ja que ha rebut una allau de crítiques. Paral·lelament, la negociació entre
Junts pel Sí i la CUP continua, i ho fa amb bones vibracions.
Podem ja opta a una forquilla d'entre 63 i 67 diputats. Passa, d'aquesta manera, per davant
de Ciutadans, que es quedaria entre els 61 i els 57. El PP es manté al capdavant amb 108-104 i
el PSOE es queda en 85-81. Si les dades es confirmen, no hi ha més opció que un govern del PP.
Amb el descens dels socialistes i el nombre de diputats que tindria Albert Rivera, aquesta aliança
es complica.
El cara a cara entre Rajoy i Sánchez crea rebuig a Catalunya. El debat que van mantenir
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dilluns a la nit els candidats del PP i del PSOE, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, ha centrat
l'actualitat però en negatiu. Albert Rivera i el candidat de Podem, Pablo Iglesias, poden estar
contents de no haver-hi anat. Des de Catalunya, tant el Govern
(http://www.naciodigital.cat/noticia/99928/neus/munt/titlla/debat/passat/xoc/rajoy-sanchez) com
Democràcia i Llibertat, ERC i En Comú Podem els han retret que parlessin tan poc del Principat i
que ho fessin per tancar la porta a qualsevol solució pactada.
Gabriel Rufián, des de dins. Molts lectors han pogut fer-se una idea amb detall de com el
candidat d'ERC al Congrés viu la campanya electoral. NacióDigital el va acompanyar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/99900/gabriel/rufian/ser/espanyol/marxista) de ben a prop des
del primer cafè del dia, al centre de Sabadell. Vam confirmar la relació gairebé de pare i fill, per la
complicitat que es desprèn, que manté amb Joan Tardà i la proximitat ideològica i de llenguatge
que manté amb la CUP. Alhora, però, és conscient que sense una Convergència "forta", el
procés no pot tirar endavant.
El Govern prorroga els pressupostos. L'absència d'acord entre Junts pel Sí i la CUP està
endarrerint la formació d'un nou Executiu, i l'actual, que està en funcions, ha prorrogat aquest
dimarts els pressupostos. D'aquesta manera, serà més difícil començar a implementar mesures de
caire social però Convergència assegura que la maquinària no deixi de funcionar i més marge en
cas que l'entesa amb l'esquerra independentista es compliqui.
La CUP exhibeix el seu optimisme per la negociació en el camp social. Els diputats de la
candidatura han explicat des del Parlament que estan satisfets
(http://www.naciodigital.cat/noticia/99939/cup/aplaudeix/junts/si/eixampli/independentisme/amb/m
esures/socials) de la música que es desprèn en les reunions de treball amb Junts pel Sí en
matèria de pla de xoc. S'està eixamplant la base de l'independentisme amb aquesta actitud,
asseguren. De fet, que es prorroguin els pressupostos no impedeix que es puguin implementar
les polítiques que reivindica la CUP per assolir el pacte.
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