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Iglesias, després de la visita a
Lledoners: «Ara li toca a Sánchez
fer la feina i moure's»
El líder de Podem conclou que hi ha "un nivell ampli d'acord" amb ERC després
d'haver parlat de qüestions polítiques, socials i econòmiques amb Junqueras

Pablo Iglesias, després de reunir-se amb Oriol Junqueras | Albert Alemany

El líder de Podem, Pablo Iglesias, trasllada la pressió al president espanyol, Pedro Sánchez,
després de reunir-se amb els presos polítics a Lledoners. "Nosaltres hem fet la nostra feina, ara li
toca al govern espanyol fer la seva, negociar i moure's", ha afirmat el dirigent de la formació lila
després de més tres hores a la presó de Sant Joan de Vilatorrada, on a més de reunir-se amb
Oriol Junqueras també ha pogut visitar la resta de dirigents empresonats.
"Si les persones es coneguessin més, s'odiarien menys. Estan presos per fer política i haurien
d'estar en llibertat", ha defensat Iglesias, que ha reiterat que la situació de presó és "injusta". La
reunió amb Junqueras, ha explicat, ha anat "molt bé" i ha servit per abordar qüestions polítiques,
socials i econòmiques. Podem i ERC, ha dit Iglesias, tenen un nivell d'acord ampli. "Estem molt a
prop", ha assegurat. Ha admès, però, que no es donen les condicions per parlar dels
pressupostos, tot i que comparteixen algunes de les mesures que inclouen. "Estem
compromesos a seguir parlant i dialogant", ha dit.
Iglesias ha insistit que ells han posat ja de la seva part per distensionar la situació i que ara és el
torn que el govern negociï i es mogui. No ha especificat com, però ha subratllat que els presos
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haurien d'estar en llibertat fent política: "No voldria haver de tornar a la presó per reunir-me amb
adversaris polítics". Ha argumentat que la seva formació "no ha compartit mai" l'estratègia de
l'independentisme però defensen a tot arreu d'Espanya que no haurien d'estar a la presó.
El no de Junqueras a negociar els pressupostos
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha traslladat a Iglesias, durant la reunió que han mantingut a
la presó de Lledoners
(https://www.naciodigital.cat/noticia/165155/junqueras/iglesias/trobada/molt/enlla/dels/pressuposto
s) , que no s'asseurà a negociar la proposta de pressupostos de Pedro Sánchez si el govern
espanyol no fa un gest amb els presos polítics. Segons el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà,
el "moviment" que voldrien els republicans hauria d'anar en la línia d'instar la Fiscalia a retirar els
càrrecs, un fet que, ha precisat, es podria fer a partir de l'article 4.8 de l'estatut del ministeri fiscal.
Els republicans han agraït a la formació lila "l'empatia" que han demostrat visitant els presos polítics
aquest divendres.
"No seurem si no fan un moviment de categoria respecte allò que és inaudit en una democràcia
avançada, que és que homes i dones que no han comès cap delicte i als quals se'ls ha vulnerat
els seus drets estiguin a la presó i a l'exili", ha dit Tardà després d'una reunió de més de dues hores
en la qual també hi ha participat, per part d'ERC, Sergi Sabrià. A Iglesias l'han acompanyat el
tinent d'alcaldia de Barcelona Jaume Asens i la diputada d'En Comú Lucía Martín.

Joan Tardà: "La clau per obrir la porta d'una taula de
negociació la té el govern espanyol"
"Els agraïm de tot cor que hagin vingut. És molt important que hagin vingut i hagin expressat la
seva solidaritat", ha assegurat Tardà sobre la visita del líder de Podem a Lledoners. ERC insisteix
que ha estat una "reunió útil" en la qual s'ha constatat "bona sintonia" entre dues formacions
d'esquerres. Amb tot, ha insistit Tardà, "no s'ha parlat" dels pressupostos. "No hi ha les condicions
per fer-ho. La clau per obrir la porta d'una taula de negociació la té el govern espanyol", ha
reiterat el portaveu al Congrés.
Tardà ha assegurat que ERC va fer pinya per fer fora el PP de la Moncloa i que la seva voluntat
és "dialogar i negociar amb tothom". No només del que consideren "inevitable", com és la
celebració d'un referèndum d'autodeterminació, sinó que també dels pressupostos. En aquests
moments, però, les condicions, insisteixen, no es donen i no es donaran si Sánchez no fa cap
gest amb la situació d'empresonament dels processats per rebel·lió.
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