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Torrent justifica la investidura
exprés de Turull per les
«ingerències» del Suprem
El president del Parlament convoca la sessió del ple per aquest dijous a les 17h,
sense saber encara si tindrà el suport de la CUP
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Roger Torrent, en la compareixença d'aquest dimecres Foto: Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent, ha comunicat aquest dimecres a la tarda en la ronda
de contactes telefònics amb els grups que l'objectiu és celebrar un ple d'investidura demà dijous, a
les 17h. I el candidat assenyalat per les forces independentistes és el paretà Jordi Turull, un dels
diputats citats a declarar aquest divendres al Tribunal Suprem
(https://www.naciodigital.cat/noticia/150956/suprem/cita/turull/diputats/investigats/revisar/si/envia/
preso) . De fet, Torrent ha justificat aquesta convocatòria exprés per esquivar noves "ingerències"
de la justícia espanyola contra aquest procés per escollir president de la Generalitat.
Així, en la seva compareixença, el president del Parlament ha constatat després de parlar amb els
líders parlamentaris que "l'únic candidat és Jordi Turull" i ha explicat que ha avançat la ronda de
contactes, prevista inicialment per dijous, per mantenir la seva voluntat de "protegir els drets
polítics de tots els diputats i per preservar el mandat democràtic de la ciutadania". Així, ha
denunciat els "moviments i ingerències sobre el Parlament que s'ha viscut els últims dies i
setmanes" per tal de vulnerar "els drets polítics de Jordi Sànchez, però que també es podrien
produir el proper divendres" per impedir l'elecció de Turull.
Per això, Torrent ha garantit que "els representants del poble de Catalunya seran els que
decidiran si Turull serà o no el proper president de la Generalitat". "Posem la política al centre de
tot", ha asseverat, i ha conclòs: "Els representants de la sobirania popular del poble de Catalunya
ens reunim per fer el que hem fet sempre: parlar, debatre i votar". Per fer possible una
investidura aquest dijous, però, caldria sumar majoria absoluta a la cambra. La CUP, per tant,
hauria d'avalar el candidat amb els seus quatre vots.
Negociació JxCat-CUP
De fet, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP han negociat durant la jornada celebrar la
investidura de Jordi Turull com a president de la Generalitat demà dijous
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(https://www.naciodigital.cat/noticia/150990/independentisme/negocia/celebrar/dema/dijous/investi
dura/turull?rlc=p1) , un dia abans que el diputat hagi d'anar a Madrid -amb més dirigents
sobiranistes- per conèixer el seu futur judicial. Elsa Artadi, Albert Batet i Turull, tots ells de JxCat,
s'han reunit aquesta tarda amb el president del Parlament, Roger Torrent, per avaluar el nou
escenari. Aquest vespre, la formació també ha celebrat una reunió al Parlament -amb connexió
telemàtica amb Carles Puigdemont- per estudiar els nous passos a fer.
Des del mes d'octubre, qualsevol decisió política transcendent que es pren a Catalunya no es pot
materialitzar de manera automàtica, sinó que cal esperar a saber quin moviment fa el Tribunal
Suprem. L'últim exemple ha arribat aquest dimecres, quan el magistrat Pablo Llarena ha decidit
citar per divendres Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Marta Rovira, Carme Forcadell i Jordi
Turull -tots ells diputats- per revisar si entren o no a presó i comunicar si estan processats -o noper un delicte de rebel·lió.
Rebuig de Cs, PSC i PP
En la seva conversa telefònica, Inés Arrimadas li ha retret a Torrent que és "una vergonya" que
l'independentisme continuï "degradant" el Parlament. La líder de Ciutadans li ha etzibat que la
cambra catalana no pot ser l'escenari del "show del procés" i ha criticat la celeritat per convocar
el ple d'investidura d'un candidat que afronta una "greu" situació judicial. Xavier García Albiol (PP)
també s'ha oposat a la iniciativa del president del Parlament.
Al seu torn, el PSC també ha mostrat la seva disconformitat amb la proposta plantejada per
Torrent. Miquel Iceta ha explicat a Twitter que el seu grup és "contrari a forçar procediments i
terminis". El primer secretari dels socialistes catalanes ha exposat que el PSC està "compromès a
preservar el normal funcionament" de les institucions.

El president del @parlamentcat (https://twitter.com/parlamentcat?ref_src=twsrc%5Etfw) m'ha
trucat per demanar opinió sobre l'actual moment polític i el procés d'investidura. Li he traslladat la
posició del nostre grup, contrari a forçar procediments i terminis, compromès a preservar el normal
funcionament de les nostres institucions
? Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 21 de març de 2018
(https://twitter.com/miqueliceta/status/976559263077289984?ref_src=twsrc%5Etfw)
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