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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 3 DE MARÇ DEL 2018

ERC diu que no
batallarà pel
candidat per
poder fer govern
a Els republicans mantenen que Junqueras seria l’opció
lògica en la línia de legitimitat a No ho plantejaran a JxCat

perquè podria portar a l’escenari no volgut d’eleccions
Xavier Miró
BARCELONA

ERC no ha proposat a
Junts per Catalunya que
Oriol Junqueras sigui el
candidat a president ni ho
farà perquè reafirma que
la prioritat és formar govern i tem que el grup parlamentari de Puigdemont
podria forçar noves eleccions en cas de disputa, un
escenari que els republicans consideren el pitjor
per a tothom.
En aquest sentit defensen que el seu portaveu,
Sergi Sabrià, va respondre
ahir el que hauria respost
qualsevol militant d’ERC a
la pregunta que li va fer Catalunya Ràdio la periodista
Mònica Terribas. És lògic
que, en la línia de legitimar
el govern destituït per Rajoy, fos Junqueras com a
vicepresident qui substituís el president Puigdemont un cop aquest fa el
pas al costat. Després de
tres mesos reivindicant la
restitució del govern legí-
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“La voluntat és trobar
un acord global com
més aviat millor. L’urgent
és salvar el que hem
construït entre tots”
Sergi Sabrià
PORTAVEU D’ERC

tim, recorden, dijous Puigdemont “trenca” aquesta
línia i posa sobre la taula el
nom de Jordi Sànchez,
que va ser el seu número
dos a JxCat però que no
formava part del govern
destituït.
A més, des d’ERC no es
mosseguen la llengua respecte a la resposta que el
mateix Puigdemont feia a
Sabrià des de RAC1 assegurant que Junqueras seria el candidat lògic per
agafar el seu relleu si s’haguessin presentat junts
però que avui JxSí ja no
existeix, sinó que negocien grups parlamentaris
diferents. Fonts d’ERC re-

corden que, quan Artur
Mas va fer un pas al costat
a JxSí, va triar un candidat
que no era ni a la llista
–Carles Puigdemont– en
comptes de passar el relleu
lògic al cap de llista, que
era Raül Romeva. Dit això,
els republicans deixen clar
que no faran del candidat
cap cavall de batalla perquè la urgència és formar
un executiu que governi el
país i posi fi al 155 i a les decisions que el govern espanyol pren amb la intervenció de la Generalitat. Tot i
que no farà cap proposta
de candidat, ERC recorda
que Jordi Sànchez és l’opció de JxCat, que encara
no s’ha acordat i que forma
part de la negociació global
de govern.
En l’entrevista, Sabrià
va agrair el gest de Puigdemont per possibilitar una
investidura efectiva i va
plantejar que, des de la
presó, la de Sànchez té el
risc de ser de nou una investidura no efectiva si el
jutge no la permet. ■

Sergi Sabrià, portaveu d’ERC, en una compareixença a la seu del partit ■ ACN

La CUP decideix i l’ANC lamenta el pas de Puigdemont
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La CUP decidirà avui en el
consell polític sobre la proposta de Puigdemont d’investir Jordi Sànchez i no sobre cap altra. En aquest sentit, els anticapitalistes confirmen que el nom de l’expresident de l’Assemblea Nacional
(ANC) és l’únic que s’ha posat sobre la taula en les negociacions amb JxCat i ERC.

Qualsevol altra proposta
l’hauran de consultar en un
pròxim consell polític si
JxCat o ERC acaben plantejant candidats alternatius a
Sànchez. Per altra banda,
l’ANC lamentava ahir la renúncia de Puigdemont a ser
investit perquè considera que
“no era el que milers de catalans esperaven”. Al mateix

temps, deplora “l’espectacle
de les últimes setmanes entre els partits”. En aquest sentit, l’Assemblea reafirma que
manté la mateixa posició des
del 31 d’octubre i que per això
la manifestació que convoca
el diumenge 11 de març exigirà que el nou govern obeeixi
el mandat de l’1-O i tiri endavant la llei de transitorietat.

Vilafranca, seu del sopar groc més
multitudinari celebrat fins ara
J.M. Flores / Taempus
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Marcela Topor, esposa del president Puigdemont, es
dirigeix al públic acompanyada dels altres familiars ■ J.M.F.

El teatre Casal de Vilafranca del Penedès va ser escenari dijous del sopar groc
de suport als represaliats
polítics més multitudinari
celebrat fins ara. Mig miler
de persones van prendre
part en l’acte en què també va assistir el president

del Parlament, Roger Torrent, i diversos diputats de
JxCat i ERC, a més de familiars de tots els presos i
exiliats, entre ells Marcela
Topor, esposa del president, Carles Puigdemont,
que era la primera vegada
que participava en un sopar solidari en benefici
dels represaliats. Tant Topor com el germà del vice-

president Junqueras, Roger Junqueras, van agrair
al públic el suport i la mobilització i els van demanar que es mantinguin
ferms en la defensa dels
drets i les llibertats democràtiques. A l’acte també
van ser presents, a través
d’un videomissatge, els
quatre consellers exiliats
a Brussel·les i el mateix

president Puigdemont,
que va demanar al poble
que no defalleixi per construir la República. Presentat per Toni Albà i Carles
Xuriguera, i amb la col·laboració de la Guia de Vins
de Catalunya, el sopar
groc de Vilafranca el van
organitzar la Marxa de
Torxes de Vilafranca, Òmnium Cultural i l’ANC. ■

