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La iscal general diu que
símbols com l’himne també
“poden ser ultratjats”
L
E
C suelo Madrigal, va assenyalar
P
emblemes nacionals –la bandera o l’himne– poden ser ultrat-

forme que ha de remetre la CoA
estudiar. Malgrat les preguntes

Iceta concorrerà a les
primàries del PSC per
ser el candidat del 27-S

i va dir que cal esperar al refesi bé no es va pronunciar sobre
-

C
R
dissabte passat. Madrigal va assenyalar que la Fiscalia General
de l’Estat està a l’espera de l’in-

N
signes i emblemes nacionals po-

Demana “només llistes arrelades en el
territori” en les pròximes municipals

Rubalcaba: “Seria erroni no
abordar la crisi territorial i els
canvis en la Constitució”
B
CCCB R
demanar al PSC i al PSOE que
G

L
A

PSOE
P
R
B
error” no abordar la crisi territoC
per resoldre la relació entre Catalunya i la resta d’Espanya. En
un acte convocat per Federalistes d’Esquerres (Fed) al Centre
de Cultura Contemporània de

sent una solució com a Europa”.
P R
C
abordar de manera bilateral, sinó com un pacte global”.
FOTO: Júlia Badenes (ACN) / El primer secretari del PSC va formalitzar la seva precandidatura pel 27-S

Albert Rivera advoca per
pactes amb els altres partits
adaptats a la situació social
D’altra banda, la candidata
PP
C M
C
Cfuentes, va dir ahir que té autonomia plena per negociar amb
C

El líder de Ciutadans (C’s), Albert
R
pactes de la Moncloa adaptats a
la situació actual que involucressin a més del seu als altres tres
PP PSOE P vació econòmica, la regeneració

N

i va assegurar que la seva formació no entrarà en cap govern.

-

per al PP”, va assegurar.

El líder del PSC ha esperat al
Consell Nacional posterior
al 24M per formalitzar
la seva candidatura a les
primàries del PSC per
escollir el candidat socialista
a la Generalitat pel 27-S.
Barcelona
ACN
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va anunciar aquest
dissabte que optarà a encapçalar
eleccions del 27 de setembre.
Durant la seva intervenció al Con-

sell Nacional, Iceta va fer entrega
de l’escrit necessari per poder començar a recollir els avals en el
marc del procés de primàries del
T
demostrar que hi ha un camí miC
Iceta també va instar a analitPSC a les municipals i va proposat que en les d’aquí a quatre anys els socialistes només presenVa admetre que en aquest cas
n’han presentat 128 que no ho
estaven. El primer secretari del

S

J
-

millors resultats” a les eleccions
del 27 de setembre. El president
d’Esquerra ho va assegurar en
una breu intervenció al Consell
N
llar que les eleccions municipals
del passat 24 de maig van demos-

cap nova ni inversions potents ni
cap avenç”. El primer secretari del
PSC
P
luta”, el que farà que després si-

havia hagut un resultat tant bo
per aquelles forces compromeU
que, segons el president republi-

J

sa del procés sobiranista bene-

de cara a les eleccions del 27 de
setembre”, que va assegurar que
tants de la nostra història”.
Oriol Junqueras va argumentar la seva previsió assegurant

nible”. Junqueras considera que
defensar aquestes dues qüesciutadania indecisa vers el procés
sobiranista. Per Junqueras, el resultat de les eleccions municipals

una voluntat de servei” i va la-

va destacar especialment l’increment del suport a les forces que
-

Justícia social i sobiranisme,
la fòrmula de l’èxit del 27-S
segons Oriol Junqueras
O

PSC ha volgut esperar al Consell
Nacional posterior a les eleccions
municipals per formalitzar la seva precandidatura. Va assegurar

FOTO: ACN / Oriol Junqueras i Marta Rovira, ahir en el Consell Nacional

que, si no es disposa de les eines
per un estat independent, no es

