
Iceta concorrerà a les 
primàries del PSC per 
ser el candidat del 27-S
Demana “només llistes arrelades en el 
territori” en les pròximes municipals

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, Mi-

quel Iceta, va anunciar aquest 

dissabte que optarà a encapçalar 

ﾉ; I;ﾐSｷS;デ┌ヴ; SWﾉ ヮ;ヴピデ ; ﾉWゲ 
eleccions del 27 de setembre. 

Durant la seva intervenció al Con-

sell Nacional, Iceta va fer entrega 

de l’escrit necessari per poder co-

mençar a recollir els avals en el 

marc del procés de primàries del 

ヮ;ヴピデく さTｷﾐI ┗Wヴｷデ;HﾉW ヮ;ゲゲｷﾙ ヮWヴ 
demostrar que hi ha un camí mi-

ﾉﾉﾗヴ ヮWヴ C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;ざが ┗; ;gヴﾏ;ヴく 
Iceta també va instar a analit-

┣;ヴ ﾉWゲ I;┌ゲWゲ SWﾉ さヴWデヴﾗIYゲざ SWﾉ 
PSC a les municipals i va propo-

sat que en les d’aquí a quatre an-

ys els socialistes només presen-

ピﾐ ﾉﾉｷゲデWゲ さ;ヴヴWﾉ;SWゲ ;ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷざく 
Va admetre que en aquest cas 

n’han presentat 128 que no ho 

estaven. El primer secretari del 

PSC ha volgut esperar al Consell 

Nacional posterior a les eleccions 

municipals per formalitzar la se-

va precandidatura. Va assegurar 

ケ┌W ヮヴWﾐ ﾉ; SWIｷゲｷﾙ さWﾏヮXゲ ヮWヴ 
una voluntat de servei” i va la-

ﾏWﾐデ;ヴ Wﾉゲ ┎ﾉピﾏゲ ケ┌;デヴW ;ﾐ┞ゲ 
さヮWヴS┌デゲざ ｷ さSげWﾏHﾗﾉｷIゲざ Wﾐ Wﾉゲ 
ケ┌W ﾐﾗ ゲげｴ; ;IﾗﾐゲWｪ┌ｷデ さI;ヮ ﾐﾗ┗; 
IﾗﾏヮWデXﾐIｷWゲが I;ヮ ﾐﾗ┌ ヮヴﾗﾃWIデWが 
cap nova ni inversions potents ni 

cap avenç”. El primer secretari del 

PSC ┗; ┗;ピIｷﾐ;ヴ ┌ﾐWゲ WﾉWIIｷﾗﾐゲ ;ﾉ 
P;ヴﾉ;ﾏWﾐデ さゲWﾐゲW ﾏ;ﾃﾗヴｷ; ;Hゲﾗ-

luta”, el que farà que després si-

ｪ┌ｷ ﾐWIWゲゲ;ヴｷ さヮﾗゲ;ヴどゲW Sげ;IﾗヴSざく
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Oヴｷﾗﾉ J┌ﾐケ┌Wヴ;ゲ ┗; ;gヴﾏ;ヴ ;ｴｷヴ 
ケ┌W ﾉ; ﾃ┌ゲプIｷ; ゲﾗIｷ;ﾉ ｷ ﾉ; ｷﾐSW-

ヮWﾐSXﾐIｷ; ゲﾙﾐ ┌ﾐ さ┗ｷﾐIﾉW ｷﾐSWゲ-

デヴｷ;HﾉWざ ケ┌W ヮﾗSWﾐ ｪ;ヴ;ﾐピヴ さWﾉゲ 
millors resultats” a les eleccions 

del 27 de setembre. El president 

d’Esquerra ho va assegurar en 

una breu intervenció al Consell 

N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SWﾉ ヮ;ヴピデが ﾗﾐ ┗; ゲ┌Hヴ;デ-
llar que les eleccions municipals 

del passat 24 de maig van demos-

デヴ;ヴ ﾉげX┝ｷデ Sげ;ケ┌Wゲデ; aﾙヴﾏ┌ﾉ;く 

SWｪﾗﾐゲ J┌ﾐケ┌Wヴ;ゲが ﾉ; Iﾗﾐﾃ┌ﾐ-

Iｷﾙ WﾐデヴW ﾃ┌ゲプIｷ; ゲﾗIｷ;ﾉ ｷ ﾉ; SWaWﾐ-

sa del procés sobiranista bene-

gIｷ;ヴ< デﾗデゲ Wﾉゲ ヮ;ヴピデゲ ケ┌W ┗ﾗﾉWﾐ 
さI;ﾐ┗ｷ;ヴ ﾉ; ヴW;ﾉｷデ;デ ケ┌W Yゲ ｷﾐゲﾗゲデW-

nible”. Junqueras considera que 

defensar aquestes dues qües-

ピﾗﾐゲ ゲWヴ< ﾉ; Iﾉ;┌ ヮWヴ Iﾗﾐ┗XﾐIWヴ ﾉ; 
ciutadania indecisa vers el procés 

sobiranista. Per Junqueras, el re-

sultat de les eleccions municipals 

┗; ゲWヴ さW┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷ ヮWﾉ ヮ;ｹゲざが ｷ 

va destacar especialment l’incre-

ment del suport a les forces que 

SWaWﾐゲWﾐ ﾉ; ｷﾐSWヮWﾐSXﾐIｷ;が ;ﾉｴﾗ-

ヴ; ケ┌W ┗; ヴWﾏ;ヴI;ヴ ケ┌W さﾏ;ｷ ｴｷ 
havia hagut un resultat tant bo 

per aquelles forces comprome-

ゲWゲ ;ﾏH ﾉ; ﾃ┌ゲプIｷ; ゲﾗIｷ;ﾉざく Uﾐ aWデ 
que, segons el president republi-

I<が Wﾉゲ さヮヴWSｷゲヮﾗゲ; ﾏｷﾉﾉﾗヴ ケ┌W ﾏ;ｷ 
de cara a les eleccions del 27 de 

setembre”, que va assegurar que 

ゲﾙﾐ さﾉWゲ WﾉWIIｷﾗﾐゲ ﾏYゲ ｷﾏヮﾗヴ-
tants de la nostra història”.

Oriol Junqueras va argumen-

tar la seva previsió assegurant 

ケ┌W さI;S; ┗Wｪ;S; Yゲ ﾏYゲ W┗ｷSWﾐデ 
que, si no es disposa de les eines 

per un estat independent, no es 

ヮﾗSヴ< ｪ;ヴ;ﾐピヴ ┌ﾐ; ゲﾗIｷWデ;デ ﾃ┌ゲデ;ざく

Justícia social i sobiranisme, 
la fòrmula de l’èxit del 27-S 
segons Oriol Junqueras
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L; gゲI;ﾉ ｪWﾐWヴ;ﾉ SW ﾉげEゲデ;デが Cﾗﾐ-

suelo Madrigal, va assenyalar 

;ｴｷヴ ; P;ﾉﾏ; ケ┌W さWﾉゲ ゲｷｪﾐWゲ ｷ 
emblemes nacionals –la bande-

ra o l’himne– poden ser ultrat-

ﾃ;デゲ Sげ┌ﾐ; ﾏ;ﾐWヴ; ﾗ Sげ┌ﾐ; ;ﾉデヴ;ざが 
si bé no es va pronunciar sobre 

ﾉ; ┝ｷ┌ﾉ;S; ; ﾉげｴｷﾏﾐW Wゲヮ;ﾐ┞ﾗﾉ 
; ﾉ; gﾐ;ﾉ SW ﾉ; Cﾗヮ; SWﾉ RWｷ SW 
dissabte passat. Madrigal va as-

senyalar que la Fiscalia General 

de l’Estat està a l’espera de l’in-

forme que ha de remetre la Co-

ﾏｷゲゲｷﾙ Aﾐピ┗ｷﾗﾉXﾐIｷ; ｷ ケ┌W I;ﾉSヴ< 
estudiar. Malgrat les preguntes 

SWﾉゲ ヮWヴｷﾗSｷゲデWゲが ﾉ; ﾃ┌ヴｷゲデ; ﾐﾗ ┗; 
Wﾐデヴ;ヴ Wﾐ Wﾉ aﾗﾐゲ SW ﾉ; ケ┑Wゲピﾙ 
i va dir que cal esperar al refe-

ヴｷデ ｷﾐaﾗヴﾏW ヮWヴ ;ﾐ;ﾉｷデ┣;ヴどﾉﾗが ;ｷ┝ｹ 
Iﾗﾏ ﾉ; ｷSWﾐピgI;Iｷﾙ SW さヮﾗゲゲｷ-
HﾉWゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲざ SW ﾉ; ┝ｷ┌ﾉ;S;く
さNﾗ Wﾏ ┗┌ﾉﾉ ;ﾐピIｷヮ;ヴが ヮWヴﾘ Wﾉゲ 
signes i emblemes nacionals po-

SWﾐ ゲWヴ ┌ﾉデヴ;デﾃ;デゲざが ┗; ;gヴﾏ;ヴく

La iscal general diu que 
símbols com l’himne també 
“poden ser ultratjats”

LげW┝ゲWIヴWデ;ヴｷ ｪWﾐWヴ;ﾉ SWﾉ PSOE 
AﾉaヴWSﾗ PYヴW┣ R┌H;ﾉI;H; ┗; Sｷヴ 
;ｴｷヴ ; B;ヴIWﾉﾗﾐ; ケ┌W さゲWヴｷ; ┌ﾐ 
error” no abordar la crisi territo-

ヴｷ;ﾉ ｷ Wﾉゲ I;ﾐ┗ｷゲ Wﾐ ﾉ; Cﾗﾐゲピデ┌Iｷﾙ 
per resoldre la relació entre Ca-

talunya i la resta d’Espanya. En 

un acte convocat per Federalis-

tes d’Esquerres (Fed) al Centre 

de Cultura Contemporània de 

B;ヴIWﾉﾗﾐ; ふCCCBぶが R┌H;ﾉI;H; ┗; 
demanar al PSC i al PSOE que 

;ｪ┌;ﾐピﾐ ;ﾏH Wﾉ ゲW┌ ﾏﾗSWﾉ デW-

ヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ g┝;デ ; Gヴ;ﾐ;S; Wﾉ ヲヰヱン 
ヮWヴケ┌X さWﾉ aWSWヴ;ﾉｷゲﾏW ;I;H;ヴ< 
sent una solució com a Europa”. 

PWヴ R┌H;ﾉI;H;が Wﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ; SW 
ﾉげWﾐI;ｷ┝ SW C;デ;ﾉ┌ﾐ┞; さﾐﾗ Wゲ ヮﾗデ 
abordar de manera bilateral, si-

nó com un pacte global”.

Rubalcaba: “Seria erroni no 
abordar la crisi territorial i els 
canvis en la Constitució”

El líder de Ciutadans (C’s), Albert 

Rｷ┗Wヴ;が ┗; ;S┗ﾗI;ヴ ;ｴｷヴ ヮWヴ ┌ﾐゲ 
pactes de la Moncloa adaptats a 

la situació actual que involucres-

sin a més del seu als altres tres 

ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉゲ ヮ;ヴピデゲが PPが PSOE ｷ Pﾗ-

SWﾏが ｷ ゲWヴ┗ｷゲゲｷﾐ ヮWヴ ; ﾉ; さヴW;Iピ-

vació econòmica, la regeneració 

SWﾏﾗIヴ<ピI; ｷ ﾉ; IﾗｴWゲｷﾙ ゲﾗIｷ;ﾉざが 
i va assegurar que la seva forma-

ció no entrarà en cap govern.

D’altra banda, la candidata 

SWﾉ PP ; ﾉ; ヮヴWゲｷSXﾐIｷ; SW ﾉ; Cﾗ-

ﾏ┌ﾐｷデ;デ SW M;SヴｷSが Cヴｷゲピﾐ; Cｷ-
fuentes, va dir ahir que té auto-

nomia plena per negociar amb 

Cｷ┌デ;S;ﾐゲが ヮWヴﾘ ┗; SWｷ┝;ヴ Iﾉ;ヴ 
ケ┌W Wﾐ さヮﾗﾉｹピI; ﾐﾗ ┗;ﾉ デﾗデざく

さNﾗ WゲピI Sｷゲヮﾗゲ;S; ; ゲWヴ ヮヴW-

ゲｷSWﾐデ; ゲｷ ヮWヴ ; ;ｷ┝ﾘ ｴW SW ヴW-

ﾐ┌ﾐIｷ;ヴ ; ケ┑Wゲピﾗﾐゲ WゲゲWﾐIｷ;ﾉゲ 
per al PP”, va assegurar.

Albert Rivera advoca per 
pactes amb els altres partits 
adaptats a la situació social


