
Economia | Redacció | Actualitzat el 19/11/2015 a les 15:53

La CUP situa Iberpotash al centre
del debat per a la investidura del
President
La formació rupturista ha posat com un exemple de polítiques que no els agraden
el fet que el Govern en funcions hagi aprovat mesures com declarar Iberpotash
d'interès públic

Roda de premsa de la CUP al Parlament de Catalunya. Foto: ACN

La Candidatura d'Unitat Popular ha posat Iberpotash al centre del debat polític que manté amb
Junts pel Sí per investir el futur President de la Generalitat, aquest dijous, en la roda de premsa
que han convocat per explicar com evolucionen les negociacions. La diputada de la formació
rupturista, Eulàlia Reguant, ha posat com un exemple de polítiques que no els agraden el fet que el
Govern en funcions hagi aprovat mesures com declarar Iberpotash d'interès públic quan la Unió
Europea li està obrint un expedient per contaminació.

La CUP no està "imposant" el seu programa a Junts pel Sí. Aquest és el principal missatge que els
seus diputats al Parlament han traslladat aquest dijous, en una roda de premsa a la cambra
catalana, acompanyats d'altres quadres com l'exdiputat David Fernández i el portaveu de la
formació, Xevi Generó. "No estem imposant el nostre programa, no estem imposant les nostres
condicions, tot el que hem aprovat ho portava Junts pel Sí al seu programa", ha assegurat el
diputat Antonio Baños, en especial referència a la declaració independentista suspesa pel
Tribunal Constitucional. "Neguem que ningú s'hagi baixat els pantalons davant les nostres
exigències", ha sintetitzat Baños.

Per la seva banda, la diputada Eulàlia Reguant, ha diferenciat entre el programa electoral que
portava la CUP i les mesures que estan plantejant a les taules de negociació amb Junts pel Sí.
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"Hem fet un esforç i un treball per distingir entre el nostre programa i la bateria de mesures
d'urgència", ha indicat Reguant. I, concretament, sobre el document "Fil a l'agulla", ha assenyalat
que és un "compendi" de tot allò que consideren "imprescindible" i això és la "base" del que estan
portant a les taules de converses amb la principal candidatura independentista. "No pot ser que
se'ns acusi de xantatge i de què no estem cedint", ha assegurat la diputada. 

Eulàlia Reguant ha exposat que la CUP no renuncia a seguir treballant sobre la "reversabilitat de
les retallades, la defensa dels sectors estratègics, la banca pública" o de cara a "obrir el debat
sobre la sortida de l'euro". Ara bé, també ha assegurat que "res d'això està sobre la taula" i el que
s'està plantejant són "els mínims per arribar a un acord" i "construir la república catalana". Els
mínims passen, en aquest sentit, per "un pla de xoc amb 39 mesures d'urgència social i 19
privatitzacions" que, creuen, s'han de revertir.

El calendari amb el que treballa la CUP

El portaveu de la formació, Xevi Generó, ha explicat que entre dimarts i dijous de la setmana que ve
es recolliran les opinions de les diverses assemblees territorials de la Candidatura d'Unitat
Popular. I aquell diumenge, dia 29 de novembre, es farà un debat d'àmbit nacional en què "no està
previst prendre cap decisió concreta".
 
Crònica sencera de Pere Gendrau a Naciódigital

Pàgina 2 de 2

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/55858/cup/situa/iberpotash/al/centre/debat/investidura/president

http://www.naciodigital.cat/noticia/98434/cup/nega/estigui/imposant/seu/programa/ni/fent/xantatge/junts/si

