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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 11 D’AGOST DEL 2011

La cursa cap al 20-N

ERC posa condicions per
repetir l’Entesa al Senat

a Esquerra supedita el pacte amb el PSC i ICV a la defensa del concert econòmic a Els socialistes i

Iniciativa advoquen per renovar la coalició, però no entraran en el debat de fons fins al setembre
Maria Altimira
BARCELONA

La data

—————————————————————————————————

24.01.00
PSC, ERC i ICV-EUiA van
segellar l’acord per formar
l’Entesa Catalana de Progrés

José Montilla, al centre, amb els senadors de l’Entesa Jordi Guillot, Isidre Molas, Carles Bonet i Ramon Aleu ■ ARXIU

al Senat” i es va comprometre a fer “tots els possibles” per aconseguir-ho.
“Després de les vacances
parlarem amb tots els partits per tal de pactar un
programa”, va assegurar
amb optimisme en unes

El serpent
surt del
cau

concert econòmic que
ERC planteja com poc
menys que irrenunciable.
“Seria molt difícil anar al
Senat amb algú que no
comparteixi una de les
nostres màximes prioritats”, va declarar, en

tot, els ecosocialistes tampoc no van voler obrir la
capsa de Pandora.
En les dos últimes eleccions estatals, l’Entesa Catalana de Progrés va obtenir 12 dels 16 senadors en
joc a Catalunya. Els quatre
restants van ser per a CiU.
Fa 10 anys, tant la coalició com la federació nacionalista van obtenir
vuit escons. L’Entesa ha
permès al PSC votar en
sentit contrari al PSOE
en qüestions com ara el
fons de competitivitat. ■

FESTES
POPULARS I
FIRES

Carrers amb
gràcia
Dinou carrers
s’engalanaran per
les festes de
Gràcia, un dels
atractius principals
de la celebració,
que vol ser diürna
i familiar.

Del 12 al 18 d agost del 2011

Manlleu
transforma
una antiga
llegenda en
una festa que
aconsegueix
engrescar
grans i petits
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“Fins ara, la coalició s’ha
basat en els punts de coincidència, no crec que s’hagi d’abordar la qüestió a
partir dels elements diferencials”, va assegurar el
diputat socialista amb relació a la condició sobre el

declaracions a l’agència
Efe. Daniel Fernández, coordinador del grup del
PSC al Congrés, va apostar per tractar de plantejar les negociacions en
clau positiva i sense condicionants
apriorístics.
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El debat sobre la repetició
del pacte de l’Entesa Catalana de Progrés, el grup
parlamentari al Senat format per una coalició entre
el PSC, ERC i ICV-EUiA i
que funciona des de l’any
2000, ja és a l’ordre del dia.
Els tres grups es van manifestar ahir, amb vista a les
eleccions espanyoles del
20 de novembre, respecte
al futur d’un acord que ha
permès que la veu catalana amb més pes a la cambra alta sigui d’esquerres.
Així, mentre els republicans vehiculaven una
renovació de l’Entesa a la
defensa del concert econòmic, el PSC i els ecosocialistes defensaven aquesta
fórmula, tot i que ajornaven el debat de fons fins a
la reunió que volen celebrar sobre la qüestió el
mes de setembre. El portaveu del PSC, Miquel Iceta,
va reivindicar la necessitat “que hi hagi una força
de les esquerres catalanes

aquest sentit, el portaveu
republicà, Ignasi Llorente.
Esquerra farà d’aquesta
qüestió un dels eixos de la
pròxima legislatura, ja que
el model de finançament
actual, segons va indicar el
portaveu republicà, s’ha
de revisar el 2013.
Des d’Iniciativa, tant la
portaveu ecosocialista al
Parlament, Dolors Camats, com el secretari
general de la formació,
Joan Herrera, valoren
molt positivament la
coalició i aposten per donar-hi continuïtat. Amb
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CINEMA

Femení i plural
“La boda de mi mejor amiga”, una comèdia
americana en clau femenina

MÚSICA
ESCAPADES

El cercle de Transllena
Per conèixer el paisatge dur, eixut i feréstec que
s’endinsa per la serra de la Llena

Veus que emocionen
Sílvia Pérez Cruz, que es troba immersa en el
seu nou projecte en solitari, actua dilluns en el
Festival Jardins de Cap Roig.

