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La investidura de Pedro Sánchez, a la tertúlia política de Cugat Mèdia
La investidura de Pedro Sánchez com a nou president de
l'Estat espanyol ha centrat la tertúlia política de Cugat Mèdia.
Els partits amb representació al ple han debatut sobre la
coalició del nou govern amb el PSOE i Unidas Podemos, i
sobre l'abstenció d'ERC-MES a l'espera de la taula de diàleg.
L'espai es pot seguir cada dimecres a partir d'un quart de deu
del matí a través del 91.5 FM i al web de Cugat.cat.

Què han dit els tertulians? Cristina Paraira (Junts per Sant Cugat) 'Vam votar amb el compromís que tenim
amb els nostres electors, però com va dir Laura Borràs estarem molt atents per veure com evoluciona tot.
Estem pel diàleg i esperançats per veure què passa amb els presos polítics i la mesa de diàleg amb ERC'.

Francesc Duch (ERC-MES) 'Era un escenari que des d'ERC es buscava, així que és positiu. El nostre objectiu
segueix sent la República Catalana, però creiem que era bàsic poder asseure's amb el govern espanyol'.

Sandra Tirado (PSC) 'Estem celebrant que hi hagi un president socialista per poder tirar endavant el nostre
programa. Estem molt agraïts a la generositat d'ERC. Sempre parlarem dins el marc de la Constitució
Espanyola'.

Lourdes Llorente (CUP-PC)'S'ha vist una apel·lació al feixisme al Congrés dels Diputats, i és greu la pressió
que s'ha fet pel transfuguisme a alguns polítics. Els governs de coalició són comuns al nord d'Europa i ens
hem d'acostumar'.

Sergio Blázquez (Cs) 'Es pot canviar la Constitució sense problema, però també es diu dins la Constitució
com fer-ho. No serveix la meitat dels vots + 1. Hem d'anar amb compte amb la paraula 'feixisme' perquè
l'estem desgastant'.
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