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COMUNICAT DE PREMSA

En relació a l'acord assolit entre l'ERC i el PSOE que ha de permetre la 
investidura de Pedro Sánchez, la Junta directiva de la Lliga Democràtica reunida 
en el dia d'avui vol manifestar la seva satisfacció per la conformació de govern a 
Espanya que posa � a molts mesos d'interinitat i que ha de permetre la 
normalització de la vida política. I en la mesura en què aquest pacte permetrà la 
conformació d’un govern format per PSOE i Podemos iexpressem la nostra 
preocupació pel seu impacte econòmic i per l’increment impositiu que pot 
afectar a la reactivació económica.

La Lliga Democràtica celebra el retorn al diàleg polític com a única via per a 
aconseguir que Catalunya, després dels errors del passat,  i que es recuperi la 
normalitat institucional que mai s’hauria d'haver perdut, destacant en primer 
terme que en democràcia l'única cosa que pot servir de guia per a la construcció 
del bé comú és el respecte a la Llei , a l'Estat de Dret i a les seves institucions, 
essent la Constitució i l’Estatut les que han d'emparar qualsevol acord de futur.

Tanmateix la Lliga Democràtica manifesta que no és en el si dels governs sinó 
en els parlaments on s'expressa la pluralitat de les societats catalana i espanyola 
i qualsevol resolució del con�icte, ha de venir precedida d'un acord consensuat 
al Parlament de Catalunya que segelli la reconciliació entre catalans i que 
després sigui aprovada per les Corts Generals i sotmesa a consulta.

Finalment alertem de què la situació d'interinitat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, amb absència d'un interlocutor clar per la situació processal del 
President Torra,  di�culta la constitució de la taula de diàleg en el termini 
establert.

Per això considerem que, més enllà del present acord i de la investidura que 
afavoreix, qualsevol avenç amb la resolució del con�icte català passa per la 
celebració immediata d'eleccions a la Generalitat de Catalunya que clari�quin el 
panorama polític i permetin la constitució d'un nou govern.
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