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Un «fals» Puigdemont aconsegueix
pactar una reunió amb Rajoy
"Tinc l'agenda molt lliure", admet el líder espanyol quan un imitador del president
català del programa "El matí i la mare que el va parir" li va proposar trobar-se | El
ministre de Justícia assegura que la broma té "poca gràcia"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=w3m9dp9HbI4
La broma del El matí i la mare que el va parir (http://www.radioflaixbac.cat/el-mati) de Ràdio
Flaixbac ha destapat que Rajoy té la voluntat de reunir-se amb Carles Puigdemont, després que
fins ara no hagin tingut cap tipus de contacte. "Tinc l'agenda molt lliure", ha admès el líder
espanyol quan un imitador del president català li ha proposat mantenir una trobada.
El matí i la mare que el va parir ha aconseguit parlar amb Rajoy després que un dels seus
membres es fes passar pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i li proposés una
reunió aprofitant "que hi ha un nou interlocutor i per començar amb bon peu". La trucada ha passat
els filtres dels assessors i el mateix Rajoy ha contestat al telèfon i li ha mostrat la seva disposició a
celebrar la trobada, ja que aquests dies disposava d'una "agenda molt lliure". Ha estat en
aquests moments quan el conductor del programa li ha confessat que es tractava d'una imitació i
el president espanyol ha donat per finalitzada la conversa després d'encaixar la broma amb un
cert enuig.
Prèviament, un suposat assessor de Presidència de la Generalitat ha contactat amb el gabinet de
Rajoy, que li ha passat la trucada al president espanyol. Rajoy ha saludat el suposat president
català i li ha recordat que es van conèixer en la inauguració de l'AVE a Girona en l'etapa de
Puigdemont com a alcalde.
El president espanyol ha explicat a l'imitador del president català que el rei aquests dies està fent
consultes als grups polítics escollits a les darreres eleccions i ha admès que "no sé com acabarà",
però que en funció si hi ha investidura o no podrien concretar una reunió a partir del dilluns 25 de
gener en un termini de 24-48 hores. Un cop els responsables del programa li han comentat que
es tractava d'una broma i que no es pensaven que arribés tan lluny, Rajoy ha encaixat la broma,
tot i deixar anar que "això no és seriós".
"Té poca gràcia", diu el ministre de Justícia
Rafel Catalá, ministre de Justícia en funcions, ha assegurat que la broma del programa radiofònic
a Mariano Rajoy "té poca gràcia" Això sí, ha assegurat que el president espanyol "té la suficient
cintura i sentit de l'humor" per afrontar-la.
Es dóna la circumstància que el mateix programa també va intentar fer la mateixa broma a la
inversa
(http://www.naciodigital.cat/noticia/101855/puigdemont/no/es/va/empassar/trucada/mariano/rajoy/f
als) , segons ha explicat Jordi Basté a El Món a RAC1 h
( ttp://www.rac1.org/elmon/) , citant fonts
de presidència de la Generalitat. L'entorn del president català es va ensumar que podia ser falsa i
va evitar passar la trucada.
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