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El PP abandona el «circ» de la
comissió de l'«operació Catalunya»
Els populars consideren que la comissió és un "espectacle que no és digne del
Parlament" i que serveix per tapar la corrupció dels polítics independentistes

Esperanza Garcia, al centre de la imatge Foto: Jose Manuel Gutierrez

El PP ha decidit abandonar la comissió d'investigació sobre l'"operació Catalunya" del Parlament. La
formació considera que s'ha convertit en un espectacle i, tal com ha explicat la portaveu popular a
la comissió, Esperanza García, no permetran que se'ls utilitzi per "alimentar el seu circ".
A diferència del PSC, que es va negar a participar-hi des del principi, García ha destacat que el
PP va voler formar part de la comissió. "No tenim cap por i pensàvem que podíem aclarir les
mentides del grups independentistes", ha apuntat. Tanmateix, després de les darreres sessions,
els populars han decidit no col·laborar més amb "els numerets" que, consideren, fan les
formacions independentistes.
Alhora, ha lamentat també que la comissió serveix per amagar la corrupció de determinats polítcs
independentistes. "És evident que quan surten informacions d'activitats irregulars de Convergència
treuen a passejar l'anomenada 'operació Catalunya'", ha assenyalat.
La sessió d'avui, suspesa
La comissió s'havia de reunir avui però els compareixents previstos s'han negat a assistir-hi, fet que
ha obligat a suspendre la sessió
(http://www.naciodigital.cat/noticia/133434/absencia/fernandez/diaz/alfonso/fa/suspendre/sessio/s
obre/operacio/catalunya?rlc=a1) . Els citats eren l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz,
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l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso i el Fiscal Superior de Catalunya,
José María Romero de Tejada. Aquests tres noms se sumen als del president del govern
espanyol, Mariano Rajoy, el seu cap de gabinet, Jorge Moragas, o la vicepresidenta espanyola,
Soraya Sáenz de Santamaría, entre d'altres.
Davant d'aquest reguitzell d'absències, el portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts pel Sí
Roger Torrent va anunciar ahir que la coalició demanarà al Parlament que porti als tribunals els
càrrecs polítics que es neguin a comparèixer
(http://www.naciodigital.cat/noticia/133360/inda/fa/campana/comissio/investigacio/operacio/catalu
nya) una segona vegada, com és el cas de Rajoy, Sáenz de Santamaría i Fernández Díaz.
Un altre dels compareixents que s'ha negat a assistir a la comissió ha estat el director d'Okdiario i
exdirector d'El Mundo a les Balears, Eduardo Inda. Havia estat citat dimarts en qualitat d'expert i
els grups de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i la CUP van votar que torni a ser citat, aquest
cop en qualitat de testimoni, perquè no es pugui negar a comparèixer.
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