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Rajoy: «El 155 és un article molt
democràtic»
El president espanyol es desentén de la proposta de reforma constitucional que
propugna Pedro Sánchez
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha fet avui una defensa molt aferrissada de la
intervenció de l'autonomia de Catalunya, tot dient que "el 155 és un article molt democràtic" perquè
està contemplat en la Constitució i hi ha moments en què recórrer a aquest article és deure dels
governants. Ho ha dit en una entrevista de Pedro Piqueras a Tele 5, en què ha justificat la decisió
d'intervenir la Generalitat i cessar el Govern, just quan fa un mes de l'aplicació del 155.
Rajoy s'ha mostrat irritat quan Piqueras li ha recordat les acusacions de la secretària general
d'ERC, Marta Rovira, en el sentit que el Govern català va actuar amb responsabilitat per evitar el
risc real de violència als carrers per una intervenció de les forces d'ordre espanyols
(https://www.naciodigital.cat/noticia/142853/marta/rovira/govern/espanyol/va/amenacar/amb/sang/
morts/al/carrer) . "Això és una mentida, una calúmnia i una vergonya", ha assegurat. Ha afegit
que en el procés s'ha "enganyat molta gent", com quan es va insistir en què no hi hauria
conseqüències econòmiques en un horitzó d'independència.
Preguntat si creu que Carles Puigdemont es pot presentar a Catalunya durant la campanya
electoral, Rajoy ha dit que "en aquests moments, el senyor Puigdemont no pot venir perquè no li
ho permet la justícia belga", però no ha volgut pronunciar-se sobre possibles escenaris, ja que
aclarir ha dit que no sap si això pot canviar perquè ha dit que del president de la Generalitat
"podem esperar qualsevol cosa".
Sobre la proposta de reforma constitucional defensada pel secretari general del PSOE, Pedro
Sánchez, Rajoy s'ha desdit de tot compromís d'anar cap a un procés de reforma de la carta
Magna. ha recordat que l'únic compromís amb el líder socialista era el de parlar en el marc d'una
comissió d'estudi al Congrés. Ha vingut a dir que en aquest tema, el més calent és a l'aigüera. Sí
que ha marcat una línia clara: "Una reforma constitucional no pot ser un premi als qui han decidit
liquidar-la".
Sense errors l'1-O
El periodista li ha plantejat si no es va cometre algun error amb la intervenció policial de l'1-0.
Rajoy s'ha negat a admetre qualsevol equivocació, encara que ha dit que "no hi ha obra humana
que sigui perfecta". Segons ell, les forces d'ordre espanyoles "van complir amb la seva obligació",
ha dit, i sempre "complint ordres judicials".
Pedagògia contra "l'adoctrinament"
Sobre el suposat "adoctrinament" als nens catalans a les escoles, Rajoy no ha volgut entrar a
fons en el tema. Però sí que ha dit que calia "pedagogia" contra tot intent d'adoctrinar. "Tots hem
de fer pedagogia de les coses que hem fet junts".
Piqueras li ha plantejat si, com va dir Puigdemont en una entrevista a Le Soir, hi havia altres vies
diferents a la independència per a l'encaix de Catalunya amb Espanya, Rajoy ha assegurat que
"hi ha una via molt important, que és el compliment de la llei". El president espanyol ha tornat a
repetir que a Espanya totes les idees es poden expressar, inclosa la independentista.
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