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Torra especifica quina és «la millor
resposta al sr. Casado»
El líder del PP ofereix mà estesa a Sánchez per combatre l'independentisme i
amenaça amb un altre 155

El president de la Generalitat, Quim Torra | ACN

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut contestar les paraules que el president del
PP, Pablo Casado, va pronunciar ahir durant la seva trobada amb Pedro Sánchez. Allà, va deixar
clar que cal "fortalesa" davant de l'independentisme. "Segueixo pensant que la millor resposta al
sr. Casado és fer un Tortosa: màxima indiferència a les seves paraules", ha escrit en una piulada,
tot afegint la recepta: "focus en treballar, cada dia, en fer efectiva la República".
Segueixo pensant que la millor resposta al Sr. Casado és fer un Tortosa: màxima indiferència a
les seves paraules; focus en treballar, cada dia, en fer efectiva la República.
https://t.co/91Paio69hn (https://t.co/91Paio69hn)
? Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 3 d'agost de 2018
(https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1025260852189032448?ref_src=twsrc%5Etfw)
Pel que fa a Casado, va especificar, durant l'entrevista amb Sánchez, "que no hi ha d'haver cap
cessió ni cap negociació sobre consultes pactades, o referèndums, o el suposat dret a
l'autodeterminació", va destacar Casado, que li ha plantejat al líder del PSOE la voluntat de tornar
a incloure al codi penal el delicte de convocatòria de referèndum "il·legal". Si cal s'ofereix per
apuntalar l'aplicació -de nou- de l'article 155 de la Constitució.
Casado, en tot cas, es va mostrar dur, com és habitual. "Hi ha la majoria suficient per aplicar-lo.
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Si Quim Torra i Carles Puigdemont segueixen, si hi tornen a haver lleis de desconnexió, si hi ha un
procés constituent, o si hi ha un referèndum acordat, farem oposició sense complexos", va
destacar Casado, que va ser escollit en una votació en la qual es va imposar a Soraya Sáenz de
Santamaría. El dirigent conservador no va avalar una reforma de la Constitució que traslladi més
competències a Catalunya.
?Exigimos fortaleza frente al independentismo. Reforcemos la seguridad de nuestros servidores
públicos para que la ley prevalezca en Cataluña. No caben cesiones, ni negociaciones, como la
recuperación de estructuras de Estado o consultas pactadas. pic.twitter.com/dL4sprDLbm
(https://t.co/dL4sprDLbm)
? Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 2 d'agost de 2018
(https://twitter.com/pablocasado_/status/1025090163813376000?ref_src=twsrc%5Etfw)
Ni cessió, ni diàleg
El líder del PP va oferir, de manera taxativa, mà estesa per combatre l'independentisme.
"Nosaltres no estarem en la cessió ni el diàleg amb els que volen trencar Espanya, i esperem que
el govern [espanyol] estigui en la mateixa situació. Esperem que Sánchez estigui a l'alçada de les
seves responsabilitats", va indicar Casado, que ha observat amb preocupació la "recuperació
d'estructures d'Estat" i la "propaganda de TV3".
"Si segueixen amb el full de ruta de ruptura, el PP sol·licitarà l'aplicació de l'article 155 amb la
majoria de vots al Senat. El govern espanyol només ho hauria de proposar i nosaltres garantiríem
la seva aprovació. No hi ha d'haver confiança amb els qui volen trencar la igualtat nacional", ha
ressaltat el president dels conservadors, que ha fet un discurs alarmista sobre la possible
mobilització que generi la hipotètica presència del rei Felip VI a Catalunya per l'acte de record a
les víctimes dels atemptats de Barcelona i de Cambrils.
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