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Ábalos replica a Iglesias que encara
hi ha temps per pactar els
pressupostos amb els
independentistes
Nega que el govern socialista governi "per decret" però insisteix que hi ha alguns
compromisos que "no poden estar esperant"

La consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, a
s'Agaró | ACN

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha replicat al secretari general de Podem
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167520/iglesias/prepara/podem/eleccions/imminents/convoca/
primaries?rlc=p1) , Pablo Iglesias, que el temps per pactar els pressupostos amb els partits
independentistes "no està esgotat". Ábalos ha subratllat que el govern del PSOE "continuarà
insistint". "Tenim, per un costat, l'acord amb el mateix grup de Podem i, per l'altre, la part
d'inversió territorial", ha detallat Ábalos, que creu que aquesta inversió pot suposar un "incentiu per
negociar" amb altres forces parlamentàries.
"Quan tinguem les dues coses veurem l'actitud definitiva", ha concretat el ministre que, alhora,
assenyala que troba "contradictori" que per una banda es plantegin "moltíssimes demandes" i, per
l'alta, "es vagi impedint la possibilitat de fer les inversions".
Ábalos apunta que continuaran negociant però que hi ha algunes prioritats que volen que entrin en
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vigor el dia 1 de gener i que no deixaran al calaix, com ara l'actualització de les pensions. "És un
compromís nostre i amb el país i ho hem de complir", ha dit.
A més, subratlla que això no implica "governar per decret", com li ha recriminat Iglesias: "Aquesta
expressió sona molt malament i molt autoritària però és una fal·làcia perquè el que nosaltres
plantegem són decrets llei que hauran de ser convalidats per la majoria parlamentària".
Ábalos, a Torra: "No som dos estats diferents"
Ábalos també s'ha pronunciat sobre la proposta del president de la Generalitat, Quim Torra, de
celebrar una cimera entre el govern espanyol i el de la Generalitat. "No som dos estats diferents",
ha sentenciat. El ministre ha assegurat, a més, que manté amb el conseller de Territori, Damià
Calvet, va "més enllà de la cordialitat" i ha subratllat que ha trobat més "ànim cooperador" a
Catalunya que a altres comunitats.
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