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Marlaska no descarta ara seguir
negociant amb el Govern
El ministre de l'Interior ha tornat a obrir la porta al diàleg l'endemà mateix de la
manifestació de PP, Cs i Vox a madrid

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dilluns que no descarta
que el Govern central i la Generalitat mantinguin el diàleg. Grande-Marlaska obre així un altre cop
la porta al diàleg amb el Govern, que l'executiu espanyol va anunciar divendres passat que
tancava (https://www.naciodigital.cat/noticia/173135/teatralitzacio/trencament) . I ho fa l'endemà
mateix de la manifestació de PP, Cs i Vox a Madrid contra aquest mateix diàleg.
El ministre, això sí, ha precisat que aquest ha de mantenir-se dins de la Constitució, i amb la "línia
vermella" del dret a l'autodeterminació. "Algú dubta de la lleialtat a Espanya dels integrants
d'aquest Govern? Fins aquí podríem arribar", ha comentat.
En una entrevista a la Cadena Cope (https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/carlosherrera-entrevista-este-lunes-fernando-grande-marlaska-partir-las-830h-20190210_350188)
,Grande-Marlaska ha deslligat la ruptura de les negociacions després del Consell de Ministres
del passat divendres amb la convocatòria de la manifestació l'endemà passat. En la seva opinió, el
que va passar divendres passat va ser que es va constatar que els partits independentistes "no
es baixaven del cavall de l'autodeterminació" i això és "una línia vermella en la qual el Govern
espanyol ha dit que no podia valorar".
En ser preguntat si descarta tornar a la taula de diàleg, Grande-Marlaska ha respost que ell "no
descarta res". "El que sí descarto és que el Govern socialista accepti el dret d'autodeterminació".
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"Confiem, si us plau", ha assegurat en referència a l'Executiu de Pedro Sánchez.
Grande-Marlaska espera que el judici al procés independentista que arrenca aquest dimarts al
Tribunal Suprem no "contamini" o "interfereixi" el debat polític. Tampoc li molesta que aquest
diumenge en la manifestació de la plaça Colón es tornés a demanar la convocatòria d'eleccions
generals, davant la qual cosa ha recordat que és Pedro Sánchez qui té la potestat per fer-ho i
que en aquests vuit mesos de Govern el "90% dels decrets lleis han estat convalidats amb el
suport de Ciutadans o el PP".
Bona fe, però partidista
El ministre ha evitat valorar la figura del relator per a la negociació amb els independentistes i ha
apel·lat al fet que és necessari "trobar una solució dins de la Constitució i la llei". "El Govern central
va arribar a un altre intent d'acord, va mirar de parlar de tot dins de la llei i la Constitució", ha
indicat, i ha afegit: "Que no es posi en dubte, per favor, la intel·ligència ni del president del
Govern espanyol ni de la resta dels seus membres".
El ministre ha assegurat que les "persones concretes" que es van manifestar aquest diumenge a
Madrid van actuar de "bona fe" i "amb tot el dret del món" en secundar una convocatòria del PP,
Ciutadans i Vox. "Era una manifestació partidista, els tres líders van posar junts i van fer
manifestacions, i almenys el PP va reconèixer haver sufragat autobusos", ha dit, i ha subratllat
que li va molestar el manifest "amb absolutes falsedats, falsedats totals".
Grande-Marlaska ha assegurat que, quan era el líder de l'oposició, el president del Govern central,
Pedro Sánchez, va ser lleial a l'Executiu de Mariano Rajoy en la seva estratègia cap a
Catalunya. Per aquest motiu rebutja les crítiques del PP: "No crec que hi hagi res més greu que
imputar algú per ser deslleial o traïdor a l'ordenament jurídic".
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