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L'expresident d'Extremadura
també vol un acord PSOE-PP
. Foto: PSOE.

L'expresident
d'Extremadura i secretari general del PSOE extremeny
expresident d'Extremadura i secretari general del PSOE extremeny
(http://www.psoeextremadura.org/portal/) , Guillermo Fernández Vara, se suma a les veus que
sorgeixen des de l'esquerra espanyola clamant per un gran acord PSOE-PP per redirigir el rumb
Guillermo Fernández Vara,
de l'Estat. Si divendres l'actual president del congrés espanyol, José Bono, apostava per un
govern "patriòtic" http://www.naciodigital.cat/noticia/34087/bono/tot/patria)
(
de PP i PSOE amb
l'argument que la unitat dels dos principals partits retornaria la confiança als mercats, ara
Fernández Vara també s'ha posicionat públicament amb un argument similar: "Davant les
incerteses econòmiques després de la rebaixa de la qualificació del deute dels EUA, el meu partit
el PSOE i el PP estem obligats a trobar-nos."
Vara considera que aquesta entesa PSOE-PP l'estan demanant "milions d'espanyols", que volen
"que hi hagi un acord en l'estratègia enfront a tot el que estem vivint".
Però si Bono demanava un acord estable entre PP i PSOE per a després de les eleccions del 20N, Fernández Vara ja vol que aquesta mateixa setmana s'oficialitzi un pacte de mínims: "D'aquí a
les eleccions, acord. Em preocupa molt més el futur del nostre país, de les nostres famílies, que
qualsevol altra cosa." Així mateix, insta tant el PP com al seu propi partit a posicionar-se respecte
aquesta proposta: "Si el PP no vol l'acord, que ho digui. I si nosaltres no el volem, ho hem de dir."
Vara, després de piular tot aquest seguit de reflexions al seu perfil de Twitter
(http://twitter.com/#!/gfvara) , i responent preguntes d'altres internautes, ha precisat que, a
diferència de Bono, l'acord no hauria d'implicar necessàriament un govern de coalició conjunt,
perquè "sempre ha d'haver-hi govern i oposició", però considera que "amb l'actual conjuntura hi ha
d'haver un acord sobre quina estratègia s'ha de seguir aquests dies".
El PP s'hi posa bé
Al PP són conscients d'aquests cants de sirena, però de moment rebutjen posicionar-se perquè
aspiren a captar tot el vot desencisat amb l'actual govern. Tot amb tot, asseguren: "L'endemà de
les eleccions, el PP trucarà al PSOE per a emprendre pactes d'Estat en profunditat, que
modernitzin Espanya per als propers 30 anys, com a mínim". Amb aquesta contundència s'ha
expressat avui el vicesecretari de Comunicació del PP estatal, el valencià Esteban González Pons,
en una entrevista amb RNE (http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/dia-cualquieraentrevista-esteban-gonzalez-pons/1169438/) .
Preguntat sobre el possible pacte estable PP-PSOE que suggeria Bono, González Pons s'hi
mostra recelós: "Primer hem de veure què demanen els ciutadans el 20-N." Tot amb tot, sí que
avisa que "després de les eleccions s'hauran de fer veritables pactes d'Estat, perquè l'Espanya
d'ara, que és la del 78, no suporta el segle XXI. Necessitem una Espanya del segle XXI, que és
la mateixa del 78, però adaptada als nous temps"
Però en aquests pactes, González Pons defuig la proposta de Josep Antoni Duran i Lleida d'un
gran acord PP-PSOE-CiU-PNB
(http://www.naciodigital.cat/noticia/34108/duran/govern/totum/revolutum) : "Una reforma
educativa de veritat, per exemple, ha de ser respectada per qualsevol que vagi a governar en el
futur. Una reforma del sistema financer, ha de ser respectada per qualsevol que vagi a governar
en el futur." Ergo, González Pons pensa tan sols en pactes PP-PSOE.
Recentralització
González Pons també assegura que no veu cap mena d'inconvenient en què les autonomies
retornin a l'Estat espanyol algunes de les competències que ostenten i que asseguren que no
https://www.naciodigital.cat/noticia/34122/expresident/extremadura/tambe/vol/acord/psoe-pp
Pàgina 1 de 2

poden pagar, com ja va plantejar fa uns dies el president de Múrcia, el popular Ramón Luis
Valcárcel.
"L'Estat autonòmic no és un model tancat", assegura González Pons, motiu pel qual considera
que sempre s'és a temps d'una recentralització . "Cal desburocratitzar les comunitats autònomes",
ha explicitat, assegurant que "no és pecat proposar-se el futur de l'Estat autonòmic".
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