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De Cospedal a Mas: «Com
funcionarà Catalunya fora de l'euro?»
La secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal Foto: ACN

La secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha preguntat aquest dissabte al
president Mas durant la seva intervenció a l'Escola d'estiu del PP a Gandia (Safor) si ha pensat en
quines serien les conseqüències econòmiques de la independència de Catalunya. Cospedal ha
preguntat Mas si s'ha qüestionat com es finançaran les empreses catalanes si Catalunya no és a
dins d'Espanya, "com funcionarà Catalunya fora de l'euro, on vendran els seus productes i es
desenvoluparan autònoms i petits empresaris fora d'un mercat espanyol". La dirigent popular ha
dit així mateix que no entén com Catalunya "demana amb una mà la independència i amb l'altra el
fons de liquiditat autonòmic".

La número dos dels populars ha iniciat la seva al·lusió a la manifestació de la Diada, tot recordant
les paraules del president del F.C. Barcelona, Sandro Rossell, quan assenyalava que el Barça
jugaria la Lliga espanyola tot i que Catalunya fos independent.

Maria Dolores de Cospedal també ha llençat un missatge als catalans: "El govern espanyol està
amb els catalans i poden estar ben tranquils que el govern d'Espanya té ben clar que Catalunya
no pot mai caure". La secretària general del PP ha afegit que no hi ha cap govern espanyol que
hagi ajudat tant les autonomies com el seu, en relació amb el fons de liquiditat autonòmic.

La dirigent popular ha insinuat que Mas fa càlculs electoralistes amb la independència i ho ha
qualificat com una acció "de gran irresponsabilitat". Cospedal ha dit que des del PP i també molts
catalans "continuaran defensant que Catalunya és una part d'Espanya" i ha conclòs que no és
moment "d'amenaces ni de xantatges" sinó del "repte col·lectiu d'un país.
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