Política | Redacció | Actualitzat el 19/09/2012 a les 09:34

Mariano Rajoy ja avisa Artur Mas:
«La resposta és a la Constitució»
El dia abans de la trobada entre ambdós presidents, en què el català li demanarà el
pacte fiscal, li diu que "no hi està d'acord" i li recorda que va jurar "fer guardar la
Constitució"
Mas i Rajoy, en una trobada prèvia a la Moncloa.

Cap predisposició al diàleg. Aquesta és la carta que avui ha decidit jugar el president del govern
espanyol, Mariano Rajoy, just el dia abans de la reunió sobre el pacte fiscal que ha de mantenir
amb Artur Mas. "No estic d'acord amb el concert econòmic que vostès plantegen", ja ha avisat a
Mas. I, per prevenir-lo sobre alguna altra possible demanda que li pugui fer, ha sentenciat: "La
resposta és a la Constitució." Així, de retruc, també ha avisat el milió i mig de catalans que la
setmana passada es van manifestar a favor de la independència de Catalunya: "El que no es pot
fer ara és llançar la culpa als demés de tot el que passa, i generar inestabilitat política amb
decisions equivocades."
A la reunió -que la part catalana analitza com a "clau" i que la part espanyola circumscriu en la
ronda de reunions que Rajoy manté amb els presidents autonòmics-, el president del govern
espanyol hi anirà amb el següent missatge, segons que ha explicat avui en una compareixença
oficial al Congrés: "Aquest no és el moment per a crear més problemes d'inestabilitat política."
"No es pot generar inestabilitat política prenent decisions equivocades. El pitjor de tot és
entossudir-se en l'error", ha reblat, recordant que es va comprometre "a complir i fer complir la
Constitució i les lleis", i que "així ho farà".
Responent a una pregunta del diputat de CiU Pere Macias, en què li preguntava com valorava la
manifestació de la Diada, ha raonat: "Els representants polítics tenim un plus de responsabilitat, i si
ens equivoquem o ens excedim, i si les coses se'ns escapen de les mans, no ens hem de deixar
arrossegar."
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