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L'alcalde de Còrdova treu ferro a
l'hipotètic Estat català
José Antonio Nieto (PP) creu que si la independència és inevitable, "s'haurà de
buscar la manera que causi el menor dany possible" | Reconeix que els
independentistes volen "el millor per a Catalunya"
L'alcalde de Còrdova i president provincial del PP, José Antonio Nieto, creu que si la creació de
l'Estat català acaba sent inevitable, "s'haurà de buscar la manera que causi el menor dany
possible". Així s'ha expressat en declaracions a Nació Digital en un acte a Barcelona, en què ha
presentat la ciutat com a destí turístic i gastronòmic de primer nivell. De fet, ha concretat que
Barcelona i Catalunya són de les principals zones d'on provenen els turistes que cada any visiten
la ciutat.
Nieto té clar que "s'ha de tractar d'evitar" el trencament de l'Estat espanyol. I, per aconseguir-ho,
creu que cal trobar "un model que convenci als catalans" i que alhora també convenci al conjunt
d'Espanya. "Entenc que hi hagi persones a Catalunya que pensin que aporten més del que
reben", assegura, i advoca perquè s'acabi arribant a un acord. "Confio que s'imposarà el sentit
comú", assegura. Ara bé, si finalment no hi acaba havent cap pacte Madrid-Barcelona i
Catalunya s'acaba independitzant, creu que el més lògic seria que es busquessin fórmules perquè
hi hagués el mínim de trencadissa possible.
"No tinc cap dubte que el que volen els diputats catalans que demanen la consulta és el millor
per a Catalunya, igual que els que hi han votat en contra", assegura Nieto, que es considera "una
persona de centre, integradora". Havent deixat clar això, reflexiona: "Hem d'analitzar si el que
necessita Catalunya és trencar amb Espanya. Perquè estem parlant de trencar amb la seva
història, amb un passat comú! És una cosa excepcional al món", s'exclama.
Un marc "productiu per a tots"
"El que s'ha de fer és parlar sobre el marc de convivència que s'ha d'establir i tractar que aquest
marc sigui el més productiu per a tots", afegeix Nieto, sobretot perquè entén que la ruptura d'un
Estat és un fet "tremendament dràstic, molt anormal en el món". "A la societat li ha de preocupar",
conclou.
Nieto ha escollit Barcelona per fer-hi la primera presentació de Córdoba, Capital Iberoamericana de
la Cultura Gastronómica 2014 http://www.turismodecordoba.org/noticias/cordoba,-elegida-capital(
iberoamericana-de-la-cultura-gastonomica-en-2014) , en què ha agraït "la fidelitat dels catalans" a
l'hora d'escollir la seva ciutat com a destí per passar-hi uns dies de vacances.
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