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Javi López: «S'obre camí a Espanya
la proposta del PSC»
El candidat dels socialistes catalans a les eleccions europees no ha entrat a
valorar les declaracions de la pressumpta agressora de Pere Navarro

López (al mig), amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, i el candidat a l'alcaldia de
Barcelona, Jaume Collboni Foto: ACN

"Qui reclamava credibilitat a la proposta federal, aquí la tenen". Així s'ha expressat el candidat del
PSC a les eleccions europees, Javi López, sobre la oferta que va fer ahir l'exministre del PSOE
i número dos a les llistes socialistes espanyoles, Ramón Jáuregui
(http://www.naciodigital.cat/noticia/68559/jauregui/situa/finals/2015/aprovacio/reforma/constitucion
al) .
En un acte de campanya a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, en què s'ha reunit amb els
veïns de Santa Coloma de Gramenet, Javi López s'ha felicitat perquè el que va expressar ahir
Jáuregui "va en la nostra línia" i "cal reconèixer que s'obre camí a Espanya la proposta del PSC".
Ahir a la tarda, Ramón Jáuregui va presentar el calendari i el contingut de la reforma
constitucional que proposarà el PSOE per definir l'encaix de Catalunya a Espanya. López l'ha
qualificat de "tercera via atractiva per Catalunya, que parli de finançament, de singularitat
catalana, de bloqueig de competències lingüístiques i culturals". El candidat del PSC també ha
manifestat la seva acceptació dels límits que la proposta situa en la sobirania, que nega el dret
d'autodeterminació, i la solidaritat entre comunitats, que allunya el nou sistema de finançament d'un
pacte fiscal homologable al del País Basc.
A la xerrada amb els veïns que rebutgen el desplegament de la línia de Molt Alta Tensió a Santa
Coloma de Gramenet , on també hi han assistit l'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlón, i el
candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, López ha evitat entrar a valorar les
declaracions de la pressumpta agressora de Pere Navarro, que segons el conseller d'Interior,
Ramón Espadaler, va declarar no haver agredit el primer secretari del PSC i que el motiu de la
disputa va ser una discussió fa anys perquè la dona trobava que la senyera penjada al balcó de
l'Ajuntament estava bruta.
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