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Férnandez-Díaz diu que la «línia
vermella» del diàleg Mas-Rajoy és la
unitat d'Espanya
El ministre de l'Interior, Jorge Fernández, ha valorat aquest dilluns la pròxima reunió entre el
president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i el català, Artur Mas, i ha assegurat que hi ha
marge per a la negociació sobre temes que interessen a Catalunya però ha advertit que la "línia
vermella" és la unitat d'Espanya, sobre la qual Rajoy no pensa parlar.
En declaracions als mitjans després de presidir la presentació dels nous 104 policies nacionals
destinats a Catalunya, el ministre ha afirmat: "Es pot parlar de tot, tant de bo que parlin de tot el
que convé als catalans i al conjunt dels espanyols però no és negociable el que no pot negociar
el president, que és la sobirania nacional i la unitat d'Espanya".
Segons Fernández Díaz, "hi ha línies vermelles que no es poden traspassar, no és negociable la
sobirania nacional", però dins d'aquests marges els dos presidents poden abordar qüestions que
afecten el futur i l'interès de Catalunya, ha puntualitzat.
"Un referèndum d'autodeterminació que no té cabuda a la Constitució", ha insistit el ministre, que
ha recordat que Rajoy no té competències per negociar una cosa inconstitucional, a més que la
sobirania i la unitat d'Espanya està en mans del conjunt dels espanyols, ha dit.
En aquest sentit, ha insistit: "És bo que el president del Govern espanyol i de la Generalitat parlin,
però que parlin del que tenen competència per parlar amb la millor disposició de fer allò que redundi
en el marc de la llei en benefici dels catalans i el conjunt dels espanyols".
"La llei de la selva"
Preguntat sobre la possibilitat que s'aprovi el setembre la llei de consultes catalana i es convoqui
la consulta, el ministre s'ha mostrat convençut que les autoritats catalanes no plantejaran una
iniciativa il·legal i ha advertit: "Per Europa i el món civilitzat no es pot circular al marge de la llei, al
marge de la llei és la llei de la selva, on guanya el més fort i no el que té més dret".
Per això, el ministre ha apel·lat "al sentit comú i de la responsabilitat, perquè el respecte a la llei
és la garantia de la convivència pacífica".
"Espanya és un estat democràtic de dret, i si alguna cosa el caracteritza, és el respecte a la llei,
consubstancial a la pertinença a la UE. Estic convençut que la Generalitat no incomplirà la llei".
A més, Jorge Fernández ha considerat una "falta de respecte" que Rajoy s'assabentés pels
mitjans de comunicació de l'acord polític per fixar la pregunta i la data de la consulta i ha admès
que des d'aleshores les relacions s'han complicat, segons paraules seves.
"Catalunya es caracteritza per un respecte a les formes i una sensibilitat i no era esperable que
des de Catalunya sortís d'aquesta manera una iniciativa d'aquestes característiques", ha valorat el
ministre.

https://www.naciodigital.cat/noticia/71424/fernandez-diaz/diu/linia/vermella/dialeg/mas-rajoy/es/unitat/espanya
Pàgina 1 de 1

