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Rajoy cita Pedro Sánchez abans
de la reunió amb Mas
El govern espanyol ha reiterat que vol arribar a acords amb els socialistes
espanyols pel que fa a "temes d'Estat"
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es reunirà el pròxim dilluns a les cinc de la tarda
amb el que ja serà el nou secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, segons ha anunciat La
Moncloa en un comunicat. Rajoy es trobarà amb el nou líder dels socialistes només dos dies bans
d'entrevistar-se també a La Moncloa amb el president de la Generalitat, Artur Mas. El govern
espanyol ha reiterat en les últimes setmanes -l'última vegada divendres a la roda de premsa
posterior al Consell de Ministres- ja seva disposició a tancar acords amb el PSOE sobre afers
d'Estat com, per exemple, el model territorial.
Sánchez, que defensa com tot el seu partit una reforma federal de la Constitució que permeti
delimitar clarament les competències de les autonomies i fer del Senat una autèntica cambra
territorial, tanca la porta a qualsevol consulta a Catalunya, encara que fos acordada i legal. El
líder dels socialistes espanyol s'haurà trobat abans de la cita amb el nou primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, amb qui es reunirà previsiblement divendres a Ferraz.
L'Executiu espanyol continua amb la porta tancada a cap reforma constitucional. Tan el president
Mariano Rajoy com la seva vicepresidenta, així com la secretària general del PP, María Dolores de
Cospedal, han reiterat que no consideren oportú obrir aquesta qüestió perquè no hi veuen els
consensos mínims per poder tancar-la amb èxit. De Cospedal ha afirmat aquesta setmana que la
reforma de la Constitució no pot tenir com a objectiu resoldre els problemes particulars de partits,
en referència al PSOE.
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