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El govern espanyol reitera a Mas
que es deixi estar de consulta
"Si el pla que té és fer aquest referèndum, el president Rajoy només pot dir una
cosa, la que diu la Constitució", assegura Sáenz de Santamaría
La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instat aquest divendres
el president de la Generalitat, Artur Mas, a renunciar a la consulta i afrontar la reunió del proper
dimecres amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, amb "esperit obert i constructiu" i
voluntat "d'entesa". Amb aquesta actitud , ha dit, anirà el president Rajoy. "Si el pla que té és fer
aquest referèndum que planteja, el president del govern només pot dir una cosa, la que diu la
Constitució i la que han recordat les Corts i el Tribunal Constitucional", ha insistit la popular. "En
això res podem fer", ha reblat en roda de premsa després de la reunió del Consell Ministres.

Sáenz de Santamaría ha reiterat que la consulta que planteja Mas "no cap dins del marc
constitucional", però ha subratllat que es poden parlar de moltes altres qüestions que afecten els
ciutadans de cara a enfortir la sortida de la crisi i a crear ocupació.

En aquest sentit, ha opinat que ja que és Mas qui planteja la consulta del 9-N, també hauria de
dir "què vol del govern espanyol". "Hauria de saber si està disposat a renunciar a aquest
referèndum. Seria bo de cara a entendre'ns tots en aquest diàleg", ha indicat.

Pel que fa a la tercera via, ha recordat que al congrés hi ha grups que aposten per un estat
federal, d'altres que volen recuperar competències de les comunitats, alguns que reclamen un
estat federal i altres que volen un estat lliure associat. Convé, al seu parer, parlar de la "viabilitat"
d'aquestes vies tenint en compte que no hi ha un consens al voltant de cap d'aquestes
alternatives, perquè "una cosa és fer discursos, i el paper aguanta bastant".

En aquest punt, Sáenz de Santamaría ha avisat que cal tenir el consens no només d'una part
d'Espanya, sinó de la seva totalitat. "El que jo pregunto és: ofereix alguna garantia de viabilitat els
que proposen la tercera via respecte al seu resultat final? Cal tenir compte amb les expectatives",
ha assenyalat.
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