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Camacho: «Mas i Rajoy no parlaran
d'un referèndum il·legal»
La presidenta del PP català demana a Mas que acudeixi a la reunió amb actitud
lleial, oberta i responsable per parlar dels problemes reals dels catalans
Alícia Sánchez-Camacho, presidenta del PPC, a la seu del partit. Foto: PP

La presidenta del PP català, Alicia Sánchez-Camacho, ha assegurat aquest diumenge que la
reunió prevista per a aquest dimecres entre el president de la Generalitat, Artur Mas, i el president
del Govern espanyol, Mariano Rajoy, serà una trobada "dins de la normalitat política on es parlarà
dels interessos generals dels catalans però no d'un referèndum il·legal".
Ha demanat a Mas que acudeixi a la reunió amb actitud lleial, oberta i responsable per parlar,
segons ella, dels problemes reals dels catalans, i que no limiti la trobada a tractar la consulta
perquè "allò il·legal ni es negocia ni es dialoga ni es parla: és simplement il·legal".
Ha assegurat que Rajoy actuarà com a garant de la Constitució, de les regles i del compliment de la
llei, i ha valorat la trobada com una oportunitat per sortir del "monumental embolic en el que s'ha
posat Mas" i per recuperar la lleialtat institucional per part d'aquells que, segons ella, la van
trencar.
En aquest sentit, ha demanat al nou líder del PSOE, Pedro Sánchez, que faci "política amb
majúscules per estar al costat del Govern de Mariano Rajoy i consolidar una Espanya forta,
unida i vertebrada".
La presidenta popular ha considerat que el PSOE de Sánchez representarà un 'zapaterisme de
paraules buides': "Tot el que diu Pedro Sánchez és només crítica i oposició, sense presentar
alternativa ni econòmica ni de recuperació".
Ha assegurat que la nova direcció del PSOE "manca d'un projecte polític sòlid per afrontar els
reptes que té Espanya", i ha advertit que cares o eslògans nous no solucionaran la situació del
partit.
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