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C's tracta Mas de «cadàver polític» i
troba inútil la reunió amb Rajoy
Rivera creu que Rajoy no pot negociar la unitat d'Espanya perquè depèn del
poble espanyol
El líder de C's, Albert Rivera, ha opinat aquest dimecres a la tarda que la reunió entre el president
del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el de la Generalitat, Artur Mas, "no ha servit de res".
Segons ell, Mas ha rebut de Rajoy l'única resposta esperable, "que no es pot negociar la
sobirania espanyola", i haurien d'haver abordat els "problemes reals que preocupen els catalans i
els espanyols", o sigui la crisi econòmica i la corrupció, segons ell. Rivera s'ha mostrat sorprès pel
document de 23 propostes sobre temes diversos aportat per Mas, ja que no s'havia debatut al
Parlament, i li ha demanat al president català que prioritzi una reforma del sistema de finançament.
En la seva compareixença al Parlament per valorar la reunió entre Mas i Rajoy, Rivera s'ha mostrat
escèptic sobre el seu resultat. Segons ell, Rajoy no pot negociar la unitat d'Espanya perquè
depèn de la sobirania de tot el poble espanyol, i Mas no ho podia esperar. Per això, s'ha mostrat
sorprès pel fet que Mas hagi aportat un document amb 23 propostes que el Parlament desconeix.
Per a Rivera, el que haurien d'haver parlat Mas i Rajoy són els problemes que més preocupen els
espanyols i els catalans, la crisi, l'atur, la corrupció i el finançament.
Sobre aquest últim punt, creu que Mas hauria d'haver debatut prèviament al Parlament una
proposta de finançament autonòmic equiparable a totes les comunitats, amb el suport de
pràcticament tota la cambra, i no pas un pacte fiscal com el que va proposar fa dos anys. Això,
segons Rivera li hagués donat més força a Mas per pressionar Rajoy i el ministre d'Economia,
Cristóbal Montoro, per a forçar una reforma de la LOFCA que s'hauria de fer aquest any mateix.
Rivera demana a Rajoy que "espavili" i que abordi la qüestió, tot i tenir l'oposició d'alguns barons
territorial del PP.
Però Rivera ha estat dur amb Mas, qualificant-lo de "cadàver polític" i "feble" que, encerclat per
casos de corrupció, "ha muntat un relat" sobre les expectatives de la reunió que sabia que no es
complirien. "Ha fet teatre i ha intentat tapar amb l'estelada les retallades, la crisi i la corrupció, però
no ho aconsegueix", ha dit Rivera. Segons ell, Mas no podrà convocar la consulta i per tant serà un
fracàs d'ell i Oriol Junqueras i "té els dies comptats". Per això, li ha demanat que deixi d'actuar "a
cop d'enquesta, de cas de corrupció o de confessió", i convoqui eleccions anticipades al Parlament.
Per al líder de C's, Mas es va posar "una bomba adossada al pit que li explotarà el 9-N". "Volem
una tardor d'esperança, no pas una tardor calenta", ha dit.
D'altra banda, Rivera també ha lamentat que Rajoy no hagi comparegut després de la reunió per
donar la seva versió de viva veu davant de la premsa. "És molt trist que el president d'un país no
surti quan algú vol trencar aquest país; s'amaga?", s'ha preguntat. "Els espanyols necessitem
veure i sentir Rajoy defensant la sobirania espanyola", ha dit.
Sobre la corrupció, ha mostrat preocupació perquè Mas i Rajoy hagin pogut intentar-se tapar
mútuament els casos que afecten els seus partits. Per això, s'ha preguntat si tothom és igual
davant de la llei, i si la fiscalia actuarà ràpidament contra Jordi Pujol després de la seva confessió de
frau fiscal. Sobre la mateixa qüestió, ha reclamat a CiU que voti a favor d'una comissió d'investigació
sobre el cas i que "ja no doni més lliçons de catalanitat". Rivera diu que no es creu la versió de
Pujol sobre l'origen dels diners a l'estranger, una suposada herència del seu pare, i sospita que
poden procedir de comissions irregulars del Palau de la Música o obres públiques, o de Banca
Catalana. Tot i que Pujol no té obligació legal de comparèixer al Parlament, Rivera creu que sí que
té l'obligació "moral" de fer-ho, després de cobrar durant molts anys diners dels catalans.
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