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Els partits sobiranistes lamenten la
negativa de Rajoy a la consulta
PSC, PP i C's envien crítiques a Mas després de la reunió amb el president
espanyol
El partits sobiranistes han reaccionat a la reunió entre els presidents espanyol i català, Mariano
Rajoy i Artur Mas, respectivament lamentant la negativa del govern espanyol a celebrar la
consulta del 9-N. De la seva banda, el PSC, PP i Ciutadans han centrat les crítiques en el
president de la Generalitat.
El president de CiU al Parlament, Jordi Turull, ha lamentat que, durant la trobada amb Mas,
Rajoy no hagi estat "un estadista amb alçada de mires" i que no hagi plantejat "cap proposta"
sobre la consulta. "No se l'estalviarà. Saben perfectament que és legal", ha advertit Turull.
ERC ha assenyalat que amb la seva postura Rajoy ha perdut legitimitat perquè es veu clar que
no vol escoltar la veu del poble català. El diputat Oriol Amorós ha remarcat que una vegada "ha
decidit una vegada més que no ens vol representar" i que "és un governant democràtic que
s'autolimita en la seva legitimat democràtica".
Pel que fa als ecosocialites, el president del grup d'ICV-EUiA, Joan Herrera, ha lamentat que el
president del govern espanyol, Mariano Rajoy, hagi tornat a demostrar que el PP és "el partit del
no" i de "l'al·lèrgia" al dret a decidir i a la mobilització ciutadana.
També ha reaccionat la CUP. El diputat cupaire David Fernández ha fet una crida a la
"desobediència a tots aquells que vulguin impedir les urnes" i, alhora, a "l'obediència a la voluntat
del poble de Catalunya" per tal de celebrar la consulta el 9 de novembre.
Crítiques a Mas del PSC, PP i C's
El PSC, que aposta per altres solucions a la qüestió catalana, ha carregat contra Mas i Rajoy. El
portaveu parlamentari del partit, Maurici Lucena, ha valorat la reunió entre els presidents de la
Generalitat, Artur Mas, i d'Espanya, Mariano Rajoy, carregant contra els dos líders. El socialista
ha lamentat que Rajoy "no ofereixi una alternativa" al "problema" d'encaix de Catalunya.
La líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha repetit els seus arguments contra la consulta i ha
s'ha alineat amb Rajoy i les seves advertències a Mas sobre els "riscos de la inestabilitat política"
que provoca la seva aposta per la consulta per a la recuperació econòmica i de l'ocupació a
Catalunya i Espanya.
Des de la formació unionista Ciutadans, Albert Rivera ha opinat que la reunió entre el president del
govern espanyol, Mariano Rajoy, i el de la Generalitat, Artur Mas, "no ha servit de res".
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