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Pedro Morenés: «L'exèrcit no
actuarà a Catalunya si tothom
compleix amb el seu deure»
El ministre espanyol de Defensa adverteix que "tenen establertes quines són les
seves obligacions en les lleis i les compliran estrictament"

El ministre de Defensa, Pedro Morenés, entrevistat a RNE aquest matí. Foto: RNE

L'eterna amenaça sobre la possibilitat que les forces armades espanyoles intervinguin a
Catalunya arran del procés sobiranista ha tornat a prendre forma aquest dimarts, tres dies abans
que comenci la campanya electoral del 27-S. Ho ha fet en boca del ministre espanyol de
Defensa. Pedro Morenés ha assegurat en una entrevista a RNE
(http://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne/mananas-rne-pedro-morenes-lamentamirada-corta-tenido-comunidad-internacional-sobre-siria/3273820/) que les forces armades no
actuaran a Catalunya "si tothom compleix amb el seu deure".
Preguntat pel paper que podria tenir l'exèrcit en cas d'una declaració unilateral d'independència,
Morenés ha respost que les forces armades coneixen perfectament el seu paper i ha expressat
que són "absolutament i perfectament democràtiques" i estan "subjectes a l'estat de dret", com
totes les institucions i persones. "Tenen establertes quines són les seves obligacions en les lleis i
les compliran estrictament", ha reblat el ministre de Defensa.
Perquè el missatge acabés de quedar clar, Morenés s'ha dirigit explícitament als governants
Catalans. El ministre ha recalcat que en un estat de dret cadascú té una responsabilitat, i que
els governants, els d'Espanya i els de Catalunya, han jurat complir i fer complir la Constitució.
"Cadascú ha de complir amb el seu deure, les forces armades, els governants i els governats",
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ha afegit.
Article 155 de la Constitució
El que també se li ha preguntat al ministre de Defensa és sobre la possibilitat d'aplicar l'article
155 de la Constitució, que permet al Govern espanyol obligar una comunitat al "compliment forçós"
de les seves obligacions. La suspensió de l'autonomia, en resum. Morenés ha deixat clar que ell
està a favor de "l'aplicació de la llei quan aquesta s'incompleix".
Alhora, el ministre de Defensa ha criticat la retirada de banderes espanyoles a alguns
ajuntaments, perquè suposa incomplir la llei i "per respecte a la sensibilitat de la immensa
majoria dels espanyols, que estimen aquesta bandera, la respecten i alguns, com els militars,
donen la vida per ella".

Pedro Morenés lamenta la "mirada corta" sobre Siria ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/lasmananas-de-rne/mananas-rne-pedro-morenes-lamenta-mirada-corta-tenido-comunidadinternacional-sobre-siria/3273820/)
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