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Jorge Fernández Díaz veu «una
broma» la proclamació de Companys
comparat amb el «desafiament» de
Mas
El ministre de l'Interior reafirma les paraules de Rajoy i adverteix que l'estat
espanyol té recursos per fer front als plantejaments de CDC i la CUP
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El ministre espanyol de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que el que va fer l'expresident
de la Generalitat Lluís Companys el 6 d'octubre de 1934 en proclamar l'Estat català va ser "una
broma" comparat amb el "desafiament" que està protagonitzant Artur Mas. El dirigent popular, que
repetirà el 20-D com a cap de llista
(http://www.naciodigital.cat/noticia/97254/pp/reubica/sanchez/camacho/darrera/fernandez/diaz/llist
a/congr) , a les eleccions espanyoles, ho ha dit aquest dissabte en un acte amb emprenedors
que la formació a celebrat a Barcelona.
En aquest escenari el ministre ha repetit les paraules que divendres va pronunciar el president
del govern de l'Estat, Mariano Rajoy, i ha dit que Espanya, com a Estat de dret, té recursos per
fer front als plantejaments de CDC i la CUP: "Tranquils, ni la unitat d'Espanya ni el respecte a la
llei ni a la justícia es veuran perjudicats per uns pocs irresponsables", ha afirmat.
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Fernández Díaz ha considerat que proposar-se no complir la llei i els tribunals de justícia és
"allunyar-se de la civilització i dels països que conformen la Unió Europea". Així mateix ha assegurat
que aquest procés sobiranista està entre el vodevil i el despropòsit més greu que s'ha viscut mai
en la història de Catalunya.
Per aquest motiu, ha dit que és lògic que la gent amb una mica de "sentit comú i responsabilitat"
estigui preocupada perquè CDC estigui suplicant el vot d'investidura de Mas a la CUP.
Alhora, ha valorat que entre els dirigents de la Generalitat hi ha molts "cecs que no volen veure i
sords que no volen sentir", i ha lamentat que es vulgui construir un Estat independent quan ha
assegurat que la Generalitat ni tan sols és capaç de garantir el pagament a les farmàcies.
Sánchez Camacho diu que CDC ha passat a ser "CUP friendly"
Per la seva banda, la presidenta del PP català, Alícia Sánchez Camacho, qui també ha participat
en aquest acte, considera que CDC ha passat de ser "business friendly a CUP friendly". Des del
seu punt de vista, els convergents han deixat de preocupar-se per millorar el mercat laboral per
defensar un partit favorable a l'anticapitalisme, a Syriza i la sortida de l'euro i d'Europa.
Sánchez Camacho, que serà la número 2 a les llistes del PP de cara a les eleccions espanyoles
per darrera de Fernández Díaz, adverteix que CDC i el president de la Generalitat, Artur Mas,
estan posant en risc la sortida de la crisi i creuant línies vermelles que mai haurien d'haver
traspassat. "Cada dia que passa, Mas està més sol", ha dit la popular, que ha afirmat que és un
president desesperat per pactar amb la CUP que no té legitimitat perquè no representa la
majoria de ciutadans.
La líder del PP català, ha remarcat que aquesta formació és la primera a treballar contra el procés
sobiranista, i que en no constituir el seu grup al Parlament està "impedint que se celebri un ple
amb una proposta il·legal que vol trencar Espanya". Ha afegit que aquesta serà la seva postura
sempre.
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