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Chacón culpa «les picabaralles» del
PP i CDC del bloqueig dels diners
del FLA
La candidata del PSC a les eleccions espanyoles descarta pactar amb el PP,
cosa que assegura que farà Ciutadans | Fa una crida al catalanisme per "tornar al
diàleg, tornar a negociar, tornar a intentar arribar acords" amb l'Estat

Carme Chacón, entrevistada aquest dimarts a Els Matins de TV3

Carme Chacón, candidata del PSC a les eleccions espanyoles del 20-D, ha afirmat aquest
dimarts, respecte als nous controls anunciats pel govern espanyol sobre el fons de liquiditat
autonòmica (FLA)
(http://www.naciodigital.cat/noticia/98655/compareixenca/extraordinaria/mas/explicar/estrategia/a
mb/fla) , que "no pot ser que les picabaralles entre la Generalitat i l'Estat les paguin les farmàcies"
i ha culpabilitzat el PP i Convergència per "no pagar hospitals ni pacients". En una entrevista a
Els Matins de TV3 (http://www.ccma.cat/tv3/els-matins/) , sosté que no s'hauria arribat a la
situació "amb un nou finançament".
Respecte al procés independentista, Chacón ha carregat contra el dret a decidir de Catalunya
perquè, diu, "és una estratègia pel trencament" i ha reconegut que "m'agradaria que el
catalanisme polític fos capaç de tornar al diàleg, de tornar a negociar, de tornar a intentar arribar
acords". Sobre les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP per investir nou president ha afirmat
que està passant "vergonya" i ha fet referència a l'Estatut impulsat per Maragall afegint que "hi ha
molts catalans que van optar per partits diferents al PSC, però que volen ser amb Espanya".
A nivell estatal, Chacón ha descartat que el PSOE pacti amb el PP, cosa que assegura que farà
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Ciutadans: "Es van presentar com a regeneradors de política i van optar pel PP del Gürtel a
Madrid". "On han pogut, donen els vots al PP", els ha etzibat.
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