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Carrizosa, sobre el pacte Mas-Rajoy: Volem que acabi el pasteleo dels vells partits, nosaltres no pactarem amb
els separatistes

Director, Sunday 03 March 2019 - 16:26:05

El portaveu de Cs assegura que els decretazos del govern demostren que Sánchez s'aprofita de les
institucions per seguir a La Moncloa i per pagar-se una campanya gratuïta

Volem que acabi el pasteleo dels vells partits, nosaltres no pactarem amb els separatistes . Així ho ha dit el portaveu
de Ciutadans (Cs) al Parlament, Carlos Carrizosa, després que l exdirigent de CIU, Josep Antoni Duran i Lleida, hagi revelat
que l'expresident del govern, Mariano Rajoy, va oferir votar un acord a Catalunya per evitar el 9-N, però que l'expresident de la
Generalitat, Artur Mas, es va negar.

Carrizosa ha fet aquestes declaracions davant els mitjans en la seva visita als actes amb motiu del Dia d'Andalusia que la
Federación de Entidades Andaluzas en Cataluña (FECAC) organitza a Terrassa i ha aprofitat per reconèixer la contribució
de tants andalusos que van venir a mitjans del segle XX a Catalunya . En aquest sentit, ha lamentat que els partits separatistes no
subscrivissin una declaració institucional al Parlament de Catalunya, proposta per Cs, i ha recordat que els nacionalistes tracten
als andalusos de colons com fan el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Laura Borràs.

D'altra banda, el portaveu taronja ha assegurat que els decretazos del govern demostren que Sánchez s'aprofita de les
institucions per seguir a La Moncloa , per viatjar amb el Falcon i per pagar-se una campanya gratuïta amb unes
iniciatives que no van enlloc . I ha recordat que el president del govern no va convocar immediatament les eleccions,
sinó que ho va fer de forma diferida per valer-se de les institucions del Congrés i fer campanya electoral .

Carrizosa s'ha defensat de les crítiques del ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos,
assegurant que quan ens diuen fatxes per exhibir la bandera espanyola sense complexos com en d altres països del
món , llavors el problema el té Ábalos i el PSOE, i no Cs ha sentenciat. El portaveu taronja també ha criticat la
tebiesa dels socialistes a Terrassa que van votar en contra de la retirada de la simbologia política en els edificis públics.
El PSC s'ha apartat dels valors constitucionalistes ha conclòs.

