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NOTA DE PREMSA

MARCOS DIU QUE EL RECURS CONTRA L’ESTATUT CATALÀ “ÉS UNA PATALETA” I INSTA A RETIRAR-LO

La coordinadora d’Esquerra Unida adverteix que “l’estratègia de confrontació del Consell porta conseqüències indesitjables” com la crispació

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), a través de la seua coordinadora, Glòria Marcos, ha instat al Consell de la Generalitat a retirar el recurs presentat contra l’Estatut de Catalunya perquè “és una pataleta infantil després d’adonar-se que és molt millor reforma estatutària que la nostra” i perquè “aquesta estratègia de la confrontació permanent amb unes altres comunitats és molt perillosa”. “El Consell no fa més que donar cobertura als interessos i l’estratègia del PP de Mariano Rajoy, en comptes de defensar els interessos dels valencians. A més, amb l’enfrontament amb totes les comunitats veïnes que no són del mateix signe polític i amb la guerra amb el govern central es tracta d’amagar la miserable gestió que està fent el PP valencià i es pretén traure un profit electoral del tema”, va explicar.

Marcos, va assenyalar que “no es pot traslladar a un recurs contra un altre Estatut la frustració per no haver fet el que calia fer amb la nostra reforma, com era posar-nos al nivell de les altres comunitats que ja se sabia que anaven a dissenyar estatuts en eixa línia”. “Per contra, Francisco Camps, amb la col·laboració del PSPV-PSOE, es va limitar a seguir les directrius del PP de Madrid i va confeccionar una reforma que és la última de l’Espanya centralista en comptes de ser la primera de l’Estat en camí cap a una estructura federal, amb millores en el finançament propi i amb l’assumpció de les competències i drets del tercer mil·leni”, va assenyalar.

“En tot cas”, prosseguí, “el que més ens preocupa és que aquesta estratègia de confrontació porta i portarà conseqüències indesitjables com és traslladar a la societat, amb el que això comporta, la crispació política. Ja se sap que en aquest país, el revifament de l’anticatalanisme porta de la mà el revifament de grups d’extrema dreta, un oxigen que no interessa de cap de les maneres a aquest país i als seua ciutadans”.
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