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Carme Chacón: “El PP està pensant en recuperar el
transvasament de l´Ebre si Rajoy guanya les eleccions”

La cap de llista del PSC apunta que avui sabem més que mai “l´error
majúscul” que hagués estat tirar endavant aquest projecte

La candidata del PSC a les eleccions generals, Carme Chacón, ha assegurat
avui que “el PP està pensant en recuperar el transvasament de
l´Ebre” si guanya les eleccions el proper 9 de març, tant si finalment ho
inclou al seu programa electoral com si no ho fa. “Els ciutadans han de
saber que si guanya Rajoy, el PP ho tirarà endavant”, ha dit Chacón,
que ha volgut posar de relleu que “avui sabem més que mai l´error
majúscul que hagués estat portar endavant el transvasament, tal i
com pretenia el PP”.

Per Chacón, “les baralles internes” que s´estan produint al sí del PP, així
com els pronunciaments a favor del transvasament d´alguns dirigents
territorials a Andalusia, València o Catalunya, evidencien les seves
intencions. És en aquest sentit que la candidata ha recomanat als
populars “que vinguin a Catalunya i comprovin les necessitats que
tenim, especialment en matèria d´aigua”.

Per Carme Chacón “els fets demostren que la derogació del
transvasament de l´Ebre per part del Govern de José Luis Rodríguez
Zapatero va ser un encert” i que “els 1.000 hectòmetres cúbics
d´aigua que aportarà el programa AGUA en dos anys també són un
encert”. Per tot plegat, ha demanat als dirigents populars que
“reconeguin que hagués estat un error tirar endavant el
transvasament de l´Ebre”.

El PP utilitza el català per uns quants vots

D´altra banda, Carme Chacón ha assegurat que “els socialistes mai
admetrem que en funció de la llengua que parlin els nens a casa
se´ls vulgui segregar a les aules”, i és per això que ha assenyalat que
“si el PP continua per aquesta línia, espero que es quedi sol”, en
referència a la votació que avui ha tingut lloc al Parlament de Catalunya.

“Els catalans mai admetrem que una força política vulgui utilitzar
políticament nostra llengua per dividir i confrontar els ciutadans”, ha
advertit Chacón, que ha assenyalat que “la llengua ha estat sempre un
element de convivència i de cohesió social a Catalunya”. Per això,
s´ha mostrat convençuda que si PP continua insistint en aquesta
estratègia és “ per desconeixement absolut de Catalunya o
simplement per guanyar uns quants vots a la resta d´Espanya”.

 
  

  
  


