Cal al realisme
Volem començar dient que quan es parla del tema “Catalunya” no es pot limitar
a un anàlisis dels resultats electorals obtinguts en les darreres eleccions, perquè
el que ha passat a Catalunya és molt més important que tot això.
Estic segura que nosaltres com a partit hem comes errors, ho admetem, i, a més,
treballarem per intentar fer les coses millor de cara al futur. Ara bé, la resposta
que es va donar des del govern de l´estat, del PP, va ser la correcta per Espanya,
que era restituir la legalitat, encara que no ens beneficiés com a partit.
Avui dia, a Catalunya, segueix vigent la llei, i la declaració d´independència va
ser anul·lada. S'ha complert la llei, es va destituir al Govern que la va vulnerar,
es van celebrar eleccions autonòmiques per triar un govern que es sotmetés a la
llei i a l'Estat de dret i hem aconseguit articular un gran consens nacional en
defensa de la unitat d'Espanya i de la sobirania nacional. Podíem haver actuat
sols, és cert, ja que al principi ni PSOE ni C,s volien aplicar l’article 155, però el
consens ha valgut la pena.
I amb tot això, ha quedat demostrat que l'independentisme no té suports
suficients per imposar el seu projecte, i menys per parlar en nom del poble de
Catalunya. Van plantejar un desafiament i el van perdre.
Hem vist a diversos dels seus dirigents abandonant la vida política, les seves
responsabilitats polítiques o renunciant a les seves pretensions i fins i tot, als
eventuals socis de govern advertint que no es pot ser president a distància ...
com a resposta a l'últim disbarat que se'ls hi ha ocorregut.
Però de veritat que algú pot pensar o arribar a creure que el Sr. Puigdemont, que
està a Brussel·les i fugat de la justícia, pot comparèixer al Parlament per prendre
possessió per videoconferència?
Sincerament, això ja no és un problema polític ni jurídic, únicament és de sentit
comú, per això estem convençuts que l'objectiu primordial continua sent la
recuperació de la legalitat, del sentit comú i del realisme.

