
 

 

Arran de les declaracions de la secretària general adjunta del Grup Socialista al Congrés dels 

Diputat, Meritxell Batet a través de "Ràdio Calella TV", l'Agrupació Local de Calella del PSC 

manifesta: 

El seu afany de contextualitzar el titular d’aquesta entrevista publicada en el mateix mitjà de 

comunicació, el qual dona lloc a la confusió i mal interpretació del missatge emès per la diputada 

socialista.  

En aquest sentit, i reproduint l’entrevista íntegrament, queda palès que la frase que encapçala 

la notícia a mode de titular,  i que diu el següent: «Aplicar el 155 segurament és l’únic que ha fet 

bé el senyor Rajoy en el conflicte territorial», no és una cita textual en la seva totalitat sinó que 

és una interpretació de la mateixa frase que comença per «... crec que va ser un encert, 

segurament és l’únic que ha fet bé... », i que fa referència a la pregunta de la periodista de si s’ha 

aconseguit el que s’esperava amb la aplicació d’aquest article; i és que Meritxell Batet considera 

que sí que s’ha aconseguit el més important, que és: «Calmar la situació que estàvem vivint, 

tornar a la normalitat, poder desenvolupar una campanya electoral i tenir una porta d’horitzó 

d’inici d’una certa normalitat democràtica; crec que va ser un encert, segurament és l’únic que 

ha fet bé el senyor Rajoy en els últims sis anys en el conflicte territorial; però jo li reconec 

convocar immediatament, és veritat que amb molta pressió per part del partit socialista, que és 

precisament el que li demanàvem, però ell va convocar immediatament aquestes eleccions».  

Així que, cal interpretar aquestes declaracions com a resposta a la manera de com s’ha aplicat 

el 155 i no en l’aplicació en sí d’aquest article, ja que tal i com diu la diputada socialista: «tenim 

un govern en funcions que gestiona el dia a dia sense haver i sense poder prendre cap decisió 

en polítiques cabdals de l’autonomia de Catalunya i de l’autogovern». Tot seguit, confirma que 

la recuperació de l’autonomia i autogovern és una prioritat pels socialistes i per tots el catalans. 

Dit tot això, volem deixar ben clar que la posició de l’Agrupació local de Calella (que tantes 

vegades hem anunciat) segueix essent la mateixa: el nostre desacord amb el 155, una aplicació 

exclusiva del govern central, i que el PSOE (veient la inexistència d’una altra via) hi van intervenir 

per poder “suavitzar” la intervenció en les institucions catalanes i “exigir” la convocatòria 

d’eleccions per recuperar la normalitat. 

La nostra ferma condemna a qualsevol forma de violència (tant si és física o d’un altre indole), 

independentment de qui l’exerceix o a qui va dirigida. 

El nostre rebuig a algunes accions preses per part del poder judicial com privar de llibertat a 

càrrec electes i activistes polítics, i les reiterades demandes del nostre partit per alliberar tant 

els polítics presos com els dos activistes (Jordi Cuixart i Jordi Sánchez). 

I sobretot, el nostre compromís en crear ponts i fomentar el diàleg per tal d’assolir la pau i 

l’estabilitat social. Només podem concebre la política com a eina per regular els conflictes, 

sufocar la tensió social, i generar igualtat i benestar a la població. 


