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Javi López: 'L'Estat està incomplint de manera flagrant amb les quotes d'acollida'
L'eurodiputat del PSC Javi López assegura que l'Estat
espanyol està fent un 'incompliment flagrant' de les quotes
d'acollida que li pertoquen i que això obstaculitza trobar una
solució definitiva a la situació. Per López, la recepta per posar
fi a la crisi és donar el poder de decisió a la UE per crear una
porta legal d'entrada perquè, si no es fa, 'els qui fugen de la
guerra acaben entrant per la finestra'. L'eurodiputat
socialista ha visitat Sant Cugat aquest divendres per
participar en l'acte organitzat per Federalistes d'Esquerres
(FED) titulat 'La Unió Europea que volem: Les polítiques en
relació a la crisi dels refugiats'. L'acte s'ha celebrat a la Casa
de Cultura.

Les frases més destacades
- 'No existeix una porta legal d'entrada i la gent que fuig de la guerra acaba entrant per la finestra'.
- 'Els governs nacionals no estan complint amb les seves responsabilitats morals i legals davant aquest fet'.
- 'Caldria que la UE tingués més poder, fins i tot per multar pels incompliments'.
- 'El problema que tenim és que són els governs nacionals els que prenen les decisions'.
- 'Espanya es va comprometre a acollir 16.000 refugiats i n'han arribat poc més d'un miler, és un incompliment
flagrant'.
- 'Els governs locals i autonòmics, de tots els colors polítics, estan fent molt per poder acollir'.
- 'La societat civil està demanant que els seus governs tinguin l'alçada moral per fer front a aquesta situació'.
- 'L'exercici de la memòria històrica és la obligació d'un poble. Jo em quedo amb el treball que va fer el govern
socialista amb la Llei de Memòria Històrica'.
- 'La memòria porta dignitat per un poble i això passa arreu, a Catalunya, a Andalusia'.
-'El patiment durant la guerra i després a la llarga i cruenta dictadura va ser comú i cal treballar conjuntament
en aquest sentit'.
- 'Una majoria del Parlament ha dit que cal revisar què es fa al Valle de los Caídos. És un exemple del que cal
fer'.
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