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Espanya Internacional

Chacón qualifica Rajoy d´"indigne" per la crisi
dels refugiats
Afirma que són "importants" les darreres mesures de la UE però avisa que "no es poden quedar en paraules"
26.10.2015 | 12:51
Les claus que expliquen el desacord entre PSOE i Podem

ACN | BARCELONA La cap de llista socialista
per Barcelona a les pròximes generals, Carme
Chacón, ha criticat l'actitud del govern espanyol
vers la crisi dels refugiats que volen entrar a la
Unió Europea. Ha anat més enllà i ha titllat la
postura de Rajoy és "indigne" per "un país
solidari com Espanya".

Les claus que expliquen el desacord
entre PSOE i Podem
Comentar

La 'llei mordassa', la reforma laboral, el nivell de despesa
pública i el referèndum a Catalunya...

Puigdemont creu que el pacte
de PSOE i C´s «enquista» les
relacions CatalunyaEspanya

La també Secretària de Relacions Internacionals
Carme Chacón DdG
del PSOE presideix aquest dilluns la Reunió del
Comitè Mediterrani de la Internacional Socialista, que se celebra a Barcelona. Sobre les mesures
acordades diumenge per la UE, que contemplen, entre d'altres, la creació de 100.000 noves places
per a refugiats en campaments d'acollida, Chacón ha assenyalat que són "importants però que "no es
poden quedar en paraules".
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Admet que prefereix qualsevol
president menys Rajoy i constata que
segueixi sol a la taula de...

PSOE i C´s presenten un acord
que inclou oposarse als
referèndums sobiranistes
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El cap de l'Executiu insisteix que si
Sánchez fracassa tornarà a proposar
un acord al PSOE i...
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Podem s´aixeca de la taula de
negociació
Pablo Iglesias acusa el PSOE de no
haver estat «honest» i de tancar la
possibilitat de formar un...

Àustria i els Balcans acorden frenar junts la gran
onada migratòria
Hongria farà un referèndum sobre el pla europeu de quotes
obligatòries per distribuir els refugiats...

Trump es converteix en el favorit republicà per al
«superdimarts»
El multimilionari guanya els caucus de Nevada amb el 45,9% dels
vots per davant de Rubio (23,9%)...

Per comentar t'has d'iniciar sessió o registrarse.
Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les Normes de Participació

Totes les notícies d'Espanya Internacional

http://www.diaridegirona.cat/espanyainternacional/2015/10/26/chaconqualificarajoydindignecrisi/749903.html

1/3

2/25/2016

Chacón qualifica Rajoy d´"indigne" per la crisi dels refugiats  Diari de Girona

L'últim

El més llegit

1. Piqué sopa amb Mark Zuckerberg i la seva dona
2. El ple tomba el sou de Ballesta i els càrrecs de
confiança
3. Catalunya tornarà a Aragó 53 de les 97 peces
del Monestir de Sixena
4. L´exalcalde de Sant Feliu de Guíxols Joan Alfons
Albó plega de regidor
5. La CUP vol que la Diputació rescindeixi
contractes amb implicats en corrupció
6. Bon Preu busca 60 persones per obrir un
hipermercat a Olot el juny
7. Olot busca una nau per poder guardar dos
vagons centenaris del Tren
8. Ciutadans trenca el pacte i no votarà el cartipàs a
l´Ajuntament de Girona
9. El MEAM i el Museu de la Garrotxa mostren l
´univers de Josep Clarà
10. Mariano Rodríguez San León, SL inaugura la
finca Maradela mentre manté la col·laboració
amb la consultora d?empreses Cedec
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