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No provisional d'ERC a Mas
La primera reunió d'Artur Mas i Joan Puigcercós al Parlament "cordial i correcte"
acaba la promesa d'oposició "constructiva" i un emplaçament per a negociar. Anna
Simó i Joan Ridao seran els negociadors d'Esquerra

Mas i Puigcercós abans de començar la reunió. Foto: Q.S/ND

De moment, no a la investidura o un pacte de govern o pacte de país, però sense tancar cap porta.
Així es pot resumir la conclusió de la reunió celebrada aquest migdia al Parlament, entre Artur Mas i
el cap de files d'ERC, Joan Puigcercós. Durant prop d'una hora, Mas i Puigcercós han parlat de
manera "constructiva i correcte". Segons el líder independentista, "s'han analitzat els problemes
de Catalunya com la situació financera de la Generalitat i la relació amb l'estat". El cap de files
republicà que ha estat acompanyat fins a trobar-se amb els mitjans pel president de CiU, ha
promès que aquesta actitud "constructiva i positiva" serà per la legislatura sempre que es defensin
les dificultats del país. "Mas necessitarà mans, braços i suports" ha augurat.

Per altra banda, Puigcercós ha passat la pilota a l'altra banda de la taula amb una pregunta emesa
al vol: "CiU ha de decidir si vol anar amb el PP o amb ERC, si vol país o no". Preguntat sobre
quins són els punts per part d'ERC per negociar, Puigcercós ha insistit en els sis punts explicats
durant la campanya: referèndum;preus justos per la pagesia; polítiques socials; reducció de
l'administració; banc d'inversió pública per les pimes; i el concert econòmic.

El cap de files republicà s'ha mostrat inflexible a tocar aquests punts per "coherència" amb els
seus votants. Però de les seves paraules es deixen entreveure que tenen més punts a favor que
en contra. Puigcercós ha subratllat que Mas no ha mostrat gaire simpatia per "la manera de veure
les polítiques socials" ni pel "referèndum". "Cap d'aquestes és prescindible" ha assegurat
Puigcercós a Nació Digital, malgrat que són dos de sis.

"Tot just comencem" ha recordat i ha encarregat que Joan Ridao, secretari general d'ERC, i
Anna Simó, portaveu de la formació al Parlament, la gestió de les negociacions. D'entrada no, i no es
descarta una abstenció.
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