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Mas proposa a ERC entrar al
Govern encara que no hi hagi acord
amb la CUP
Els republicans prefereixen parlar-ho a partir de dilluns tot i que s'hi mostren
reticents | La proposta suposaria mantenir Junts pel Sí fins a les eleccions del
març i seria el primer pas per reeditar la coalició

Oriol Junqueras, aquesta tarda al Parlament | Martí Albesa

El president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, ha proposat a ERC entrar al Govern encara
que no hi hagi acorda amb la CUP. La proposta s'ha fet en el marc de la reunió del grup
parlamentari de Junts pel Sí celebrada aquest dijous al migdia al Parlament. La idea seria que
l'executiu que ja estava acordat en cas d'investidura prengués possessió igualment i així
visualitzar unitat fins al 6 de març.
Els republicans prefereixen abordar aquesta qüestió a partir de dilluns i apurar tots els terminis per
intentar un acord amb els "cupaires", però, en tot cas, es mostren reticents d'entrada. Alguns
diputats han pres la paraula per demanar implícitament a Mas que fes un pas al costat.
La proposta suposaria mantenir la coalició Junts pel Sí, com a mínim, fins a les eleccions del 6 de
març, com un primer pas per reeditar-la de cara als comicis.
Primeres veus que insinuen a Mas que faci un pas al costat
En aquesta mateixa reunió, que ha durat unes dues hores, algunes veus han preguntat a títol
individual quin marge de maniobra existia per aconseguir un acord amb la CUP, insinuant que
https://www.naciodigital.cat/noticia/101053/mas-proposa-erc-entrar-al-govern-encara-no-hagi-acord-amb-cup
Pagina 1 de 2

Mas fes un pas al costat confirmant que hi ha sectors de Junts pel Sí han demanat al president en
funcions que revalués la situació
(http://www.naciodigital.cat/noticia/101017/diversos/sectors/junts/si/demanen/mas/revalui/situacio)
.
Tot i així, la reunió ha acabat sense cap novetat respecte a la posició oficial de Junts pel Sí
(http://www.naciodigital.cat/noticia/101034/junts/si/assegura/mant/mas/candidat/presidencia) :
l'actual president en funcions segueix sent el seu candidat per molt que la CUP no el vulgui
investir.
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