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Artur Mas, en campanya per la llista
de Puigdemont a les europees
L'expresident va reclamar aquest dimecres el suport perquè "és la candidatura
que incomoda més als nostres adversaris" i va alertar que "de cops, envestides i
garrotades, en seguirem tenint"

Artur Mas amb Lluís Verdaguer i Santi Estragués | Bernat Cedó

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, va fer ahir dimecres a Taradell (Osona) una
contundent defensa de la candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions europees "perquè
l'èxit de la seva candidatura és la que incomoda més als nostres adversaris, perquè saben que
és la que pot arrossegar definitivament el reconeixement internacional de Catalunya", que ara
considera que "és coneguda però encara no reconeguda".
Mas va denunciar la repressió que s'ha abatut sobre "una gent molt concreta que l'està patint amb
un gran impacte sobre les seves vides. No podem fer veure que això no passa, que no hi és...". I
va afegir amb un to de duresa que "com que aquestes envestides les hem tingut i no tenim la
garantia que que no les seguirem tenint en aquests propers quatre anys, sinó que més aviat tenim
la intuïció que de cops, envestides i garrotades en seguirem tenint, aleshores votar i assegurar que
el màxim d'ajuntaments possibles estiguin aliniats en el projecte de país és molt important."
L'expresident va posar com a referència que durant la seva etapa de primer mandatari del país va
comptar amb el suport de molts ajuntaments, "inclòs el de Barcelona, que hi teníem en Trias". Però
després hi va haver canvis, i quan es es va fer l'1 d'octubre del 17 "la col·laboració ja no va ser la
mateixa". Per Mas, no és el mateix "tenir un munt de municipis pel projecte de país que tenir-los
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de manera indiferent o clarament en contra".
Mas va adreçar una crida als taradellencs a fer costat a la candidatura municipal de Junts per
Catalunya que encapçala Santi Estragués, que és qui agafa el relleu de l'actual alcalde Lluís
Verdaguer. Davant d'unes 250 persones reunides al Centre Cultural Costa i Font, Mas ha
destacat la importància dels ajuntaments en el "projecte de país" que s'està construint.
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