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Mas salva la consulta
El líder de CiU recorda que 87 dels 135 diputats estan a favor del dret a decidir
Mas assegurat que la consulta es manté. Foto: Adrià Costa

"Malgrat aquests resultats, el procés de catalunya va endavant sense renúncies però amb la
conciència clara que les majories s'han d'ampliar", assegura el president de CiU que demana un
govern en coalició.
La nit ha estat trista i llarga al Majestic en veure la tragèdia de l'escrutini. Però finalment el
protagonista s'ha salvat malgrat la sagnia dels resultats. Tot i haver perdut 12 escons, el candidat
de CiU a repetir a la presidència de la Generalitat, Artur Mas, s'ha compromès fermament a
mantenir el seu principal compromís electoral, i leitmotiv dels comicis celebrats avui. "En els
propers quatre anys celebrarem la consulta", ha sentenciat Mas tant davant la militància com
davant dels mitjans recordant que quatre forces polítiques amb 87 escons estan a favor d'exercir
el dret a decidir.
"Hem quedat lluny de la majoria que volíem, d'aquella majoria excepcional que demanava", ha
admès Mas envoltat de tot el politburó de CiU. Els cinquanta diputats obtinguts per CiU són per Mas
un aval per "tirar endavant la consulta sense renúncies però amb la conciència clara que les
majories cap a l'estat propi s'han d'ampliar".
Uns cinquanta escons que per Mas fan necessari que "alguna força, o formacions es facin
corresponsables de la governabilitat del país, del dia perquè no ens podem fer responsables
únics". "No hi ha govern alternatiu que no passi per CiU", ha assegurat Mas tenint present que
la federació multiplica per 2,5 vegades la segona força, una vitaminada ERC que ha obtingut 21
diputats.
"Són moments durs i apassionants, però no em penedeixo d'haver avançat les eleccions", ha afirmat
Mas que ha vist com les seves bases clamaven un pacte nacional amb ERC. Mas ha estat prou
ambiguu per poder obrir un ventall de possibilitats a l'acord i prou contundent per reblar que la
consulta es farà perquè així ho indica el resultat les urnes han donat en la nit més llarga que ha
viscut el Majestic. "No ha quedat fàcil, però anirem endavant", així ha tancat la seva intervenció un
cansat Artur Mas.
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00:54
Albert Rivera: «C's representa l'essència de la democràcia»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49289/albert/rivera/representa/essencia/democracia)

00:48
Sobiranisme col·legiat, l'article d'opinió diari de Salvador Cot
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49288)
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00:20
Recull de titulars de la premsa internacional
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49248/mitjans/mon/pendents/25n)

00:12
Junqueras vol explorar el Tripartit de Sant Vicenç amb CiU i ICV
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49283/erc/vol/explorar/tripartit/sant/vicenc/amb/ciu/icv)

00:10
David Fernàndez (CUP): «Tres diputats no són garantia»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49285/david/fernandez/tres/diputats/no/son/garantia)

23:56
Albert Rivera demana a ERC que no faci Mas president
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49284/rivera/demana/erc/no/faci/president/mas)

23:48
Mas manté el full de ruta de la consulta malgrat perdre 12 diputats
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49227/mas/salva/consulta)

23:38
Corre el cava a la seu de Ciutadans que han passat de 3 a 9 escons

23:35
Navarro reivindica el PSC com a "segona força en vots" i recorda que la "voluntat del poble" no ha
estat donar a Mas una "majoria extraordinària"

23:30
Herrera: «Volem que les esquerres no investeixin Mas»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49281/herrera/volem/esquerres/no/investeixin/mas)
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23:20
Sánchez Camacho: "Mas ha fracassat en aquestes eleccions"

23:19
Pere Navarro celebra aconseguir millors resultats dels esperats tot i perdre vuit dels 28 diputats

23:14
Albert Rivera celebra els 260.000 vots que ha aconseguit Ciutadans

23:06
Mas assegura que es manté la idea de convocar una consulta en la propera legislatura perquè la
suma a favor del dret a decidir es manté. Creu que per tenir estat propi cal eixamplar la majoria
social després dels resultats

23:05
L'efecte Navarro manté viu el PSC a Terrassa tot i que CiU guanya per la mínima
(http://owl.li/fyKww )

22:59
Artur Mas compareix. No es penedeix d'haver convocat eleccions. No hi ha govern alternatiu a
CiU però no ens podem fer responsables únics

22:45
ERC aconsegueix ser segona força amb el 95,7% de vots escrutats
(http://www.naciodigital.cat/eleccions2012)

22:30
Escrutat 92,5%: CiU 50; ERC 21; PSC 20; PP 19; ICV 13; C's 9; CUP 3
(http://www.naciodigital.cat/eleccions2012)

22:28
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El PP es consolida; ICV puja lleugerament; Ciutadans triplica i la CUP irromp al Parlament
(http://owl.li/fyIGn)

22:27
Davallada severa per CiU; el PSC recula però manté el segon lloc; ERC retorna als resultats de
l'època Carod (http://owl.li/fyIC1)

22:25
El titular de la nit: retallada a CiU (http://www.naciodigital.cat/noticia/49277/retallada/ciu)

22:10
El Majèstic, glaçat. L'escrutini enfonsa la moral convergent
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49274/majestic/glacat)

22:08
Rosa Díez demana que Mas ni prengui possessió del càrrec
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49276/rosa/diez/demana/mas/ni/prengui/possessio/carrec)

22:05
ERC ja es creu els resultats i aspira a la segona força
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49268/erc/ja/es/creu/resultats/aspira/segona/forca)

22:00
Resultats 74,7% escrutat: CiU 48; PSC 22; ERC 20; PP 20; ICV 13; C's 9; CUp 3
(http://www.naciodigital.cat/eleccions2012)

21:49
Resultats 57,6% escrutat: CiU 48; PSC 22; PP 20; ERC 20; ICV 13; C's 9; CUP 3
(http://www.naciodigital.cat/eleccions2012)

21:43
Un sondeig intern socialistes dóna 44 escons a CiU, 22 a ERC i PSC, 18 al PP, 15 a ICV, 10 a C's
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i 4 a la CUP (http://owl.li/fyGpp )

21:39
Cap dels dirigents de CiU s'acosta per la sala de premsa

21:32
Resultats 35,8% escrutat: CiU 47; PSC 23; ERC 21; PP 19; ICV 14; C's 9, CUP 2
(http://www.naciodigital.cat/eleccions2012)

21:22
Resultats 24,2% escrutat: CiU 47, PSC 24, ERC 21, PP 19, ICV 13, C's 9, CUP 2
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/eleccions2012)

21:15
Resultats 16% escrutat: CiU 47, PSC 24, ERC 20, PP 19, ICV-EUiA 13, C's 9, CUP 3
(http://www.naciodigital.cat/eleccions2012)

21:12
Ciutadans treu ferro a l'entrada de la CUP
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49267/ciutadans/treu/ferro/entrada/cup)

21:08
Resultats 7,1% escrutat: CiU 48, PSC 25, PP 19, ERC 19, ICV-EUiA 12, C´s 9, CUP 3

21:05
Pedro J. Ramírez creu que Mas haurà d'abandonar la política
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49266/pedro/ramirez/creu/mas/haura/abandonar/politica)

21:02
C's ja pensa en demanar el cap d'Artur Mas
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49265/ja/pensa/demanar/cap/artur/mas)
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20:53
Escrutini 1%: CiU 54, PSC 23, ERC 22, PP. 15, ICV 10, C´s 7, PxC 3, CUP 1

20:50
La CUP s'ho comença a creure i veu factible el grup parlamentari propi
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49264/cup/comenca/creure)

20:46
Dolors Camats: «Els que han retallat, reculen»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49262/dolors/camats/retallat/reculen)

20:43
Oficials Vilanova de Sau (Osona): CiU, 109. ERC 53. PSC 15. ICV 15. PP 13. CUP 12. SI 5. PxC
1. CiU creix un 20%

20:40
Dolors Montserrat (PP) celebra que el sondeig consolidi els millors resultats del partit

20:39
Dani Fernández creu que «ha fracassat el plebiscit personal» de Mas
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49263/fernandez/creu/fracassat/plebiscit/personal/mas)

20:38
Anna Simó: «Hi pot haver 100 diputats pel dret a decidir»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49260/anna/simo/pot/haver/100/diputats/dret/decidir)

20:37
La militància de la CUP segueix els resultats des del carrer de manera improvisada
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49259/plastic/gruixut/val/pantalla)
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20:26
Eufòria continguda al «Salón Scotch» de Ciutadans
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49261/euforia/continguda/al/salon/scotch/ciutadans)

20:23
Oriol Junqueras recepta serenitat i humilitat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49258/oriol/junqueras/recepta/serenitat/humilitat)

20:08
L'estrany silenci del Majestic en l'arribada d'Artur Mas
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49255/estrany/silenci/majestic)

20:15
El socialista Xavier Sabaté ja parla de «fracàs de CiU»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49256/xavier/sabat/ja/parla/fracas/ciu)

20:14
El Wi-Fi de la CUP, la gran sensació de la nit electoral, deu minuts penjat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49253/wi-fi/cup/deu/minuts/penjat)

20:13
Esquerra, paciència i res de cava a la nevera
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49252/esquerra/paciencia/res/cava/nevera)

20:13
Sondeig a Lleida: CiU 8-9; ERC 3; PPC 1-2; PSC 1; ICV 0-1

20:12
Sondeig a Girona: CiU 9-10; ERC 3-4; PSC 1; ERC 3-4; PPC 1-2; ICV 0-1; CUP 0-1

20:10
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Sondeig a Tarragona: CiU 7-8; ERC 2-3; PPC 2-3; PSC 2; ICV 1; C's 0-1; CUP 0-1

20:09
Sondeig a Barcelona: CiU 29-30; PSC 12-14; ERC 11-13; PPC 11-12; ICV 9-10; C's 5-6; CUP 4

20:02
El sobiranisme es redistribueix: CiU guanya però retrocedint, ERC segona força, el PSC s'enfonsa i
la CUP irromp

20:00
CiU 54-57 (62); ERC 20-23 (10); PP 16-18 (18); PSC 28 (16-18); ICV 10-12 (10); C's 6-7 (3);
CUP 5-6 (-)

19:50
El comitè de campanya d'ERC es tanca sense cava a la nevera
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49252/esquerra/paciencia/res/cava/nevera)

19:30
Foto: Albert Rivera arriba a la seu electoral de Ciutadans
(https://twitter.com/bernatff/status/272767128711622657/photo/1)

19:28
Recull de titular de la premsa internacional
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49248/mitjans/mon/pendent/25n)

19:20
Foto: Junqueras arriba a l'Hotel Catalonia, seu electoral d'ERC
(https://twitter.com/jordiborras/status/272766356959657984/photo/1)

19:10
Boadilla del Monte, poble que ha mobilitzat 50 militants del PP a Manresa, va ser arrasada pels
austriacistes el 1700
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(http://www.naciodigital.cat/noticia/49249/boadilla/monte/va/ser/arrasada/pels/austriacistes/1700)

19:04
En aquest apartat es podran consultar tots els resultats generals, per circumscripcions,
comarques i municipis (http://www.naciodigital.cat/eleccions2012)

19:00
David Madí arriba somrient a l'Hotel Majestic
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49251/va/arribar/david/madi)

18:41
El PP assegura que en totes les eleccions mobilitzen militants d'altres comunitats per fer
d'apoderats però no han donat cap xifra
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49240/desembarcament/apoderats/pp/arreu/estat)

18:26
ERC ha tramès sobres a domicili que podrien ser anul·lats per ser de les municipals
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49246/erc/trames/sobres/domicili/podrien/ser/anul/lats)

18:24
Les comarques amb major participació (18:00): Priorat (65,63%), Garrotxa (64,2%) i Osona 63,65%

18:18
Girona registra la major participació amb un 58,7%. Barcelona té un 56,5%, Lleida amb un 53,4%
i Tarragona 52,5%

18:15
Participació (18:00): es passa d'un 48,4% al 56,0% respecte el 2010

18:11
La participació augmenta de manera espectacular a les sis se situava en un 56%
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18:10
Comença el minut a minut del 25N a Nació Digital
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