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Comença la transició nacional
Mas i Junqueras signen l'acord de governabilitat amb la consulta sobiranista en
dos anys
Artur Mas i Oriol Junqueras escenifiquen l'acord al Parlament. Foto: Oriol Campuzano

Després de tres setmanes de negociacions de vertigen, CiU i ERC, Artur Mas i Oriol Junqueras,
han signat aquest migdia l'acord de governabilitat en un acte sobri a l'auditori del Parlament.
"Esperança" i "confiança" han estat les paraules amb les quals els dos líders han volgut expressar
l'esperit del pacte que preveu una consulta sobiranista pel 2014. Una signatura amb la que
s'enceta oficialment la transició nacional cap a la "celebració dels éxits col·lectius del nostre poble".
Tots dos han cridat els partits a sumar per la consulta, tot i que Junqueras ha especificat la crida
a ICV-EUiA i a la CUP així com als agents socials i associacions citant expressament, UGT,
CCOO, la CECOT, l'AMI o l'ANC. Mas ha reivindicat la col·laboració en aquest procés, encara
que sigui des de l'oposició, però sense negar el dret del poble a ser consultat.
Mas, d'aspecte relaxat, ha recordat que els dos partits tenien un "mandat clar" dels catalans a les
urnes emès amb perspicàcia el 25N. "El missatge era que ens havíem d'entendre. I ens hem
entès", ha sentenciat després de rubricar l'acord que encara Catalunya, en un repte "gegantí"
que requerirà "d'una gran resistència, grans majories i una forta voluntat al carrer. Alea iacta est.
El pacte (http://www.esquerra.cat/pacte/) són deu folis dividits en tres annexos i un preàmbul. Per
una banda, l'annex 1 que preveu la celebració de la consulta
(http://www.naciodigital.cat/noticia/49968/pacte/sobirania) avançat ahir per Nació Digital; un annex
dos que inclou la transició nacional i una annex tres que relata les polítiques econòmiques.
V?deo:
http://www.youtube.com/watch?v=EYely8iF_Ls&feature=youtube_gdata&utm_source=twitterfeed
&utm_medium=twitter

Pacte CiU-ERC de governabilitat
(http://www.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1355923224pacte.pdf) (pdf)
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