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Mas: «Com Grifols, si no arrisques,
no arribes a l'objectiu»
Lloa la farmacèutica, perquè "saben on han d'anar, mantenen el rumb, i estan
ascendint"
Artur Mas i Andreu Mas-Colell, a la inauguració de la nova planta de Grifols als EUA, amb Víctor Grífols. Foto:
Rubén Moreno/Generalitat.

El president de la Generalitat, Artur Mas, inaugurat aquesta nit la nova planta de fraccionament
de plasma que Grifols ha construït a Clayton (Carolina del Nord, EUA), juntament amb el
president de la companyia, Víctor Grífols, i el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell. De Grífols,
n'ha lloat la "forta convicció d'anar endavant" i una "mentalitat oberta". "Si no vols assumir riscos ni
implementar noves idees, no aconseguiràs nous objectius, i això és el que Grifols ens ensenya", ha
remarcat Mas.
La visita de Mas als EUA arriba just uns mesos després de les declaracions de Grífols en suport
a l'estratègia política del president català. "President, sé que està passant un moment difícil però, si
té determinació, tiri endavant, no s'arronsi", va dir
(http://www.naciodigital.cat/noticia/66901/amo/laboratoris/grifols/mas/president/no/arronsi) el
president de la multinacional farmacèutica i biomèdica Laboratoris Grifols, Víctor Grífols, en la
inauguració d'una nova planta a Parets del Vallès, a l'abril.
Aquesta nit, Mas ha visitat les noves instal·lacions nord-americanes de la companyia i ha
assegurat: "Ells saben on han d'anar, mantenen el rumb, i estan ascendint amb grans esforços
per dur a terme el seu projecte a qualsevol lloc, a Catalunya, a Espanya i a altres països del món,
com és el cas de Califòrnia."
"Tota la carn a la graella"
En declaracions a la premsa, Mas també ha assegurat: "Posaré tota la carn a la graella perquè
s'entengui dins i fora de l'Estat que els catalans tenim dret a votar i a decidir lliurement el nostre
futur."
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