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Artur Mas veu el referèndum
escocès com un trampolí per a
Catalunya
El president de la Generalitat assegura al 'Financial Times' que una victòria del 'sí'
a Escòcia facilitarà el reconeixement internacional i el manteniment de Catalunya a
la Unió Europea
Captura de pantalla de l'entrevista a Artur Mas al 'Finantial Times'

El president de la Generalitat, Artur Mas, està convençut que una victòria del 'Sí' al referèndum
escocès aplanaria el camí de la independència de Catalunya i del seu reconeixement
internacional, a més d'assegurar el seu manteniment dins de la Unió Europea. Així ho ha assegurat
Mas a l'entrevista que ha concedit al diari britànic Finantial Times, que sota el títol ' Mas looks to
Scottish referendum as a springboard for Catalonia (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6300a6783837-11e4-9fc2-00144feabdc0.html#axzz3Cqyt0zyS) ' signen conjuntament els
periodistes Tobias Buck i Roula Khala .

"El primer factor serà la reacció dels líders europeus", ha assegurat Mas, segur que els mandataris
de la UE "acceptaran el resultat del referèndum escocès", per afegir que la segona clau serà que
"les negociacions començaran ràpidament entre Edimburg, Londres i Brussel·les per mantenir
Escòcia dins de la UE", assegurant que totes dues coses "seran molt importants per a Catalunya.

Així mateix, Mas ha assenyalat que per part del govern espanyol no hi ha "cap reacció" a les
demandes sobiranistes catalanes, "a banda de dir 'no' a tot", un fet que el president de la
Generalitat considera que "posa en risc la democràcia" en comparar-lo amb l'enfocament del
Regne Unit del cas escocès.
A més, Mas ha reconegut la independència de Catalunya, tindrà un preu perquè "qualsevol
procés d'independència té el seu cost" i ha afegit que una Catalunya independent haurà de
"compartir una part significativa del deute espanyol", així com "una part significativa dels actius
espanyols", tot assenyalant que en tot cas, els inversors se sabran adaptar a la creació d'un estat
independent, perquè "una vegada que la independència és una realitat, tothom en l'economia
s'adapta a la nova situació".
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