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Mas aposta per obrir un procés de
diàleg amb l'Estat i Europa després
del 27-S
El president de la Generalitat afirma que si pogués comptaria vots amb un
referèndum | Descarta realitzar una DUI: "Hi haurà un procés de negociació"

Artur Mas durant l'entrevista a Onda Cero. Foto: Onda Cero

Artur Mas, president de la Generalitat, ha assegurat que s'obrirà un procés de diàleg amb l'estat
espanyol, les institucions europees i la comunitat internacional després de les eleccions del 27S. En una entrevista a Onda Cero (http://www.ondacero.es/) , Mas ha descartat realitzar una
declaració unilateral d'independència sense haver obert primer un procés de diàleg: "El primer
intent serà fer això d'una manera amistosa".
D'altra banda, el president ha afirmat que es tirarà endavant amb el full de ruta "si hi ha majoria
absoluta independentista", encara que no s'hagi aconseguit una majoria de vots. En aquest
sentit, Mas ha declarat que les eleccions eren la seva última opció i que si pogués comptaria vots
amb referèndum: "Ho he intentat tot. Si ara em diguessin que substituïm les eleccions per una
consulta, ho faria ara mateix".
"Si fóssim independents, la Unió Europea hauria de fer-nos fora"
Artur Mas també ha fet referència a la relació que mantindria un nou Estat amb la Unió Europea, i
ha manifestat que "haurien de fer-nos fora", ja que els ciutadans catalans també són europeus.
https://www.naciodigital.cat/noticia/93530/mas/aposta/obrir/proces/dialeg/amb/estat/europa/despres/27-s
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En aquest sentit, el president ha explicat que "no ens poden garantir l'entrada, però tampoc està
assumit enlloc que hagi de ser el contrari" i ha apostat per obrir un procés de negociació. "Si hi ha
voluntat política es pot resoldre el problema", ha assegurat.
El president de la Generalitat també ha parlat dels interrogants que es generen sobre el nou
Estat, i ha desmentit que els catalans no cobrin les pensions: "Forma part de la campanya contra
la independència per condicionar el vot dels ciutadans". Artur Mas també ha assegurat que si hi
ha alguna "lesió" en l'àmbit econòmic i empresarial, afectaria tant a Catalunya com a l'estat espanyol.
"No puc saber qui munta l'espectacle dels escorcolls"
Pel que fa als escorcolls a les seus de CDC i de la fundació CatDem
(http://www.naciodigital.cat/noticia/93199/acaba/jornada/escorcolls/seus/catdem/cdc/quatre/ajunta
ments) , el president ha criticat que algú va avisar els mitjans el dia anterior, però que no pot
"saber qui està muntant l'espectacle". "Si hi ha secret de sumari, com es poden filtrar els
documents als mitjans", s'ha preguntat Mas.
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