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Artur Mas: «La capacitat de
mobilització del PP a Catalunya és la
que és: pateixen per si queden
últims»
El president afirma que no se sent "al·ludit" per les paraules de Barack Obama |
Lamenta que l'Estat parli amb altres països sobre Catalunya i no ho faci amb les
institucions catalanes

Artur Mas, ha participat en una roda de premsa sobre pensions a Badalona | ACN

Artur Mas, president de la Generalitat, ha respost les paraules d'Albiol sobre la seva intenció de
"mobilitzar" els contraris a la independència "al carrer" en cas de ruptura amb l'estat espanyol
(http://www.naciodigital.cat/noticia/94441/garcia/albiol/avisa/mobilitzara/contraris/independencia/al
/carrer/cas/ruptura/amb/espanya) . En un acte sobre pensions a Badalona, Mas ha recordat que
"la capacitat de mobilització del PP a Catalunya és la que és" i ha afirmat que "pateixen per si
queden últims o penúltims". En aquest sentit, el president també ha apuntat que "això pot
provocar neguits, pot confondre sobre les teves pròpies forces, perquè no veig el PPC amb la
credibilitat que té a Catalunya capaç de fer grans mobilitzacions". També ha afegit que si es
tracta de fer una gran mobilització al voltant de la seu dels populars "potser sí" que ho
aconseguirien.
D'altra banda, el president també ha subratllat que ell no es dóna per al·ludit per les paraules de
Barack Obama
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(http://www.naciodigital.cat/noticia/94399/obama/al/costat/felip/vi/assegura/desitja/espanya/forta/u
nida) , president americà, perquè "Espanya pot estar unificada amb Catalunya o sense". Després
que Obama apostés per una Espanya "forta i unificada", Mas ha trobat "lògic" que desitgi la
fortalesa de l'estat espanyol, i més quan és una "democràcia que algunes vegades es qualifica
de justeta". El que sí que ha criticat és que l'Estat se'n vagi a parlar amb altres països sobre
Catalunya i no ho faci amb les institucions catalanes escollides democràticament. Mas ha
participat en un acte sobre pensions a Badalona.

Totes les notícies de Junts pel Sí de les eleccions del 27-S
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