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Albert Rivera titlla Mas de «triler»
per «negar que sortirem de la UE»
El president de C's assegura que fora de les institucions europees els catalans
perdran les seves "llibertats" | Denuncia que TV3 s'ha convertit en "TeleMas"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, a Castelldefels | ACN

El president de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha fet seves les paraules del portaveu de la Comissió
Europea, Margaritis Schinas
(http://www.naciodigital.cat/noticia/94538/portaveu/comissio/europea/assegura/nou/estat/indepen
dent/hauria/demanar/ingr/ue) , sobre la sortida d'una eventual Catalunya independent de les
institucions europees, tot titllant Artur Mas de "triler" per "negar" que amb la
independència Catalunya sortirà de la Unió Europea. Així, Rivera a més de considerar que fora de la
UE els catalans perdrien les seves "llibertats". "No només ens vol deixar fora del nostre país, sinó
que també vol que ens baixem del tren del nostre futur", ha assegurat Rivera en referència al
president de la Generalitat.
En un acte sense Inés Arrimadas al Centre Cívic Frederic Mompou de Castelldefels (el Baix
Llobregat), Rivera ha volgut destacar que el 27-S "no només està en joc seguir sent espanyols,
també està en joc pertànyer al futur". "Tot el món occidental va en una direcció i el senyor Mas ens
vol desconnectar del món", ha reblat.
Davant d'un auditori d'unes dues-centes persones, amb algunes cadires buides al principi de
l'acte, el candidat a les eleccions espanyoles de desembre ha assegurat que Ciutadans "es
compromet a intentar formar un Govern alternatiu", reivindicant-se com "l'únic partit en
condicions de fer-ho, que pot fer dimitir Artur Mas el 27 a la nit". "Nosaltres no volem construir una
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altra nació, volem governar la nostra comunitat autònoma", ha afegit Rivera, per avançar que el 28
de setembre "Inés Arrimadas agafarà el telèfon per començar a formar un govern autonòmic,
democràtic i amb les mans netes".
"TV3 s'ha convertit en TeleMas"
Així mateix, tot recordant que la Junta Electoral obligarà TV3 a compensar els partits que no van
participar a la Via Lliure, Rivera ha assegurat que el seu partit "advoca per una televisió pública
que costi menys però que no estigui polititzada". "La televisió en mans d'Artur Mas s'ha convertit en
TeleMas", ha sentenciat Rivera.
Totes les notícies de C's de les eleccions del 27-S (http://www.naciodigital.cat/grans/temes/791)

Totes les notícies de les eleccions al Parlament 2015 27-S
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/597/27-s/eleccions/parlament/2015)

Enquestòmetre: tots els sondejos de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/seccio/Juntspelsi)

Gràfic interactiu: totes les llistes del 27-S per demarcacions
(http://www.naciodigital.cat/seccio/llistes27sCatalunya)

Totes les fotos de la campanya de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/27-S)
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