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Antonio Baños reitera: «La figura
del president Mas no la votarem»
El cap de llista de la CUP assegura que la DUI s'haurà de fer "més aviat que tard"
| L'entrevista a "Els matins" TV3, en deu frases

El programa Els Matins de TV3 (http://www.ccma.cat/tv3/els-matins/) ha entrevistat aquest
dimarts el cap de llista de la CUP, Antonio Baños. En la conversa, Baños ha reiterat que no
votaran a favor de la investidura d'Artur Mas, però sí que donarien suport a una figura de consens.
A continuació, el resum de l'entrevista en deu frases:
- "La figura del president Mas no la votarem perquè comencem una nova etapa i ell és la imatge
més significant de la vella política de les retallades. Per nosaltres aquesta figura està cremada
com a president. Si encetem una nova etapa, calen noves cares polítiques".
- "Ha estat una victòria esclatant de l'independentisme. Amb un 77% de participació ha augmentat
el vot independentista, amb 11 punts més que el vot unionista. Una victòria esclatant i absoluta.
Tindrem Parlament i Govern amb majoria independentista per primera vegada".
- "Ahir vam començar converses a tothom. Alegrem-nos d'una victòria que Madrid no ha entès de
cap manera. Això sortirà bé, que no ho dubti ningú".
- "La DUI immediata la fiàvem a més d'un 50% dels vots, però s'haurà de fer. I serà més aviat que
tard".
- "El mandat que hem obtingut el 27 és de sobirania. Ens hem de governar i no hem d'admetre
ingerències, tampoc d'un tribunal exterior com el Tribunal Constitucional. Ara si no desobeïm no
té sentit ser independentistes".
- "La sortida de l'euro i de la Unió Europea no serà una condició de negociació prèvia, seria una
barbaritat. La plantejarem en el procés constituent, quan el poble català estigui proposant quin
país vol".
- "El procés no té aturador, hem guanyat i de manera inapel·lable. A Madrid s'ha d'anar a
negociar a condició de què? De Govern autonòmic o d'una entitat sobirana? Si hi anem com una
autonomia ja sabem el pa que s'hi dóna. S'ha d'anar a negociar com un govern independentista i
sobirà. Amb el mandat del 27-S, Catalunya ja és sobirana i ara té el mandat democràtic per exercir
la sobirania de manera absoluta".
- "Entenem que a les negociacions no es guanya tot i no serem maximalistes. De la mateixa
manera entenem que de l'altra banda han d'entendre el mateix. Nosaltres no entrarem al Govern,
però tenim ganes de donar suport a un Govern sobirà català".
- "Ara hem d'esperar a Madrid per si ens fan el favor de permetre'ns un referèndum? Tenim un
mandat a favor de la independència. El que volem saber de Junts pel Sí és si es creuen que han
guanyat. No esperem a Madrid, anem tirant".
- "Des del primer moment hi ha hagut la voluntat de trobar qualsevol via possible per anular les
eleccions. Em consta que un equip d'advocats hi ha estat treballant tot l'estiu, però no tenen res on
agafar-se".
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