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Camats: «La imputació és un
despropòsit més de l'Estat que li va
bé a Mas»
La direcció d'ICV creu que la decisió del TSJC ajudarà a la dinàmica plebiscitària que
volen evitar | Reconeixen que la lògica de "sí" i "no" es va imposar el 27-S

Joan Herrera i Dolors Camats, en roda de premsa Foto: Pep Martí

Dolors Camats ha dit aquest matí que ?la imputació de Mas, Irene Rigau i Joana Ortega
(http://www.naciodigital.cat/noticia/95531/tsjc/imputa/artur/mas/irene/rigau/joana/ortega/consulta/9
-n) forma part del despropòsit de l'Estat i del govern espanyol des del 9-N?. Però ha afegit de
seguida que ?a més, ajuda a la dinàmica plebiscitària que s'ha generat i que beneficia Artur Mas?.
L'actuació de l'executiu de Mariano Rajoy li va molt bé, segons Camats, als interessos polítics de
Mas perquè permet continuar en la dinàmica de confrontació.
Temps de valoracions i inici de la fase de posicionaments i política de pactes després del les
eleccions (http://www.naciodigital.cat/eleccions2015) del 27-S. Joan Herrera i Dolors Camats, els
principals dirigents d'ICV, han fet avui autocrítica, en línia amb l'anàlisi feta ahir per Lluís Rabell.
Herrera ha reconegut que ?els resultats han estat dolents i la majoria de la gent va optar pel full
de ruta de Junts pel Sí. Ha afegit que ?nosaltres vam intentar una ?bogeria?, com era superar el
marc d'uns i altres, i no ens en vam sortir?. Ha afirmat que ?això només es pot solucionar a
través d'un referèndum?.
Malgrat admetre els mals resultats, Herrera ha dit que es reafirmen en els escenaris de
confluència de les esquerres alternatives de cara a les eleccions generals que es van gestar
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durant les eleccions municipals. Sobre els pactes amb Podem, ha assegurat que ?ICV només
pacta amb aquelles forces de l'Estat que accepten la sortida d'un referèndum?. També ha
anunciat que al gener s'avançarà l'assemblea d'ICV prevista per d'aquí a un any i mig, deixant la
porta oberta a possibles renovacions en la direcció.
Preguntat sobre l'èxit de Ciutadans en llocs on abans ICV havia recollit uns bons resultats,
Herrera ha respost que ?la lògica plebiscitària de Mas ha ajudat electoralment Ciutadans?. Ha
afegit que el Parlament elegit és el que té més diputats independentistes, però menys diputats
catalanistes.
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