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Jordi Sànchez: «Si Mas no és
president, probablement ens
abocarem a eleccions»
El president de l'ANC confia en evitar uns nous comicis ?per responsabilitat de
Junts pel Sí i la CUP? | ?L'única situació en la qual intentaríem actuar com a
Assemblea és el no acord?, admet

Jordi Sànchez, a l'«Oracle» de la Catalunya Ràdio | CCMA

L'ANC resta expectant a les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP. Jordi Sànchez, president de
l'entitat sobiranista, ha admès a L'oracle de Catalunya Ràdio
(http://www.ccma.cat/catradio/loracle/) : ?Si Mas no és president, probablement ens abocarem a
unes eleccions?. Una situació que ha assegurat que no desitja i que confia a evitar per la
?responsabilitat de Junts pel Sí i la CUP?. De fet, Sànchez assegura que com a Assemblea
només intervindrien en cas de ?no acord? però és una situació que ?no visualitzen.?
?Tothom té clar que unes noves eleccions serien el pitjor escenari, per això estic convençut que hi
haurà acord?, ha explicat el president de l'ANC. ?Ningú ho entendria perquè seria posar en risc
els quasi 2 milions de vots?, ha afegit. Sànchez entén la situació actual en un context on les parts
?marquen el terreny? però els ha instat a ?passar pàgina ràpid?.
Sànchez ha assegurat que el ?procés no pot prescindir de ningú? -fent referència al mateix Mas,
però també a Antonio Baños, Oriol Junqueras i Raül Romeva- tot afegint que l'actual president en
funcions ?és un actiu en clau internacional i també pels sectors que s'han incorporat fa poc a
l'independentisme?. Les paraules del president de l'ANC -que avui oferirà una conferència sobre
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el paper de l'entitat després del 27-S, arriben a poc més de 24 hores que la CUP fixi la posició en
una conferència política a la UPF
(http://www.naciodigital.cat/noticia/95991/cup/fixara/posicio/dijous/sobre/futur/govern/acte/upf) .
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