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Artur Mas defensa confirmar l'èxit
del 27-S el 20-D però no concreta si
ha de ser amb la fórmula de Junts
pel Sí
El president del govern en funcions es mostra conciliador amb la CUP i destaca
que els 62 diputats de la coalició no són ni millors ni pitjors que els 10 de l'esquerra
independentista | Acusa l'estat espanyol de tenir "miopia política total" i una
actitud de "prepotència 'xulesca'"

Artur Mas, a punt de començar el seu parlament al consell nacional de CDC | CDC

El president de la Generalitat en funcions i màxim responsable de CDC, Artur Mas, ha valorat
aquest dissabte a Bellaterra els resultats del 27-S en el consell nacional que hi ha celebrat el
partit. Aquí ha apuntat que cal reeditar l'èxit del 27-S el 20-D perquè "des del punt de vista del
projecte sobiranista ens cal defensar els nostres interessos a tot arreu". Tot i això, no ha concretat
si repetiran la fórmula de Junts pel Sí.
Mas ha destacat la importància que l'independentisme estigui representat a les institucions
espanyoles i europees, i ha assegurat que les eleccions al Congrés "interessaran els catalans
fins al dia abans que s'aconsegueixi la independència". Ha avisat que si el 20-D no
aconsegueixen uns bons resultats per a l'independentisme els seus rivals els podrien dir que el
procés "està perdent pistonada".
Sobre els resultats dels comicis d'ara fa quinze dies, Mas ha destacat "l'exercici democràtic
d'altíssima qualitat del 27-S" i la "transformació radical" que hi ha hagut: "S'ha passat de l'esquema
d'autogovern al de la sobirania". "S'han enterrat les majories silencioses, ara hi ha majories que
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han parlat molt clar i a través del vot", ha dit, tot afegint que "el poble de Catalunya va anar a les
urnes i va dir que vol crear un estat".
Mas s'ha mostrat molt crític amb la posició "coneguda i previsible" adoptada per l'estat espanyol. Li
ha recriminat tenir "miopia política total" i una actitud de "prepotència xulesca" perquè amb la
participació que hi va haver "un estat amb una mínima solvència democràtica el que hauria fet és
retirar les querelles que en el seu moment va posar". "Amb aquest tipus de gent, és difícil
construir coses de llarg termini i abast", ha denunciat.
Crida a la tranquil·litat
"Us vull tranquil·litzar. No és el primer cop que ens trobem en dificultats en aquests darrers tres
anys. Sempre ens n'hem sortit i aquest cop també ho farem", ha dit, per explicar que "passaran
setmanes per anar creant acords d'un tema d'alta complexitat que és com ha quedat després
del 27-S". "Les setmanes que vindran ens podrien fer perdre però no. La base és aquesta i a
partir d'aquí, cal implementar això, que és el que estem discutint", ha reblat.
En aquesta línia i sobre les negociacions amb la CUP, a qui no ha atacat, Mas ha explicat que "la
majoria la tenim amb una altra formació i hem d'arribar a pactes. Tot és legítim, i tothom ha de
defensar les posicions pròpies". "Cadascun d'aquests pesos és important però en un lloc hi ha 62
diputats i a l'altre 10 i tots tenen importància", ha dit, tot demanant "claredat d'objectius, coratge i
persistència" perquè "el que hem fet entre molts que no ho espatllem entre pocs, estic convençut
que no".
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