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Pedro Sánchez assegura que
l'únic percentatge que interessa a
Mas és el 3%
El líder del PSOE acusa les forces sobiranistes de voler proclamar la
independència contra la voluntat majoritària dels catalans | Manté l'aposta per
renovar la Constitució com a millor eina per a defensar-la

Pedro Sánchez, amb Miquel Iceta i Carme Chacón en l'acte d'aquest diumenge | Albert Segura

El candidat del PSOE a les eleccions espanyoles, Pedro Sánchez, acusa Artur Mas de no
respondre a la voluntat majoritària dels catalans, que assegura que no volen la independència. En
un míting celebrat al Prat de Llobregat, el líder socialista ha assegurat que l'únic percentatge que
li interessa a Mas no és el del 70% de catalans que no el volen com a president -segons una
enquesta d'El País-, sinó el presumpte 3% de les comissions d'obres públiques.
Sánchez ha estat contundent a l'hora d'atacar el procés sobiranista amb la seva màxima cara
visible, la del president en funcions, Artur Mas, però també remetent-se als antecedents de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). D'aquesta manera, Sánchez acusa Mas de
voler imposar el seu criteri davant de la voluntat majoritària que, diu, no és sobiranista: ?El 70%
dels catalans no volen Mas president ni la independència, però l'únic percentatge que li interessa
a Mas i a la família Pujol és el 3% de les comissions, diguem les coses pel seu nom!?, ha
exclamat en un acte on també hi han participat Carme Chacón i Miquel Iceta
(http://www.naciodigital.cat/noticia/97316/iceta/diu/alguns/consellers/tenen/corbata/evolucio/proc)
.
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El líder socialista ha afegit que el procés provocarà decepció i una fractura que no respon a les
necessitats dels catalans, i ha admès que històricament s'han comès errors en no haver atès les
exigències de cada moment. Per aquest motiu, aposta per una reforma de la Constitució per
garantir l'encaix de Catalunya dintre d'una Espanya situada a Europa. ?No deixarem, però, que ni
Espanya ni Catalunya deixin d'avançar per l'amenaça independentista?, ha assegurat.
Per aquest motiu assegura que els catalans trobar en ell mateix i en el PSOE una opció per ?no
destruir ni descompondre?, reivindicant el catalanisme progressista: ?Jo em sento catalanista,
perquè això suposa reivindicar la unió civil dels catalans, i Catalunya avança quan està unida?, ha
afegit.
Carme Chacón, distesa
La candidata del PSC per Barcelona a les eleccions espanyoles, Carme Chacón, s'ha mostrat
distesa però contundent amb el PP i amb CDC, a qui els ha recordat els casos de corrupció que
tenen sobre la taula: ?A Rato li deien el Milagro, ara li diuen l'Aloe Vera; quan més l'investiguen
més propietats descobreixen que té?, ha dit.
Chacón també ha carregat contra el procés, erigint el PSOE com la força que tancarà files per
?protegir la democràcia i defensar la Constitució espanyola?.
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