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Artur Mas, a Granollers: «La
mobilització en els propers mesos
haurà de ser més intensa, més
present i més selectiva»
L'expresident de la Generalitat emplaça els Comuns a participar en les reunions
del referèndum i crida la gent "a fer confiança perquè hi ha partida i es pot
guanyar"
"Els darrers 5 anys tenen sentit, arriba l'hora de la veritat, això va de debò, hi ha partida i es pot
guanyar". President Mas a #Granollers (https://twitter.com/hashtag/Granollers?src=hash)
pic.twitter.com/nUYVGyivy6 (https://t.co/nUYVGyivy6)
? Àlex Sastre (@alexsastre83) 29 de maig de 2017
(https://twitter.com/alexsastre83/status/869250551581736961)

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha avisat aquest dilluns des de Granollers que l'èxit
del referèndum ?se sustentarà en la tasca de les institucions i l'acció de la societat civil, per això la
mobilització en els propers mesos haurà de ser més intensa, més present i més selectiva". Mas
ha fet aquestes declaracions des de Granollers, on ha participat en una xerrada organitzada per
l'ANC local (https://ancgranollers.org/) en col·laboració amb Òmnium Cultural
(https://www.omnium.cat/valles-oriental) per seguir l'estat del procés català.
Mas ho ha afirmat en una conferència organitzada per l'ANC i Òmnium a Granollers, on ha fet una
crida a mantenir la unitat en la defensa del referèndum. L'expresident també ha fet una crida als
assistents que omplien la sala d'actes de l'Institut Antoni Cumella ?a fer confiança, perquè tot el
que hem fet en els darrers cinc anys té tot el sentit ara, hi ha partida i es pot guanyar".
Mas ha contraposat l'hostilitat del Govern espanyol en contra del dret de decidir ?amb l'aposta
constructiva i democràtica? de celebrar un referèndum per part del sobiranisme català: "Nosaltres
tenim un projecte propi per a Catalunya, tenim líders polítics disposats a assumir conseqüències
personals i una societat mobilitzada", ha detallat Mas, tot afegint que "l'estat espanyol no té cap
projecte per a Catalunya, no tenen polítics disposats a assumir res i ningú es mobilitza
massivament per la unitat d'Espanya".
El president Mas ha defensat la tasca que porta a terme el Govern de la Generalitat liderat pel
president Carles Puigdemont i ha defensat el seu convenciment que "hi haurà data i pregunta
acordada amb una majoria àmplia". També ha alertat que des del govern espanyol "intentaran que
no es faci el referèndum, seguiran inhabilitant polítics catalans, pressionant els estats de la UE i
del món, i seguiran fent guerra bruta per desprestigiar les formacions polítiques més significatives
del sobiranisme català".
Finalment, ha concretat que en la política catalana hi ha hagut una llarga tradició per defensar un
projecte català dins de l'Estat espanyol. "Però aquest marc mental ha canviat de l'autonomia a la
sobirania", ha indicat Mas, perquè "la gent veu que només té futur un estat independent, perquè
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el camí actual és una autonomia residualitzada, petita i sense projecte propi".
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