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Un NO a l’Estatut amb 
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http://raonsestatutaries.blocat.com 

http://www.esquerra.cat/aranotoca 

 

:: Esquerra d'Osona es bolcarà pel No a 
l'Estatut de Mas i el PSOE                                               
La federació comarcal d'Esquerra a Osona es bolcarà 
totalment en la campanya pel NO a la proposta de l'Estatut. 

Després que en una executiva extraordinària Esquerra 
d'Osona es posicionés pel NO a l'Estatut pactat per Mas i 
Zapatero i acceptat submisament per PSC i ICV, la federació 
comarcal prepara fer diferents actes públics amb la 
presència de diferents dirigents i càrrecs republicans, a 
més d'una especial implicació del diputat de la federació, 
Josep Maria Freixanet. També s'espera la presència dels 
màxims líders d'Esquerra, Joan Puigcercós i Josep-Lluís 
Carod-Rovira.   

L'objectiu d'Esquerra és donar cobertura a tota la comarca 
amb actes de diferents característiques, des del gran acte 
central que es farà a Vic, a diferents mítings en les 
principals poblacions fins a actuacions més de proximitat 
arreu de la comarca, mobilitzant a la militància d'Esquerra 
Republicana de Catalunya.   

Des de totes les seccions locals de la federació comarcal 
s'ha fet arribar la gran motivació per encarar un 
referèndum que inicia un nou cicle polític, amb ganes 
d'aconseguir un resultat que faci replantejar la proposta 
d'estatut pactada per Mas i el PSOE, i es torni al camí de 
l'estatut del 30 de setembre, aprovat pel 90% de diputats 
del parlament de Catalunya.   

 

 

 

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS  

És millor l’estatut de Mas-PSOE que el del 1979? 

L’estatut que van pactar Artur i Mas i Zapatero és millor 
que el del 79, fins i tot podem assegurar que seria un molt 
bon estatut pels catalans i catalanes de 1979, però no pels 
del  2006. 

Però l’estatut que necessita ara Catalunya no és el de Mas i 
ZP sinó el del 30 de setembre. És millor l’estatut Mas-PSOE 
que l’aprovat pel Parlament de Catalunya? Clarament NO! 

 


