Artur Mas: “Ens condemnen pel 9N, mentre a
Escòcia s’anunciava un segon referèndum”
El president Mas, Joana Ortega i Irene Rigau concreten que la sentència no els farà “tirar la
tovallola” i remarquen el seu compromís perquè Catalunya pugui decidir el seu futur polític
14.03.2017.- El 129è president de la Generalitat i president del Partit Demòcrata, Artur Mas, ha
contrastat la diferència entre el dèficit democràtic de l’Estat espanyol encarant el repte català
amb una democràcia de qualitat com la del Regne Unit. “Ens condemnen per haver posat les
urnes el 9N, mentre a Escòcia la primera ministra Nicola Sturgeon anuncia un segon
referèndum”, ha detallat Mas en una entrevista al programa “Más de uno” d’Onda Cero. El
president Mas ha estat entrevistat a Onda Cero i també ha fet una entrevista conjunta amb la
vicepresidenta i la consellera d’Ensenyament de l’anterior Govern, Joana Ortega i Irene Rigau,
al programa “El Món a RAC1”. Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau han subratllat que
aquesta sentència no els farà “tirar la tovallola” i han remarcat el seu compromís polític per
treballar perquè Catalunya pugui decidir el seu futur polític. El president Mas ha afirmat que
amb el referèndum escocès s’evidencia una altra vegada que hi ha una “diferència entre
Londres i Madrid” i ha recordat que “el dia 8 d’abril de l’any 2014, tres diputats del Parlament de
Catalunya ja van demanar al Congrés que es delegués la competència per celebrar un
referèndum”. “La via escocesa només pot existir si existeix la via britànica: perquè aquest bon
model existeixi no s’ho poden creure només els sobiranistes catalans, sinó també el Govern de
l’Estat”, ha argumentat Mas, tot denunciant l’immobilisme de Mariano Rajoy. Durant l’entrevista
a Onda Cero, el president Mas també ha subratllat la necessitat “d’analitzar quantes
resolucions del Tribunal Constitucional ha incomplert el Govern espanyol”, tot afegint que “si a
nosaltres se’ns condemna per desobeir el TC, es demostra que la llei o la seva interpretació no
és igual per a tothom”. Responent les preguntes de Jordi Basté a RAC1, Joana Ortega ha
transmès sentir-se enutjada per la sentència i ha assegurat que aquests fets l’empenyen a
seguir participant en política: “M’esperonen cada dia més”.“Sempre he defensat les lleis i la
justícia però també crec que quan una llei no és justa s’ha de fer tot el possible per canviar-la”, i
per això ha sentenciat que “en el meu anhel, hi ha posar el meu gra de sorra per canviar les
coses”. Irene Rigau s’ha expressat en la mateixa línia que Joana Ortega, i ha indicat que la
reacció a la sentència “demostra que això no és un punt i final; sinó un punt i seguit per agafar
més embranzida amb el convenciment que Catalunya ha de poder decidir el seu
futur”. “2.344.828 persones van participar a una festa democràtica i ara s’han sentit insultats
per la sentència d’ahir”, ha apuntat. (partitdemocrata.cat)

