
Artur Mas: “La disjuntiva és o un nou Estat dins 
d’Europa, o l’autonomia vigilada, ofegada i 

retallada” 
 
El president Mas assenyala que “perquè algú ens reconegui a l’exterior hem de demostrar que 

som majoria i que ho hem fet d’una forma escrupolosament democràtica” 
 
20-04-2017.- El president del Partit Demòcrata, Artur Mas, ha analitzat les dues vies polítiques 
reals que existeixen a dia d’avui i ha subratllat l’aposta per la independència. “La disjuntiva és 
un nou Estat dins d’Europa o l’autonomia vigilada, ofegada i retallada”, ha assenyalat Artur 
Mas, des de Vilafranca del Penedès on ha pronunciat la conferència “Un nou Estat per a uns 
nous temps”. El president Mas ha defensat la determinació del Govern de la Generalitat que 
encapçala el president Puigdemont per fer el referèndum i demostrar que hi ha una majoria 
social a favor de la independència: “Perquè algú ens reconegui a l’exterior hem de demostrar 
que som majoria i que ho hem fet d’una forma escrupolosament democràtica”. “Si ara 
despistem de quin ha de ser l’objectiu -que és fer el referèndum- parlarem de tot menys del 
referèndum; per tant hem de posar totes les forces en que volem votar uns a favor i altres en 
contra i treure’n l’aigua clara”, ha concretat. El president Mas ha participat aquest vespre a la 
presentació del Partit Demòcrata a l’Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès on ha 
destacat que només decidint sobre el nostre futur amb “confiança i responsabilitat ens permetrà 
assolir l’Estat i ser amos del nostre destí”. El president del Partit Demòcrata ha dibuixat aquesta 
disjuntiva entre construir l’Estat català i l’statu quo i ha negat que existeixi cap possibilitat d’una 
tercera via. “Ho hem intentat tot, hem fet estatuts, hem ajudat tots els governs espanyols -fins i 
tot amb qüestions impopulars-, hem proposat pactes fiscals”, ha detallat Mas, tot recordant que 
la resposta des de l’Estat espanyol sempre ha estat “rebuig i negació”. Per això, des del Partit 
Demòcrata ha assenyalat que “l’Estat català no és una finalitat en si mateixa, sinó l’instrument 
per poder optimitzar les potencialitats que tenim com a país”. Mas ha assegurat que Catalunya 
té talent, persones, energies i actius per construir un país que sigui com l’Holanda o la 
Dinamarca de la Mediterrània: “Un país amb uns alts nivells de qualitat, atur baix, salaris alts, 
una economia oberta, un estat del benestar robust i sostenible i una democràcia de qualitat. I 
ha sentenciat que “un país com els del centre i del nord d’Europa no es pot improvisar, però en 
una generació el podem aconseguir”. Abans de la conferència a Vilafranca, el president Mas ha 
assistit a la presentació del Partit Demòcrata a la Bisbal del Penedès. I posteriorment, s’ha 
desplaçat fins a Sant Sadurní d’Anoia per assistir a un sopar col·loqui del partit.   
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