Artur Mas: “Votarem segur, una altra cosa és amb
quines condicions, que no depenen de nosaltres”
setembre 12, 2014

El president de la Generalitat assegura que la mobilització de
la ciutadania en la V de la Diada “reforça” el procés però
insisteix en què cal que la consulta tingui “garanties
democràtiques” i “validesa” a nivell internacional
Reitera que si el TC frena la consulta, consensuarà la resposta
amb els partits a favor de la consulta
Defensa que la consulta ha de garantir el vot del sí i del no
perquè el resultat sigui vàlid i “s’entengui” arreu

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat aquest
divendres, l’endemà de la històrica V, que els catalans “votarem
segur”, tot i que ha remarcat que “una altra cosa és amb quines
condicions” ja que hi ha circumstàncies “que no depenen de
nosaltres”. Des d’una possible suspensió de la llei de consultes i del
decret de convocatòria de la consulta per part del Tribunal
Constitucional (TC) fins al rebuig frontal de determinats ajuntaments
per col·laborar amb la consulta i fins a la disposició o no dels
ciutadans a anar a les urnes. Aquests són alguns exemples de
condicions externes que el president Mas ha enumerat per explicar
els possibles escenaris adversos que el Govern es pot trobar abans
del 9N. “Ja ens ho anirem trobant. No tot depèn de nosaltres”, ha
afirmat en una entrevista a RAC 1.
Mas ha insistit en què el conflicte “es resoldrà votant”, però que la
consulta s’ha de fer “amb garanties democràtiques” i que el resultat
de la votació tingui “validesa” en l’escena internacional. Mas
considera que cal garantir la participació del sí i del no i que per això
cal que els resultats siguin vàlids i que “s’entenguin” arreu. “Tenim
solucions a la mà” davant les possibles situacions adverses que hi
pugui haver. “Totes les pedres en el camí estan pensades, caldrà
veure si les solucions pensades als obstacles es poden fer i fer bé”,
ha explicat, tot assegurant que: “El primer interessat en què hi hagi
urnes sóc jo”.
Resposta unitària davant el TC però “fent-ho bé”

També ha reiterat el missatge llançat fa dies que, si el TC suspèn la
llei de consultes i el decret de convocatòria del 9-N els passos a
seguir s’hauran de consensuar amb la resta de formacions
parlamentàries que donen suport a la consulta. Però ha insistit,
sobretot en referència a les crides a la desobediència d’algunes
formacions -com ERC i la CUP- que la consulta s’ha de fer amb
garanties democràtiques i que el resultat sigui clar, s’entengui i sigui
acceptat a “l’escena internacional”. “Ho hem de fer bé, perquè si no
ho féssim bé, podria acabar sent un bumerang sobre nostre”, ha
advertit.
“El conflicte es resoldrà votant”, ha afirmat, tot remarcant: “Vull
posar les urnes el 9N i fer-ho que s’entengui el resultat a tot arreu”. I
per això, cal que la resposta dels catalans, és a dir, el resultat de la
consulta “no es pugui posar en dubte”. D’aquesta manera, Mas ha
tornat a mostrar-se ambigu sobre el seu posicionament davant el no
del TC a la consulta. “Votarem segur” i “el conflicte es resoldrà
votant”, però no ha assegurat que hagi de ser el 9 de novembre “sí o
sí”, tal com diuen altres partits.
Resposta de Rajoy
Sobre l’èxit de la V i de la postura del govern espanyol davant de la
gran mobilització, Mas ha afirmat tenir “molt poques esperances” de
que l’executiu de Rajoy mogui fitxa. “Algun tipus de reacció hauria de
tenir després de la V”, ha considerat.
També ha avisat que si el resultat de la consulta és Si Si, es
començarà una etapa que “ha de permetre implementar el resultat”,
tot puntualitzant que aquest procés “requereix temps”. I és que ha
recordat que la consulta que convocarà per al 9N “no tindrà una
conseqüència jurídica immediata”, sinó que amb el resultat Sí Sí,
“tindré el mandat polític, i la resta de forces polítiques catalanes, per
implementar el resultat i això vol dir seure primer amb Madrid i
també amb Brussel·les”. “S’han d’acordar els termes perquè vagin en
contra d’Espanya i de la UE”.

