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Des d’un «pas endavant» fins
a un «projecte personalista»
L’enquesta
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a societat política i civil gironina es divideix
entre les persones que
aposten per seguir el
full de ruta del president de la
Generalitat i les que consideren
que cal fer un replantejament a la
proposta d’Artur Mas. Una quinzena de personalitats valoren el
discurs que va oferir dimarts a
Barcelona.

Alguns dels representants de la població aposten per seguir
el plantejament del president de la Generalitat, mentre que
altres són més escèptics amb el full de ruta de Mas i és per
això que reclamen que «se centri» a governar Catalunya
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MARINA GELI
MEMBRE DE MOVIMENT CATALUNYA

Les eleccions són una manera legal de contrastar diversos projectes»

«

Una de les integrants
de Moviment Catalunya i també diputada
al Parlament, Marina
Geli, assegura que les
eleccions que planteja Mas «són una manera legal per
poder contrastar diversos projectes». Tot i això, Geli considera que
es produeix una situació d’inestabilitat parlamentària «per als pròxims mesos», que pot condicionar
l’aprovació dels pressupostos.

PRIMER SECRETARI DEL PSC A GIRONA

BARTOMEU COMPTE

Mas pensa en com se salva
ell i no en la majoria dels catalans»

SECRETARI GENERAL DE CCOO A GIRONA

El primer secretari del
PSC a Girona, Juli Fernández, creu que Artur Mas només pensa
en «com se salva ell i
no en la majoria dels
catalans, tant els que volen la independència com els que no». Assegura que la Generalitat hauria
d’esperar que hi hagi un canvi de
Govern a Madrid. Fernández afegeix que és partidari «d’esgotar els
mandats electorals».

El secretari general de
CCOO a Girona, Bartomeu Compte, reclama que el debat
nacional «no amagui
l’emergència social
que tenim ara mateix». Per això,
considera que a més del tema nacional s’haurien de posar propostes sobre la taula per solucionar
problemes com ara l’atur.

«

«

Estem preocupats perquè es
parla poc del contingut»

ENRIC MILLO

DOLORS BASSA
SECRETÀRIA GENERAL D’UGT A GIRONA

Valorem positivament les diferents opcions en què tothom es pot sentir còmode»

«

Dolors Bassa, secretària general del sindicat UGT a la província de Girona, aﬁrma:
«Valorem de manera
positiva les diferents
opcions que ha donat Artur Mas i
en què tothom es pot sentir còmode». Segons Bassa, també es
valora positivament la possibilitat
que hi hagi una candidatura unitària amb la presència de la societat civil, amb un paraigües d’ideologia conjunt i variat.

LLUÍS SALES
PORTAVEU DE LA CUP A GIRONA

La valoració és negativa perquè el president encara confia en la legalitat espanyola i perquè la seva proposta és amb xantatge polític»

«

Un dels portaveus de
la CUP a la demarcació gironina, Lluís Sales, conclou que la valoració del discurs de
Mas «és negativa perquè el president encara conﬁa en
la legalitat espanyola, a més que la
proposta que va llançar dimarts és
un xantatge polític». «O ho fem de
la manera que ell ho ha plantejat
o no hi ha independència», lamenta Sales, que afegeix que «Mas
no ha entès que el procés s’ha conduït al revés».

SALVADOR SUNYER
DIRECTOR DE TEMPORADA ALTA

«

En un procés d’aquest tipus,
com més gent hi hagi mi-

JOSEP MARIA RUFÍ

PRESIDENT DEL PP A GIRONA

llor»

PRESIDENT FEDERACIÓ D’ERC A GIRONA

Artur Mas ha donat l’esquena a dues terceres parts dels
catalans»

El director del festival
Temporada Alta, Salvador Sunyer, defensa que «un procés d’aquest tipus, com més
gent sumi millor». Sunyer també posa de manﬁest que
«no es tracta d’una qüestió política, sinó de plantejaments». És per
això que aposta pel diàleg, amb la
ﬁnalitat «de buscar, entre tots, una
manera potent» de defensar les reivindicacions que hi ha entre la societat civil catalana, amb la possibilitat de fer-ho a través d’una llista unitària.

«

S’ha de fer una valoració positiva, tot i que la proposta
encara es pot millorar»

«

El president de la Federació d’ERC a Girona, Josep Maria Rufí,
fa una valoració positiva del full de ruta de
Mas, «tot i que la proposta encara es pot millorar». Rufí
també demana «més concreció en
unes possibles eleccions anticipades» al Parlament. També defensa que cal prendre decisions «des
del punt de vista nacional i que la
ﬁnalitat és sumar sensibilitats».

DOMÈNEC ESPADALÉ
PRESIDENT CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA

Personalment crec que el
president va ser molt realista. Les seves declaracions tenen
molt de sentit en aquests moments»

«

El president de la
Cambra de Comerç
de Girona considera
que en l’escenari polític actual, si es vol
aconseguir un objectiu a Catalunya és necessari «anar
tot junts». «Aquesta manera d’unir les forces és el mètode ideal per
arribar a bon fruit».

El president de la Generalitat, Artur Mas, a la conferència de dimarts.

MARTÍ SABRIÀ

ALBERT CARBONELL

GERENT GRUP COSTA BRAVA-CENTRE

PRESIDENT DE MIFAS

Considero que estem davant
una etapa més d’una proposta que és oberta i transversal.
Valoro positivament la proposta
de Mas»

Nosaltres veiem bé la proposta sempre que s’hi inclogui a tota la societat»

«

Sabrià considera que
davant un tema
«complicat» com és el
procés sobiranista,
era necessari un acte
com el de dimarts on
«Mas va fer una proposta concreta per poder avançar».

«

El president de Mifas,
Albert Carbonell,
apunta que una de les
prioritats hauria de
ser «tenir en compte
totes les capes socials
i mantenir el benestar dels ciutadans».

MARC VIDAL
PRESIDENT D’ICV A GIRONA

JEAN MARIE CASTEL
PRESIDENT DE CIUTADANS A GIRONA

«

Mas hauria de deixar d’amagar-se en llistes unitàries»

El president de Ciutadans a les comarques
gironines, Jean Marie
Castel, pensa que Artur Mas hauria de deixar «d’amagar-se darrere de llistes unitàries». Castel indica que el president «s’hauria de
posar a governar d’una vegada».

És un discurs que trenca allò
que havíem aconseguit fins
ara: anar-hi tots junts»

«

Marc Vidal, president
d’ICV a Girona, manifesta que el discurs de
Mas «trenca amb allò
que el procés sobiranista havia aconseguit ﬁns ara: anar-hi tots junts». Segons Vidal, «la proposta del president no permet fer front a l’emergència de la gent del país».

Enric Millo, president
del PP a Girona, considera que Artur Mas
«ha donat l’esquena a
dues terceres parts de
catalans». Millo assenyala que el discurs del president
català «ha estat decebedor», malgrat que recorda que «hi ha una legislatura de la qual encara no s’ha
complert ni la meitat».

SERGI BONET
RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Es tracta d’una proposta concreta tot i que l’important és
que el resultat pugui tenir una lectura inequívoca»

«

El rector de la Universitat de Girona (UdG),
Sergi Bonet, subratlla
que la proposta de dimarts de Mas «és concreta», tot i que destaca que «l’important és que hi hagi
un resultat que tingui una lectura
inequívoca». Bonet considera que
la ﬁnalitat és que les eleccions puguin ser reconegudes «sense cap
mena de dubte» internacionalment, per la Unió Europea i per
l’Estat Espanyol.

JOAQUIM NADAL
EXCONSELLER DE LA GENERALITAT

La conferència del president
obre nous horitzonts, planteja nous reptes i esberla velles
aliances obsoletes»

«

L’exconseller de la
Generalitat, Joaquim
Nadal, es pregunta, a
més, quantes consultes cal fer per tal que
una consulta sigui un
referèndum. També es planteja
quant temps estarem fent eleccions cada any i mig, tenint en
compte que els darrers comicis al
Parlament de Catalunya sempre
han estat anticipats.

