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Laporta refusa abstenir-se en la investidura de Mas i
anuncia que SI es planteja anar a les municipals
Creu que si el proper president no accepta la independència no
es pot votar a favor ja que seria validar la 'via autonomista'
A favor o en contra de Mas. Aquesta és la decisió que ha pres Joan Laporta de
cara a la investidura del nou president de la Generalitat. El líder de Solidaritat
Catalana per la Independència ha descartat aquest dilluns abstenir-se en la
investidura d'Artur Mas com a president de la Generalitat. Laporta ho té clar: Si
Mas accepta la declaració de la independència en la pròxima legislatura a través
d'una declaració unilateral li diran sí a la investidura; però si Mas diu que no,
votaran en contra. Així mateix, ha considerat que si Mas no accepta aquesta via
no preveuen abstenir-se perquè semblaria una validació de la 'via autonomista'. Un
dia després d'aconseguir quatre escons, Laporta ha anunciat que el seu partit es
planteja presentar-se a les eleccions municipals, però en principi no ho farà a les
eleccions espanyoles.
El líder de Solidaritat ha insistit en que la seva proposta es base en aconseguir la
independència. Aquest és el seu objectiu i per tant, ha explicat, no cauran 'en el mentrestant ni
alimentaran la via autonomista perquè està esgotada i el decurs del temps l'ha esmicolat'. En
aquest context, ha destacat, sense concretar, que estan al Parlament per fer la independència
i faran polítiques destinades a aquest objectiu.
En la seva primera intervenció, ha manifestat que pensen 'donar contingut polític' al Parlament
i després presentaran 'una nova forma de fer política i estaran en contacte directa amb els
catalans' i per això es plantegen 'crear l'oficina del diputat solidari a cada punt sensible que
pensen que pugui connectar amb la ciutadania.
'Ja n'hi ha prou de mocions, resolucions i brindis al sol al Parlament'
López Tena ha indicat que ja n'hi ha prou de mocions i resolucions i brindis al sol al Parlament.
'Quan hi hagi una proposta com a moció la presentarem com a projecte de llei com la
prohibició del cementiri nuclear', ha apuntat. Tot i que el grup mixt no pot presentar projectes
de llei, ha alertat que 'sempre hi ha capacitat d'actuació'. 'Si el reglament impedeix l'admissió
de proposicions de llei com és el cas ho farem via esmena. Quan el Govern presenti una
proposició sobre el tema que sigui presentarem una esmena de disposició addicional amb el
contingut de la proposició de llei que nosaltres fem'.
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