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Vicent Partal: 'Les terceres vies són un frau per dividir el vot independentista'
El director de Vilaweb, Vicent Partal, assegura que les
terceres vies són una trampa per guanyar temps o dividir el
vot a favor de la independència. En una entrevista prèvia a la
presentació del seu darrer llibre, 'A un pam de la
independència' a Sant Cugat, Partal remarca que en la
legalitat internacional només hi ha una pregunta possible
perquè sorgeixi un mandat democràtic i clar: 'Vostès volen ser
un estat independent?'

Algunes de les frases més destacades de l'entrevista:
És paradoxal però la millor forma per aturar l'independentisme seria convocar una consulta i fer que guanyi el
'no'
No hi ha cap independència que no hagi trencat la legalitat. Els 193 estats que tenen presència a l'ONU han
trencat amb la legalitat
Per a la legalitat internacional, només hi ha una pregunta possible: ' Vostès volen ser un estat independent?'
Qui som els catalans per imposar un estat federal a la Rioja o a Andalusia? Les terceres vies són un frau, una
trampa, per guanyar temps o per dividir el vot a favor del 'sí'
És un error pensar que el procés d'independència està portat pels partits. Es tracta d'un moviment de base. La
gent té la decisió en les seves mans i els partits hauran d'acceptar la decisió del poble
La direcció del PSC ha fet la tria d'anar amb el PP i C's, i de ser més irrevellant en el panorama polític. El
problema és que han deixat pel camí bona part dels socialistes del país.
Encara és aviat per dir si guanyarà el 'sí' o el 'no' a Escòcia. Hi ha possibilitats que el 'sí' doni la volta a les
enquestes
La presentació del llibre ha tingut lloc a la Casa de Cultura en un acte organitzat per l'Assemblea Nacional.
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