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Opinió
Reaccions davant del resultat
eleccions catalanes
Com ja sabeu, CiU va declarar que si obtenia la
majoria absoluta lluitaria per a la independència de
Catalunya. En no obtenir aquestes expectatives va
enunciar:
“Hem quedat lluny de la majoria que volíem. Per
anar cap al procés que Catalunya ha d'anar calia
una majoria excepcional i no l'hem obtinguda”
En canvi, a ERC, és el partit amb els resultats més
inesperats. Els 21 escons han estat tot un èxit.
Segons l'últim escrutini ERC ja havia superat al PP.
Darrera d'aquests resultats van declarar:

“ Amb 20 escons ja doblem; el més important és
que el PP no sigui segona força”.
El PSC, en canvi, es queda amb 20 escons, vuit
menys que en el 2010. Tot i així, Pere Navarro
afirma que:
“No són bons els resultats, però són molt millor del
que plantejaven les enquestes”.

ICV-EUiA, amb 13 escons i més de 120.000 vots
nous, va aconseguir els millors resultats des de que
existeix la coalició. Joan Herrera, va declarar contra
CiU;
“Ha perdut els objectius polítics que volia amb
aquestes eleccions”.
La darrera nit, Artur Mas va dir que necessitarà
acords amb altres forces, i Joan Herrera, darrere
d'aquesta petició va afirmar: “Amb Iniciativa, que no
hi conti”.
Ciutadans, ha passat de tenir només 3 escons, a
tenir-ne 9. Tot un èxit. Albert Rivera, captat per a
l'emoció va opinar:
“Aquesta serà la nostra tercera legislatura, quan més
se'ns coneix, més gent ens vota, i això, a diferència
del que els hi passa a altres, que s'han estancat”.
A 2/4 de dotze C's donava el primer pas, i demanava
la dimissió d'Artur Mas.

També expliquen que estan contents per haver
obtingut el segon lloc en nombre de vots, per davant
d'ERC.

La secretaria general del PP i presidenta de CastellaLa Manxa, darrerament d'haver vist els resultats de
les eleccions va dir “ El resultat ha sigut un fracàs
clar d'Artur Mas”. També va declarar; “ No podem
arribar a cap pacte amb CiU”.

Alicia Sànchez Camacho (candidata del PP), abans
de saber els resultats d'aquestes eleccions, va
afirmar
“ Treure'm els millors resultats de la nostra història a
Catalunya”.

Com es pot observar, en aquestes declaracions
només CiU ha reconegut haver patit una derrota,
mentre que els altres partits, amb més o menys raó,
han reivindicat haver fet un bon paper, o no tan
dolent com esperaven.

Per la sorpresa de molts, va resultar tenir raó. Van
passar dels 18 als 19 escons, i de 387.068 a 458.000
vots. Uns resultats molt satisfactoris per al PP.

En qualsevol cas, es desprèn que el futur pot ser
complicat, a l'hora de formar govern a Catalunya.

