
 
 
 
Benvolgut / benvolguda, 
 
Fa uns dies et convidava a assistir a la conferència que ahir vaig pronunciar al Palau de 
Congressos de Catalunya. Agraeixo un cop més el suport que ens doneu, perquè sense la 
col·laboració de la militància no seria possible dur endavant el nostre projecte polític. 
 
Ara, tot just l’endemà de la conferència, m’atreveixo a demanar la teva participació en la 
concentració que tindrà lloc el proper dissabte dia 1 de desembre, a les 5 de la tarda, a la 
Plaça de Catalunya de Barcelona. 
 
Portem moltes setmanes, de fet mesos, amb un deteriorament dels serveis públics bàsics 
que afecta greument el funcionament ordinari del país i perjudica directament milers de 
persones en la seva vida diària. Rodalies, regionals i ferrocarrils en són un exemple ben 
evident. 
 
És a dir, des de fa mesos, els catalans i catalanes ens anem carregant de raó per fer palès 
el nostre sentiment de ràbia, d’enuig i, per què no dir-ho, “d’emprenyament”. 
Malauradament, no és només la suspensió del servei ferroviari, fet dramàtic, anormal i 
impropi d’un país com el nostre, sinó que les infraestructures de Catalunya estan al límit 
sense que hi hagi cap acció per part de qui l’ha de prendre. Vàrem ser els primers a 
demanar el TGV i gairebé serem els últims a tenir-lo. 
 
El govern de l’Estat és el responsable de les actuacions que es duen a terme i el govern de 
la Generalitat és el responsable de no defensar els interessos dels catalans amb prou força i 
eficàcia. S’han primat els interessos electoralistes i partidistes amb el resultat de tots 
conegut: la vida de milers de ciutadans alterada, afectada i perjudicada. Cal afegir el dany 
que s’ha fet en la confiança dels ciutadans en l’obra pública a Catalunya, amb les 
conseqüències que això tindrà cara al futur. 
 
I no hi ha cap responsable? Ni aquí ni allà? 
 
PROU DISCULPES, VOLEM SOLUCIONS. 
 
PER AIXÒ, CAL QUE TOTHOM QUE PUGUI HI SIGUI!! 
 
Molt cordialment, 
         

 
Artur Mas 
 

Barcelona, 21 de novembre de 2007 


