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El diputat del PSC al Congrés,
Arnau Ramírez, diu a Sant Celoni
que el 14-F és l'oportunitat pel
canvi
Assegura que només Salvador Illa pot redreçar el rumb de 10 anys de deriva dels
governs independentistes

Arnau Ramírez, segon per la dreta, fent campanya del PSC a Sant Celoni | Jordi Purtí

El diputat del PSC al Congrés del Diputats i primer secretari de la JSC, Arnau Ramírez, ha estat
aquest matí al mercat de Sant Celoni fent campanya pel PSC i la candidatura que encapçala
Salvador Illa. Durant la seva estada ha explicat que des dels socialistes es veu la campanya amb
molta il·lusió tot i ser diferent a les que s'havien fet fins ara, pel tema de la pandèmia i les mesures
de seguretat que, en aquest sentit, s'han de prendre. "Tot i amb això fem arribar el nostre
missatge i ens adonem que la gent té ganes de canvi".
En relació a les enquestes ha dit que aquesta vegada és més cert que mai que cada vot és molt
important "totes les enquestes ens diuen que hi ha un triple empat i per això si en algun moment
tenim una oportunitat per acabar amb aquests deu anys de decadència dels governs
independentistes és ara". En tot aquest temps, segons Ramírez, no s'ha portat res de bo per
Catalunya: cap nou finançament, cap nova competència, cap nou dret per la nostra gent.
Pel que fa al debat de TV3 celebrat ahir el va veure i viure amb molts nervis. "Tots ens mirem el
nostre candidat amb nervis i ganes però el cert és que vàrem veure molts candidats i només un
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president". Ho argumenta dient que tots els candidats interpel·laven Salvador Illa perquè gairebé
tots els grups polítics a Catalunya han viscut de l'embolic, la baralla i la discussió en els darrers
anys. "És l'únic que diu que vol acabar amb tot això i, per tant, el posen al centre de mira. Vaig
veure Salvador Illa amb les idees clares i que vol apostar pel retrobament de les noves maneres
d'entendre Catalunya i combatre les crisis social, econòmica i sanitària que ens deixa la Covid-19",
ha conclòs Arnau Ramírez.
El diputat ha estat acompanyat pel primer secretari del PSC Sant Celoni i La Batllòria, Eduard
Vallhonesta, i diversos militants socialistes del municipi baixmontsenyenc.
[plantillaeleccions]
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