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Muriel Casals: «Ningú ens farà fora
de la Unió Europea»
La número tres de Junts pel Sí ha estat el cap de cartell de l'acte central celebrat
asquesta tarda a Sant Celoni que ha aplegat prop de 900 persones |
També hi han intervingut Jordi Turull, Magda Casamitjana, Jordi Cuminal i
Jaume Profitós

Muriel Casals, número tres de la candidatura Junts pel Sí. Foto: Jordi Purtí

La candidatura Junts pel Sí de Sant Celoni ha celebrat aquesta tarda l'acte central de les
eleccions al Parlament de Catalunya del proper diumenge 27-S, que ha reunit prop de noucentes persones en la "Festa del Sí" al Parc de la Rectoria Vella, una arrossada embolcallada
d'acte polític que mai havia reunit tanta gent i, en el qual, Muriel Casals, expresidenta d'Òmnium
Cultural i candidata número tres de Junts pel Sí ha estat la cap de cartell. També hi han
intervingut Jordi Turull, Magda Casamitjana, Jordi Cuminal i Jaume Profitós, tots ells candidats per
la demarcació de Barcelona.
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"Estem construïnt un estat per la nació catalana. Volem posar el nostre color al mapa del món",
aquest ha estat un dels fils argumentals de Muriel Casals que ha complementat dient amb
contundència i seguretat que és impossible que Catalunya surti de la Unió Europea perquè
"aquesta és la nostra vocació i la voluntat dels nostres conciutadans europeus".
Ha reconegut que com estat europeu sí que s'haurà d'acceptar algunes limitacions de sobirania
"però això ens permetrà tenir tot el que tenen els països europeus normals. Som partidaris de l'estat
del benestar i si no tenim Estat propi mai el podrem gaudir", ha reblat la número tres de Junts
pel Sí, assegurant que Catalunya i els catalans som solidaris i per això ens preocupen els
problemes dels altres.
Muriel Casals ha insistit en la necessitat d'una Catalunya independent perquè és l'única manera
de poder fer funcionar bé un país on "els impostos que paguem s'utilitzin pels serveis que ens
pertoquen". Per aconseguir-ho, ha dit, el dia 27-S s'ha de votar Junts pel Sí perquè els catalans
"no podem deixar passar l'oportunitat que ens brinda aquesta aventura de treballar per un futur
millor".
Jordi Turull: "Són ells els que tenen por"

Jordi Turull, avui a Sant Celoni. Foto: Jordi Purtí

El vallesà Jordi Turull, número 10 de la candidatura, ha començat tenint un recordatori pels més
joves, però dirigint-se a tots els electors perquè "no els podem fallar ja que es mereixen un futur
millor. A partir d'aquí ha criticat amb duresa al govern espanyol "Diuen que ens estimem molt, però
volen que callem, creguem i paguem", un argument de prou pes pel qual Turull assegura que
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hem de fer un pas endavant per aconseguir, ara sí, el pa sencer i no pas haver-nos de discutir per
les engrunes".
L'exdiputat convergent també ha tirat d'ironia per dir que "Si ets militant del PP et fan president
del Tribunal Constitucional, en canvi si ets independentista et fan fora de la carrera judicial". Per
això ha arribat a la conclusió que "són ells els que tenen por. Sort que aquestes eleccions del 27-S
només eren autonòmiques". Ha acabat la seva intervenció calmant els jubilats ja que ha assegurat
que les pensions són un dret personal i no pas territorial.
Magda Casamitjana: "Sóc socialista, però ara el president Mas és dels meus"

Magda Casamitjana en l'acte electoral de Junts pel Sí a Sant Celoni. Foto: Jordi Purtí

L'acte central de Junts pel Sí a Sant Celoni també ha tingut una representant del Moviment
d'Esquerres (MES), amb Magda Casamitjana, número 28 de la candidatura. Amb vehemència
ha sentit els primers aplaudiments del públic assistent quan ha dit que és socialista i és
socialista pel sí "els socialistes de l'Ernest Lluch, Ernest Maragall, Pasqual Maragall, Marina Geli i
Aurèlia Capmany i per això ens deixarem la pell en construir una nova Europa".
L'empordanesa Ha continuat motivant els assistents a l'acte polític quan s'ha referit a les dones
"Si Catalunya fa 300 anys que vol ser independent, les dones fa molt més que ho volem ser.
Aquest país ha de ser femení". Amb tot, els aplaudiments més forts se'ls ha endut quan ha
assegurat que "repeteixo que sóc socialista, però ara el president Mas és dels meus".
Jordi Cuminal: "No entenen que estem fent un acte d'amor"
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Jordi Cuminal, Junts pel Sí a Sant Celoni. Foto: Jordi Purtí

El celoní Jordi Cuminal, candidat número 32, ha jugat a casa per això, s'ha permès dir a les
gairebé nou-centes persones que eren al parc de la Rectoria Vella que li faria molta il·lusió poder
ser diputat del Baix Montseny "si no ho dic aquí on ho podré dir", s'ha justificat. Ha definit Junts
pel Sí com la candidatura més gran del món, amb més de 100.000 candidats. Ha recordat que
queda una setmana per les eleccions i que aquesta setmana que avui s'acaba ha estat la de la
por "però nosaltres no en tenim de por, encara no han entès que estem fent un acte d'amor".
Per la seva banda, el granollerí Jaume Profitós, candidat número 38, ha dit que és espectacular
que Junts pel Sí una setmana abans de les eleccions mogui a tanta gent.
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L'acte s'ha acabat amb una foto conjunta de Dones pel Sí. Foto: Jordi Purtí

Acte central Junts pel Sí a Sant Celoni. Foto: Jordi Purtí
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