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Teresa Jordà afronta la campanya
amb voluntat de «teixir ponts entre
independentistes»
La candidata republicana a la demarcació de Girona diu que "si ens equivoquem
d'adversari correm el perill que el PSC ens avanci"

Teresa Jordà ha iniciat la campanya electoral aquest dijous | ACN

La candidata d'Esquerra Republicana a la demarcació de Girona, la ripollesa Teresa Jordà, ha
manifestat en l'inici de campanya a les eleccions del Parlament de Catalunya del 14-F que
?l'independentisme ha d'obrir una nova etapa on construir des de la il·lusió una vià àmplia que ens
porti cap a una república catalana social, verda i feminista i l'alliberament dels represaliats.?

La candidata d'Esquerra Republicana ha afirmat que afronta aquesta campanya amb la voluntat
de recosir i teixir ponts de trobada entre les forces independentistes.

? [VÍDEO] @TeresaJorda (https://twitter.com/TeresaJorda?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Som aquí per
ajudar la gent, com sempre ??. Som aquí per ser útils a la gent, com mai. Som aquí, i estem
convençuts que hem vingut a guanyar! ?"#AlCostatDeLaGent
(https://twitter.com/hashtag/AlCostatDeLaGent?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/nedBEXrU97 (https://t.co/nedBEXrU97)
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? Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 28, 2021
(https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1354871080654135311?ref_src=twsrc%5Etfw)

?És imprescindible mobilitzar el vot independentista en aquesta campanya imposada pel PSOE.
Aquestes eleccions tornen a ser un plebiscit entre el 155 o la independència i només hi ha un vot
útil per garantir-ho: És el vot a Esquerra Republicana?, ha dit.

?Si ens equivoquem d'adversari correm el perill que el PSC ens avanci. Per tant, és l'hora de
parlar, entendre, sumar, abraçar i tenyir de groc les urnes de vots republicans?, ha afegit.

Teresa Jordà considera que la demarcació de Girona, i el país, ?demana un nou lideratge per
afrontar una nova manera de dirigir el país que se centri en el bé comú per davant de tot, amb
honestedat i justícia social com a bandera. I, per tant, basat en els valors republicans i en
l'independentisme guanyador?.

?Només així podrem sortir d'aquesta crisi sense deixar a ningú enrere?, ha conclòs en una
jornada de treball a Banyoles.
[plantillaeleccions]
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