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La reacció dels consellers després
de ser empresonats
Diversos membres del Govern han piulat després de conèixer la decisió de
l'Audiència Nacional

Consellers arribant a l'Audiència Nacional | Isaac Meler

Els consellers del Govern que han estat empresonats per l'Audiència Nacional han reaccionat a
través de Twitter a la decisió de la jutge Carmen Lamela. Oriol Junqueras ha animat els ciutadans
a fer el que estigui al seu abast "perquè el bé derroti el mal", mentre que el conseller Turull ha
constatat que els han enviat a presó "per ser fidel a les urnes".
Feu cada dia tot allò que estigui al vostre abast pq el bé derroti al mal a les urnes el 21D.
Dempeus, amb determinació i fins a la victòria
? Oriol Junqueras (@junqueras) November 2, 2017
(https://twitter.com/junqueras/status/926137637198548992?ref_src=twsrc%5Etfw)

Si veieu aquest tuit és que m'han empresonat per ser fidel a les urnes #seguim
(https://twitter.com/hashtag/seguim?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #segueixo
(https://twitter.com/hashtag/segueixo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/FMGmZUXZUH (https://t.co/FMGmZUXZUH)
? Josep Rull i Andreu (@joseprull) November 2, 2017
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(https://twitter.com/joseprull/status/926136169305387008?ref_src=twsrc%5Etfw)
El conseller de Presidència, Jordi Turull, també ha compartit un breu comunicat a través de la
xarxa i ha animat la ciutadania a seguir treballant: "El poble de Catalunya no ens ha fallat mai".

Us voldria dir això: pic.twitter.com/h6g1zHGVfU https://t.co/h6g1zHGVfU)
(
? Jordi Turull i Negre (@jorditurull) November 2, 2017
(https://twitter.com/jorditurull/status/926143240771862528?ref_src=twsrc%5Etfw)

Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, també ha fet servir les xarxes socials per enviar un
missatge. "Vam triar el camí de la democràcia i no l'abandonarem mai. Retrobem-nos el 21 de
desembre. Desbordem les urnes", ha reclamat.

Vam triar el camí de la democràcia i no l'abandonarem mai. Retrobem-nos el 21 de desembre.
Desbordem les urnes.
? Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 2 de novembre de 2017
(https://twitter.com/raulromeva/status/926175060494290949?ref_src=twsrc%5Etfw)
Toni Comín, conseller de Salut i un dels dirigents que és a l'exili, ha assegurat que no
descansaran fins a aconseguir la llibertat dels responsables empresonats.

No descansarem fins tornar-vos la llibertat. La vostra valentia serà, des d'avui, el motor més
poderós de la nostra lluita, que és la lluita per la democràcia, la justícia i la dignitat #companys
(https://twitter.com/hashtag/companys?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #amics
(https://twitter.com/hashtag/amics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #governlegitim
(https://twitter.com/hashtag/governlegitim?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Toni Comín (@toni_comin) 2 de novembre de 2017
(https://twitter.com/toni_comin/status/926170098364289024?ref_src=twsrc%5Etfw)
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, tenia un missatge preparat en cas de ser
empresonat. Se'l pot veure votant en el referèndum de l'1-O.

Si veieu aquest tuit és que m'han empresonat per ser fidel a les urnes #seguim
(https://twitter.com/hashtag/seguim?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #segueixo
(https://twitter.com/hashtag/segueixo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/FMGmZUXZUH (https://t.co/FMGmZUXZUH)
? Josep Rull i Andreu (@joseprull) 2 de novembre de 2017
(https://twitter.com/joseprull/status/926136169305387008?ref_src=twsrc%5Etfw)
La consellera de Treball, Afers Socials i Família ha compartit també un missatge a la xarxa. "No
ens tancaran les ànsies de llibertat per fer un país més just", assegura.

Si ho llegiu és que estic a la presó. Seguiu, amb dignitat, persistència i serenor. No ens tancaran
les ànsies de llibertat per fer un país més just
? Dolors Bassa (@dolorsbassac) November 2, 2017
(https://twitter.com/dolorsbassac/status/926199678009511936?ref_src=twsrc%5Etfw)
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