Política | Oriol March / Víctor Rodrigo | Actualitzat el 11/04/2019 a les 23:45

Torra adverteix que Sánchez pot
propiciar un nou 155 si guanya les
eleccions
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont i Artur Mas erigeixen JxCat
com a garant de la unitat i situen la candidatura com el "vot útil" per al país

El president Quim Torra en l'acte d'inici de campanya de Junts per Catalunya a la Fabra i Coats de
Barcelona | Julio Díaz / Junts per Catalunya

Junts per Catalunya ha arrencat la campanya a l'antiga fàbrica Fabra i Coats, i ho ha fet amb tots
els candidats al Congrés, però també amb els tres presidents de la Generalitat provinents de
l'espai polític postconvergent: Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas. Torra, en la seva
intervenció, ha advertit que Pedro Sánchez pot propiciar l'aplicació d'un nou 155 contra Catalunya
en cas que segueixi a la Moncloa. "Tingueu-ho present", ha assegurat, tot llegint un passatge del
llibre del president del govern espanyol i líder del PSOE en el qual rememora com es va posar al
servei de Mariano Rajoy pel 155. Puigdemont ha considerat que el vot útil al PSOE s'ha revelat
com un "engany".
"Si Sánchez guanya, pot fer el mateix que el PP", ha ressaltat el president de la Generalitat, que
afronta la seva primera campanya com a màxim dirigent del país i té previst multiplicar-se camí del
28-A i del 26-M. Torra ha constatat la negativa de Sánchez al referèndum i a la independència,
un missatge que va en la direcció de tapar les fugues de vot útil cap al PSOE en ple efecte
favorables als socialistes a les enquestes. "La unitat política és un element victoriós", ha ressaltat
després Puigdemont, que ha situat com a "deure" adreçar-se als qui reclamen conjunció
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estratègica.
Al president li ha agafat el relleu Laura Borràs, que ha llegit una carta de Jordi Sànchez -candidat
des de Soto del Real- en la qual assegurava que no s'ha de "demanar perdó" per l'1-O, i ha
assegurat que es "deixaran la pell" per arribar a acords a Madrid "sense pagar per avançat".
Sànchez afronta la campanya a cavall del Tribunal Suprem i la presó de Soto del Real. "No ens
deixarem amenaçar ni enganyar", ha remarcat Borràs, que ha reivindicat que votar "no pot ser un
delicte".

Borràs, candidata efectiva per darrere de Sànchez,
assegura que TV3, Catalunya Ràdio i l'1-O són una
"línia vermella"
Què faran a Madrid? "Hem de ser forts i decisius", ha assenyalat la candidata efectiva. "Nosaltres
som els que, més enllà de totes les combinacions, hem de tenir memòria. No en podem deixar de
tenir", ha asseverat l'exconsellera de Cultura, que era membre del pinyol de Torra dins del
Govern fins que va posar rumb a la campanya. "No podem oblidar qui ha estat còmplice del 155",
ha remarcat la dirigent independentista, que ha situat l'1-O com una "línia vermella", així com
també TV3 i Catalunya Ràdio.
El "vot triple" de JxCat
Mas, que no va participar en cap gran acte de la campanya del 21-D, ha assegurat que es troba
molt sovint amb indecisos i els ha adreçat aquest missatge: "El vot a JxCat val triple". "Val, com
altres, per aturar el tripartit de la ultradreta. Val per aturar una altra cosa tan perillosa com el
tripartit d'ultradreta, que és el pacte PSOE-Ciutadans", ha resumit en un inici l'expresident, que
no veu "útil" el vot als socialistes. "I el nostre vot val per la unitat del sobiranisme", ha assenyalat
l'expresident de la Generalitat. "El que demana la gent és unitat", ha remarcat el líder de l'antiga
CDC.
"Qui ha fet el gran esforç, dins del món sobiranista, amb Junts pel Sí i JxCat? Nosaltres", ha apuntat
Mas. "M'atreveixo a dir als indecisos que siguin coherents amb el que practiquen la unitat
estratègica", ha assenyalat l'expresident de la Generalitat, que ha reclamat "desmuntar la farsa
de la policia patriòtica" existent a Madrid.
Nogueras i els "moderats"
Míriam Nogueras, número tres de JxCat per Barcelona, ha pujat a l'escenari quan s'ha acabat de
projectar el vídeo de campanya. El tanca Puigdemont -en tot moment connectat des de Waterlooassegurant que la candidatura serà "la veu de la independència". Nogueras ha carregat contra la
repressió i ha intentat lligar-la amb els pressupostos generals de l'Estat. "Som els que hem dit
prou a pagar per avançat. Els únics pressupostos que ens creiem són els que es facin amb el
nostre esforç fiscal", ha assenyalat la vicepresidenta del PDECat. "Els únics pressupostos que
ens creiem són els d'una Catalunya independent", ha assenyalat just després.

Junts serem la teva veu. La veu de la independència. La força de Catalunya! #FemHoJunts
(https://twitter.com/hashtag/FemHoJunts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #28A
(https://twitter.com/hashtag/28A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/z2I6RdO6Cw
(https://t.co/z2I6RdO6Cw)
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? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 11 d'abril de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1116450911075872783?ref_src=twsrc%5Etfw)
La dirigent nacionalista ha assegurat que "per alguns" els "moderats" són aquells que "s'agenollen
davant d'un Estat que els insulta dia a dia". "Ens comprometem a fer sempre política, però no la
política de sempre", ha indicat Nogueras. Unes paraules que arriben arran de la polèmica oberta
per Marta Pascal, representant del sector moderat del PDECat, que diumenge passat va criticar
l'estratègia de Puigdemont.
La número tres per Barcelona ha carregat específicament contra el PSOE per no haver volgut
investigar els atemptats del 17-A del 2017, i també ha enviat un missatge a ERC -sense citar-laper haver-se presumptament "rendit" davant dels socialistes i d'Unides Podem. JxCat és
especialment crítica amb el fet que els republicans no hagin situat línies vermelles per investir
Pedro Sánchez, el gran debat que vindrà després de les eleccions en el camp independentista i
que posarà en joc l'estabilitat al Congrés.
"Tornarem a guanyar"
Laura Masvidal, dona de Joaquim Forn, candidat a l'alcaldia de Barcelona, ha assegurat que
agafarà el micro "tantes vegades com calgui" en campanya. "On no arribi la veu del Joaquim, hi
arribarem els altres, sobretot l'Elsa Artadi", ha assenyalat sobre la número dos del candidat de
JxCat a Barcelona. L'exconsellera de la Presidència, una de les principals dirigents de la formació,
ha apuntat que la candidatura anirà a Madrid "a defensar els drets i les llibertats" de la ciutadania.
Al darrere s'hi projectaven imatges de tots els presos i exiliats, també els que són alts
responsables d'ERC i de la CUP.

"Som el partit dels presidents", assegura Artadi, que
situa el 28-A com el preludi d'unes municipals on
JxCat s'hi juga molt a Barcelona
"Estem convençudíssims que JxCat tornarà a guanyar, que tornarem a guanyar a les urnes", ha
assegurat Artadi, que s'ha compromès a representar "tots aquells que no hi poden ser". També
s'ha referit a la pugna de Barcelona que arrencarà just quan acabin les eleccions espanyoles, i ha
reivindicat la figura dels "presidents": Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra. Tots tres han
rebut grans aplaudiments. "Sempre defensarem el 9-N, l'1-O i el 21-D. Això és JxCat, sempre hi
som", ha apuntat Artadi, que ha acabat el discurs amb un "visca Barcelona i visca Catalunya".
Europa, Terrassa i el Senat
El primer en intervenir ha estat Lluís Puig, candidat al Senat per Barcelona i exconseller de
Cultura, que ha definit Bèlgica com l'espai "lliure europeu". Puig s'ha obert fa només uns dies
una pàgina web que li ha preparat Valtònyc, també resident a la capital comunitària després d'una
condemna per les lletres per les seves cançons. "Ens hem fet molt amics, i també amb Adri
Carrasco", ha apuntat, sobre l'activista que va marxar a Bèlgica fa tot just un any per la persecució
judicial de l'Audiència Nacional. Puig ha remarcat que els veïns europeus "estimen" Catalunya, i
ha inclòs Portugal i Occitània entre ells. "Hi ha 155 raons per anar a Madrid", ha apuntat
l'exconseller de Cultura.

"Som la veu d'aquells que volen silenciar", assegura
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Meritxell Lluís, número dos de JxCat al Senat i dona
de Josep Rull
Meritxell Lluís, número dos per Barcelona al Senat i dona de Josep Rull, ha assegurat que
l'independentisme "segueix endavant per l'esperit de l'1-O". "Hem de sortir al carrer i reivindicar
l'esperit de l'1-O, un acte de dignitat col·lectiva que és el que fonamenta el nostre compromís",
ha remarcat Lluís, terrassenca com Puig. "Hi serem, al Congrés i al Senat", ha indicat la número
dos a la cambra alta, que ha situat JxCat com a "garantia de defensa dels drets i llibertats de
tothom". "Som la veu d'aquells que volen silenciar", ha apuntat Lluís, que ha destacat el caràcter
"social" de la independència.
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