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Ciutadans carrega contra la mà
estesa de JxCat a Sánchez perquè
és «un enorme risc per les
institucions»
Carina Mejías sosté que la victòria del PSOE implicarà un pacte amb els
independentistes que debilitaria les institucions de govern espanyoles

El debat organitzat aquest dissabte per Ciutadans | Antònia Crespí

Ciutadans no ha trigat gens a reaccionar a l'acostament de Junts per Catalunya a Pedro
Sánchez
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177503/jxcat/enreda/concrecio/linies/vermelles/pactar/amb/sa
nchez) . Durant un col·loqui amb els candidats a les europees de Ciutadans celebrat aquest
dissabte a l'hotel Catalonia, la número cinc de la llista per Barcelona al Congrés, Carina Mejías,
ha insinuat que una victòria socialista a les generals desembocaria en un pacte amb les forces
independentistes. Un fet que, al seu entendre, "suposa un enorme risc per les institucions
espanyoles i europees que cal evitar", ha puntualitzat Mejías.
Sense voler quedar-se enrere en la polèmica sobre les passades manifestacions a l'Autònoma
contra l'acte de la popular Cayetana Toledo, Mejías també ha recordat l'acte que es va dur contra
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el grup constitucionalista S'ha Acabat. " Tot el nostre suport a aquest grup de valents davant
d'aquests atacs totalitaris" ha aplaudit Mejías.
En la mateixa línia, l'ex cap de llista de Ciutadans a les europees, Javier Nart, que també
participava en el col·loqui, ha aprofitat per qualificar de "baixesa moral" les declaracions que ha
fet Borràs arran dels incidents de la UAB amb la número u dels populars per a Barcelona. Nart,
ha acabat etiquetant aquest fet com "un pensament franquista".
Defensar la unitat de l'estat a Europa
Al llarg de la xerrada el cap de la llista taronja a les europees, Luís Garcicano, ha remarcat la
necessitat de portar a l'Eurocambra un projecte d'unitat i de "posar unes línies vermelles molt
clares per combatre els populismes". Així, la proposta de Ciutadans a Europa es dibuixa en base
a la "defensa de la imatge d'Espanya" i "combatre el missatge dels independentistes".
De fet, Nart, en una insinuació a les possibles futures coalicions en l'àmbit estatal i europeu, ha
llençat un avís a les altres formacions. "Que s'apliquin el conte si volen buscar suports en altres
llocs, perquè Ciutadans, socialistes i populars hem treballat durament per defensar la imatge
d'Espanya", ha avisat l'eurodiputat.
A l'acte també hi han participat altres membres de la llista per Europa, com és el cap de la
diputada al Parlament català Susana Beltrán, i l'històric dirigent de la formació Jordi Cañas. La
incorporació d'aquest últim ha estat oficialitzada avui quan Mejías l'ha anunciat a l'inici del
col·loqui.
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