Política | | Actualitzat el 20/04/2019 a les 12:55

Turull reivindica l'1-O i reclama
enviar un missatge «a l'Estat i al
món» el 28-A
El candidat de JxCat per Lleida intervé per primera vegada en un míting des de
Soto del Real i demana "no pensar en càlculs" de cara a l'endemà de les eleccions
espanyoles

Jordi Turull, aquest dissabte en el míting de JxCat a La Seu d'Urgell | Laura Gómez / Junts per Catalunya

Primer míting de Jordi Turull, candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la demarcació de Lleida a
les eleccions espanyoles del 28-A, des de Soto del Real. L'exconseller de la Presidència ha rebut
l'autorització de la Junta Electoral Central (JEC) pocs minuts abans que comencés el míting de
JxCat a Lleida, i Turull hi ha aparegut per reivindicar la unitat que va fer possible l'1-O. "Hem
superat moments molt difícils perquè hem anat a l'una", ha destacat el dirigent independentista,
visiblement emocionat. Hi ha una oportunitat el 28-A, ha indicat, d'enviar un "missatge molt clar a
l'Estat i al món" per "reforçar la legitimitat democràtica" de l'1-O i del 21-D, les últimes eleccions
catalanes.
"I, fent això, enviem el clam que la solució ha de venir des del diàleg, des de la política i que s'ha de
conformar a les urnes. En cap cas la solució ha de venir dels tribunals, de les presons o de la
retallada de drets fonamentals. No ens distraiem en l'endemà del 28-A, ara necessitem el màxim de
forces de cara al món", ha resumit l'exconseller de la Presidència. "Només depenem de nosaltres,
ha subratllat, tot citant Muriel Casals. "El dia de les eleccions nosaltres som la nostra força. Si
pensem en càlculs i ens distraiem del que és fonamental, que és omplir les urnes, poca cosa
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podem fer", ha considerat.
"Presentar-me és la millor manera de demostrar que són més fortes les conviccions que les
injustícies d'aquest Estat. Per això em fa tanta il·lusió, i per això vull posar el màxim coratge en
aquestes eleccions", ha insistit, al mateix temps que situava JxCat com "la gent que posa per
davant els interessos del país que no pas el del partit". "Som la unitat, la transversalitat i la
determinació. Això és el que fa avançar les societats", ha destacat el dirigent independentista, que
ha reivindicat l'1-O.

? conseller @jorditurull (https://twitter.com/jorditurull?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Som l'esperit de
l'#1Oct (https://twitter.com/hashtag/1Oct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i anirem a Madrid
amb el mandat de l'#1Oct (https://twitter.com/hashtag/1Oct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .
L'esperit de determinació ha permès que Catalunya superés els constants embats de l'Estat. Hem
superat moments molt difícils perquè hem anat a la una"#FemHoJunts
(https://twitter.com/hashtag/FemHoJunts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/xAMWxfKXX8 (https://t.co/xAMWxfKXX8)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 20 d'abril de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1119560487522459648?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Ningú va preguntar al del costat de quin partit era i de quin partit votava. Vam viure amenaces i
mofes sobre el referèndum, i la unitat i la determinació va fer possible l'1-O. Va fer possible el que
molts deien que era impossible. Aquest esperit i les actituds les hem de posar en valor", ha
destacat. "JxCat respon a aquest esperit, som això, som l'esperit de l'1-O i anirem a Madrid amb el
mandat de l'1-O", ha indicat.
"Des dels set anys que volto per aquestes terres", ha ressaltat un emocionat Turull. "Des de Josa
de Cadí he après la manera de ser i de fer de la gent del Pirineu i de l'Aran", ha asseverat
l'exconseller de la Presidència. "Per mi és un gran goig poder ser candidat per la demarcació de
Lleida. No és una candidatura simbòlica, sinó amb totes les conseqüències", ha apuntat el dirigent
nacionalista. "Anem a fer política", ha ressaltat per videoconferència després de superar
problemes tècnics.
Borràs: "El 28-A no ha de ser un plebiscit sobre Pedro Sánchez"
La número dos per Barcelona, Laura Borràs, ha assegurat que JxCat "farà de l'aigua del dolor, vi
de salut". "Són candidats que tenen drets que estan retallats. La democràcia a l'Estat està en llibertat
condicional, ells són ostatges polítics. Agraïm veure'ls, perquè és una barbaritat, tot això", ha
apuntat Borràs, que ha anunciat que Josep Rull podrà participar a les cinc de la tarda de diumenge.
L'exconsellera de Cultura -que ha estat presentada com a tal, malgrat que va deixar el càrrec- ha
ressaltat que el PSOE forma part del "tripartit del 155". "El PSOE és un engany, i l'extrema dreta
o dreta extrema és la seva coartada", ha recalcat la dirigent independentista.

? conseller @jorditurull (https://twitter.com/jorditurull?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Em fa molt de goig
poder-me presentar a les eleccions del #28A
(https://twitter.com/hashtag/28A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . És la millor manera de
demostrar que són més fortes les conviccions que les injusíticies de l'Estat"#FemHoJunts
(https://twitter.com/hashtag/FemHoJunts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/FUopYyBAaH (https://t.co/FUopYyBAaH)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 20 d'abril de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1119557799036489728?ref_src=twsrc%5Etfw)
Borràs ha indicat que Catalunya és el "tema central" de les eleccions, i ha indicat que no s'han de
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convertir en un "plebiscit" sobre Sánchez, sinó en una reivindicació de l'1-O al Congrés dels
Diputats. La número dos de Sànchez -Jordi, no Pedro- ha assenyalat que cal "vehicular" el clam
de la gent del carrer. "Us demano que fem passar vergonya l'Estat per deixar sortir de la presó
Rull, Turull, Sànchez i els senadors per agafar l'acta", ha ressaltat l'exconsellera de Cultura, que
ha arrencat citant Joan Sales i ha acabat recordant una anècdota relatada per la poetessa
Teresa Colom.
"Som l'1-O"
La identificació de la candidatura amb l'1-O que ha fet Turull ha tingut continuïtat amb la intervenció
de Mayte Rivero, candidata al Senat per Lleida. "No som fills de l'1-O, som l'1-O", ha destacat
Rivero. "Catalunya ha dit prou. Quan l'Estat ha tingut urnes al davant, ha remarcat la dirigent
independentista, que ha insistit que les eleccions "no van de partits, sinó d'intangibles". "Hem
d'anar a defensar la democràcia i la llibertat", ha assenyalat la senadora del Pirineu, que no es vol
resignar a "l'antipolítica".

"No ens robaran el dret a l'autodeterminació, no ho
aconseguiran ni rebentant la vida de dirigents
innocents. Serem la veu del Jordi", destaca Mayte
Rivero, candidata al Senat per Lleida
"No ens robaran el dret a l'autodeterminació, no ho aconseguiran ni rebentant la vida de dirigents
innocents. Serem la veu del Jordi", ha assenyalat Rivero, que ha alertat del risc d'un "Junts
contra Catalunya". "Som els únics que estem disposats a fer això amb tothom", ha remarcat la
dirigent de JxCat, que ha demanat una resposta massiva a les urnes davant del "dolor" i la "ràbia"
que genera la repressió.
Corredor, PAC, escola i presos
Concepció Cañadell, número dos de JxCat per Lleida, ha carregat contra la judicialització de la
política. "Sabem que l'1-O i el 9-N no vam fer res malament. Si el fet de posar unes urnes fa
trontollar un estat, vol dir que aquest estat no és democràtic", ha remarcat Cañadell, que ha
reclamat "no resignar-se". "Això no és democràcia. Ens presentem perquè nosaltres som els de les
urnes. On hi hagi unes urnes que decideixin sobre Catalunya, no fallarem. Hi serem", ha recalcat.

"Sabem que l'1-O i el 9-N no vam fer res malament.
Si el fet de posar unes urnes fa trontollar un estat, vol
dir que aquest estat no és democràtic", assegura la
número dos per Lleida, Concepció Cañadell
"Anirem a defensar el projecte d'autodeterminació i a denunciar els reiterats incompliments", ha
ressaltat la número dos de JxCat per Lleida, que ha ressaltat la necessitat de tenir el Corredor
Mediterrani i la territorialització de la Política Agrària Comuna (PAC). "Volem decidir quina PAC
necessiten els nostres pagesos", ha remarcat la dirigent lleidatana de JxCat en la seva
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intervenció. "I també hem de dir que el model d'escola catalana no es toca, se'ls ha de dir a la
gent de Madrid", ha recalcat.
Entre la "unitat" i la "fragmentació"
Albert Batalla, alcalde de La Seu d'Urgell, ha estat l'encarregat d'obrir l'acte i de glossar les
virtuts de Turull, que té una casa a Josa de Cadí. Després li ha cedit la paraula a Jordi Fàbrega, el
candidat de JxCat al municipi i que agafa el relleu de Batalla. "Ens hem de defensar junts. El que
no guanyen a les urnes ho guanyen a través de la força del 155", ha recalcat l'alcaldable, que
s'ha fet acompanyar d'una urna de l'1-O. "Junts el vam fer possible, i separats no hem fet
president Puigdemont", ha destacat.
"Us demano que trieu entre la gent que defensa el país i la gent que defensa el partit. Entre la
gent que vol unitat i la gent que vol fragmentació", ha apuntat Fàbrega, que ha passat la paraula a
Ricard Pérez, número quatre per Lleida al Congrés i d'Oliana. "Em presento pels presos i
exiliats", ha apuntat Pérez, que ha descrit la visita que va fer al Tribunal Suprem. "Era ell qui em
va donar forces a mi, em demanava que no defallim i que tirem endavant", ha recordat el
número quatre per Lleida.

"Us demano que trieu entre la gent que defensa el
país i la gent que defensa el partit. Entre la gent que
vol unitat i la gent que vol fragmentació", reclamen els
candidats de les terres de Lleida i l'Urgell
Ha enviat un missatge directe a ERC: "Això va d'anar junts per la llibertat, per denunciar la
vulneració de drets, per portar a Madrid el mandat de l'1-O, per defensar els nostres fills i filles"; ha
apuntat Pérez, que ha demanat "reforçar" els presos a les urnes. També ha acusat Pedro
Sánchez de voler "humiliar" Jordi Sànchez posant una bandera espanyola i la foto de Felip VI a la
sala de Soto del Real on va fer la primera roda de premsa des del centre penitenciari dijous
passat a l'Agència EFE.
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