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Sànchez demana ser exigent amb el
PSOE sense «quedar atrapats» en
la data d'un nou referèndum
El candidat de JxCat, en roda de premsa des de Soto del Real organitzada per
l'ACN, crida a la mobilització de l'independentisme i rebutja facilitar un escenari
amb govern de l'extrema dreta després del 28-A

Jordi Sànchez, aquest diumenge des de Soto del Real | ACN

Segona roda de premsa de Jordi Sànchez des de Soto del Real en la campanya electoral del 28A, aquesta vegada organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN). El missatge ha estat
clar: cal ser exigents amb Pedro Sánchez a l'hora de parlar sobre el referèndum, però sense
quedar "atrapats" en la data d'aquesta hipotètica votació. Una votació, per cert, que veu possible
perquè el PSOE, en algun moment, haurà "d'assumir" aquesta possibilitat. El candidat de Junts
per Catalunya (JxCat) ha apuntat, a banda, que "ningú" pot pensar que poden "facilitar" que Vox
"arribi al govern espanyol"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178046/sanchez/ningu/pensi/jxcat/pot/facilitar/arribada/vox/al/
govern) , donant pistes així sobre què faran si tenen l'opció de fer costat al PSOE davant la
possible arribada d'un govern de dreta extrema a l'Estat.
"Si nosaltres som forts, estic segur que ERC, els comuns i part del PSC entraran en la dinàmica
de treballar de manera unitària", ha ressaltat el candidat de JxCat. "L'1-O vam ser molts i no ens
preguntàvem els uns als altres d'on veníem. A les escoles no ens preguntàvem què votàvem, érem
allà per exercir un dret democràtic", ha ressaltat el dirigent nacionalista, que ha admès que en
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campanya sempre hi ha "disputes i tensions". "Treballarem de costat per trobar el comú
denominador", ha ressaltat, perquè l'autodeterminació es defensarà "amb convicció". No arribarà "la
setmana vinent", però sí que cal -segons ell- "anar-hi, anar-hi i anar-hi" per defensar-la.
"Està Pedro Sánchez disposat a sacrificar l'estabilitat a Espanya i la democràcia per evitar que els
ciutadans de Catalunya ens poguem expressar lliurement?", s'ha preguntat. "Hem de ser forts
per tenir el diàleg", ha indicat. Ha apuntat que el dret a l'autodeterminació es pot defensar en el cas
de Catalunya, i ha ressaltat que, a banda dels catalans, "ningú" defensarà el referèndum. "Els de
l'1-O hem de tornar a votar. La llibertat arribarà per nosaltres i per la gent que està a l'exili", ha
resumit. "El referèndum és el gran acord de país i entre tots l'hem de construir", ha recalcat.

? @jordialapreso (https://twitter.com/jordialapreso?ref_src=twsrc%5Etfw) a l'@agenciaacn
(https://twitter.com/agenciaacn?ref_src=twsrc%5Etfw) : "La llista de #JuntsxCat
(https://twitter.com/hashtag/JuntsxCat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , liderada pel president
@KRLS (https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) , és objecte d'una voluntat de bloqueig
i d'aïllament per part de molts sectors perquè molestem. Perquè som la veu que vol seguir
defensant l'esperit de l'#1Oct (https://twitter.com/hashtag/1Oct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
de manera clara"#FemHoJunts
(https://twitter.com/hashtag/FemHoJunts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/LwY9eSAzRZ (https://t.co/LwY9eSAzRZ)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 21 d'abril de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1119899622187646976?ref_src=twsrc%5Etfw)
Ha defensat, en aquest sentit, el retorn al referèndum pactat després d'una legislatura -la
passada- en la qual es va apostar per la unilateralitat. "Sempre hem tingut la mà estesa al diàleg",
ha assenyalat. "Tot és impossible fins que deixa de ser-ho, i estem convençuts que al final l'Estat
accedirà al pacte. No tirarem la tovallola, tard o d'hora hi haurà una solució democràtica", ha remarcat
el dirigent independentista, que ha situat JxCat com la candidatura que més "pot ajudar" a la
llibertat dels presos i al retorn dels exiliats. "Som la gent del referèndum i l'autodeterminació", ha
subratllat.
"Que ningú es quedi a casa"
Sànchez ha fet una introducció inicial reivindicat l'1-O i el 3-O i, de passada, ha carregat contra la
"repressió" de l'Estat. En aquest context, què ha de fer l'independentisme de cara a la investidura
de Pedro Sánchez? "El que hem de fer és anar a votar. Si el 28-A no omplim les urnes de vots,
poca cosa podrem fer. La manera de ser forts és anar a les urnes, aquesta és la manera com
ens agrada fer les coses", ha indicat. "Que ningú es quedi a casa. El referèndum només ens té
a nosaltres per defensar-lo", ha assenyalat el dirigent nacionalista. "Som la garantia que ni per un
costat el PSOE tingui les mans lliures per aplicar el 155 i que la dreta arribi a governar", ha
apuntat.
"Que ningú pensi que nosaltres podem facilitar que Vox arribi al govern", ha remarcat el
candidat, en una línia de discurs similar a la d'ERC. Pel que fa a la investidura, "no hi ha cap
justificació per bastir el vot de la por" a l'extrema dreta. "La gent ha de votar a consciència les
opcions sobiranistes", ha insistit el candidat de JxCat, que ha fet en tot moment una crida a la
participació com la que ja va fer ahir en una carta llegida per Míriam Nogueras, número tres per
Barcelona, en un míting a Puigcerdà.

? @jordialapreso (https://twitter.com/jordialapreso?ref_src=twsrc%5Etfw) a l'@agenciaacn
(https://twitter.com/agenciaacn?ref_src=twsrc%5Etfw) : "L'#1Oct
(https://twitter.com/hashtag/1Oct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) vam sortir a defensar el dret a
l'autodeterminació i el dia #28A https://twitter.com/hashtag/28A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
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hem de tornar a anar-hi. La meva aposta és encapçalar la llista de #JuntsxCat
(https://twitter.com/hashtag/JuntsxCat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) que representa la unitat
i la transversalitat, i les ganes de continuar"#FemHoJunts
(https://twitter.com/hashtag/FemHoJunts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/WKBDZ8l5Fj (https://t.co/WKBDZ8l5Fj)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 21 d'abril de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1119898616271761408?ref_src=twsrc%5Etfw)
Laura Borràs, número dos de Sànchez, l'ha acompanyat des de la seu de l'ACN. Ahir a la nit va
participar en un debat a La Sexta i aquest matí s'ha desplaçat en tren fins a Barcelona. Amb ella
ha vingut també Josep Costa, vicepresident primer del Parlament i que també està participant en
campanya. Borràs havia d'anar demà a Soto del Real per visitar Sànchez, però el fet que ara els
presos puguin participar en actes públics ha modificat l'agenda. Ens els propers dies, a banda,
hi haurà els debats clau del 28-A.
Els presos, en campanya
Les decisions de la Junta Electoral Central (JEC) de permetre aparicions dels presos des de Soto
del Real han suposat un gir en la campanya. A la roda de premsa de Sànchez a EFE s'hi va
sumar, ahir, la intervenció de Jordi Turull en un míting a La Seu d'Urgell en el qual va fer una crida
a "reforçar" l'1-O a les urnes https://www.naciodigital.cat/noticia/177986/turull/reivindica/1(
o/reclama/enviar/missatge/estat/al/mon/28-a?rlc=p1) . També va aprofitar per reclamar que el 28A serveixi per enviar un "missatge a l'Estat i al món". "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", va indicar, al mateix temps que
demanava no "caure en càlculs" postelectorals.
Al candidat i a Turull se li sumarà aquesta tarda Josep Rull, candidat per Tarragona, que intervindrà
en un acte de campanya a Reus. Les previsions de JxCat passen, si la JEC ho autoritza i es
donen els mitjans tècnics necessaris -una qüestió que ha portat de corcoll els equips de campanya
de JxCat i d'ERC en els últimes dies-, per celebrar una roda de premsa conjunta entre Carles
Puigdemont i Sànchez dilluns al matí. Seria la primera vegada que compareixen junts -malgrat la
distància- des que comparteixen espai polític, és a dir, des de les eleccions catalanes del 21-D.
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