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Ressaca d'un debat a «TV2»
Malestar a JxCat per la negativa a emetre el minut d'or de Puigdemont durant el
format televisiu amb els candidats al Parlament Europeu

Aleix Sarri, número set de JxCat a Europa, al míting de Badalona | Laura Gómez / Junts per Catalunya

El sisè dia de campanya ha tingut un protagonista col·lateral a Junts per Catalunya (JxCat). Es
tracta d'Aleix Sarri, número set de la llista a Europa, que ahir va ser l'encarregat d'expressar el
malestar de la llista pel veto de la Junta Electoral Central (JEC) a Oriol Junqueras, Toni Comín i
Clara Ponsatí per tal que no participessin en el debat de TV3 amb candidats al Parlament
Europeu
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179828/renuncia/sarri/espanya/blanc/negre/debat/europees/2
5/frases) . Ho va fer marxant després de la primera intervenció, deixant la resta d'assistents amb
la boca oberta. Al matí, Sarri ha rebut abraçades i felicitacions a l'esplanada de l'Arc de Triomf, on
ha fet costat a Quim Torra abans que el president declarés al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC)
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179854/torra/diu/al/tsjc/ordre/retirar/llacos/era/imprecisa/nulla/
ple/dret) . A la tarda ha parlat en el míting a Badalona i ha rebut molts aplaudiments.
Un debat "surrealista", segons defineix Jaume Alonso-Cuevillas, que substitueix Gonzalo Boye
en l'escaleta prevista. Tots dos, per cert, també han acompanyat Torra en la declaració al TSJC.
En el seu cas, això sí, l'han acompanyat fins davant del jutge instructor, perquè tots dos
s'encarreguen de la seva defensa. Cuevillas, amb el paper d'animador dels mítings molt
interioritzat, es queixa del fet que TV3 decidís no emetre el minut d'or que portava preparat Carles
Puigdemont i que va entregar Sarri -coordinador de polítiques internacionals de Presidència amb
Torra- al presentador Xavi Coral.
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La direcció de la cadena de televisió pública va decidir no emetre'l durant el debat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179830/debat/tv3/emet/deo/junqueras/no/puigdemont/ren/ncia
/sarri) , perquè el seu representant -Sarri- havia marxat del plató. Just el contrari que el d'Oriol
Junqueras, que sí que va poder-se veure per televisió. Una decisió criticada per l'armada digital de
JxCat només prendre's, i que porta cua al cap de pràcticament 24 hores després. Cuevillas,
sempre ocurrent, assegura que TV3 va mutar en "TV2" pel fet de no haver emès el vídeo. "No
entenc res, és surrealista", assenyala l'advocat de Puigdemont, que desplega optimista en altres
àmbits. Per exemple, assegura que ben aviat hi haurà una "intervenció" internacional que facilitarà la
independència.
Experiència amb Tremosa
Sarri, que era assistent de Ramon Tremosa al Parlament Europeu fins que Torra el va fitxar per
Presidència quan va arribar a Palau, és un biotecnòleg jove que en la campanya del 2014
participava en els missatges que llançava Tremosa. Ara tot passa per reclamar l'exercici de
l'autodeterminació en un moment en què Europa no ha fet cap gest -públic- a favor de la causa
catalana o d'una sortida dialogada. Silenci durant el 155, silenci oficial amb els presos, silenci
oficial davant del judici. JxCat juga la carta de Puigdemont per tal que tant ell com Toni Comín i
Clara Ponsatí tinguin un seient a la cambra europea i el Govern de l'1-O disposi de "veu i vot" a
Brussel·les (https://www.naciodigital.cat/noticia/179525/puigdemont/reclama/govern/1o/tingui/veu/vot/europa/forcar/dialeg) .

?? @aleixsarri (https://twitter.com/aleixsarri?ref_src=twsrc%5Etfw) : "El #26M
(https://twitter.com/hashtag/26M?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) us demano el vot per
#JuntsxCat (https://twitter.com/hashtag/JuntsxCat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , perquè
només junts podrem fer front a la repressió, podrem defensar el nostre dret a l'autodeterminació
davant les institucions europees i perquè tenim dret a viure en llibertat"#JuntsxEuropa
(https://twitter.com/hashtag/JuntsxEuropa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #FemHoJunts
(https://twitter.com/hashtag/FemHoJunts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/DFFQJaSyIX (https://t.co/DFFQJaSyIX)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 15 de maig de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1128729830483275777?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Només junts podrem fer front a la repressió, podrem defensar el nostre dret a l'autodeterminació
davant les institucions europees i perquè tenim dret a viure en llibertat", ha remarcat Sarri. Ahir
es va estrenar breument en un debat i, a banda, cada dia té l'encàrrec de dirigir la campanya de
les europees. Un àmbit en el qual no existeixen les crítiques contra ERC, a diferència del que
passa a Barcelona. Potser perquè ni Puigdemont ni Oriol Junqueras tenen cap interès en
evidenciar diferències. Sobretot quan el missatge principal de campanya és la unitat al costat de
l'1-O.
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