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L'aparició de Forn insufla moral de
remuntada a JxCat
El candidat està "convençut" que pot ser alcalde de Barcelona després del 26-M i
Artadi insisteix que la llista es troba en projecció ascendent quan queden nous
dies per a les eleccions

Retrobament entre Carles Puigdemont i Quim Forn a la seu de JxCat | Junts per Catalunya

"Estem en efecte remuntada", assegura Elsa Artadi aquest divendres al matí, durant el
retrobament telemàtic entre Carles Puigdemont i Quim Forn
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180024/retrobament/entre/forn/puigdemont/hem/anar/europa/
acompanyats/barcelona) després de 560 dies sense veure's. L'excepcionalitat i la repressió fan
que els candidats de Junts per Catalunya (JxCat) a Barcelona i a Europa s'hagin de veure a
través d'una pantalla, amb un esforç tècnic al qual l'equip de campanya comença a estar
acostumat. Des dels comicis del 21-D, amb una victòria a l'últim minut davant d'ERC, JxCat fia
bona part de l'argumentari de campanya en la possibilitat de la remuntada i de capgirar les
enquestes. En les últimes eleccions, les espanyoles, no va funcionar. Però ara la carta
Puigdemont -i també la de Forn- exerceixen com a eines per captar amb més eficàcia els
indecisos.
L'alcaldable ho té clar: s'ha de passar el "rasclet" per aconseguir la victòria el 26-M. El somni de la
candidatura, verbalitzat per una Artadi especialment emocionada, és anar el 15 de juny a rebre
Forn a l'Estació de Sants per tal que participi al ple de constitució de l'Ajuntament de Barcelona,
preferiblement -així ho espera JxCat- com a candidat a l'alcaldia. "Són quaranta minuts caminant",
assegura la seva número dos. Laura Masvidal, la dona de Forn, s'ho mira des de primera fila.
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"Estic convençut que puc ser alcalde", assenyala l'exconseller d'Interior, a qui Puigdemont agraeix
la feina feta al Departament quan va afrontar els atemptats del 17-A a Barcelona i a Cambrils.

? conseller @quimforn (https://twitter.com/quimforn?ref_src=twsrc%5Etfw) : "El fet que hagin
volgut silenciar-nos i apartar-nos, ens ha provocat l'efecte contrari. Hem enfortit les nostres
conviccions i el nostre compromís amb el país i amb la seva gent. El dia que sortim de la presó,
sortirem molt més forts del que vam entrar" pic.twitter.com/MGXG5WGWNU
(https://t.co/MGXG5WGWNU)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 17 de maig de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1129346620351504387?ref_src=twsrc%5Etfw)
"La meva gratitud és immensa", ha apuntat l'expresident de la Generalitat, que fa només unes
setmanes es va retrobar -també telemàticament- amb Jordi Sànchez, company de Forn a la presó
de Soto del Real. L'alcaldable barceloní aprofita per enviar records de tots els privats de llibertat, i
insisteix que estan "forts", i que ho estaran encara més quan surtin de la presó. De moment, cinc
d'ells sortiran la setmana vinent de forma temporal per recollir l'acta al Congrés i al Senat. Són
Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull, Oriol Junqueras i Raül Romeva. Junqueras espera que la sala on
hi ha Forn quedi buida per atendre l'entrevista que té programada des d'ahir amb NacióDigital.
"Siguem forts per les eleccions"
Hi ha presos que ho passen "pitjor", destaca Forn, en referència a altres interns desvinculats de
la política. "Quan han volgut apartar-nos, al final ha creat efecte contrari: ens ha enfortit més. Les
conviccions, treballar pel país i la seva gent. Estem molt contents de com ho estem vivint.
Sortirem més forts del que vam entrar", assenyala Forn. "Siguem valents i traiem pit. Hem de
continuar treballant. Tot això suma i ens ajudarà a aconseguir l'objectiu de l'1-O. Estem bé, no
patiu més per nosaltres, Siguem forts per les eleccions. Ja ens en sortirem, no en tingueu cap
dubte", ressalta.

? conseller @quimforn (https://twitter.com/quimforn?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Vull agrair tot el que
esteu fent des de l'exili perquè per nosaltres és molt important, us envio una salutació dels
presos. Tenim ganes d'acabar el judici, no hem defallit, seguim forts i preparats per abordar
qualsevol situació que tinguem per endavant" pic.twitter.com/qUbE2FOG71
(https://t.co/qUbE2FOG71)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 17 de maig de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1129345939175559168?ref_src=twsrc%5Etfw)
La conversa entre Forn acaba de forma abrupta, quan l'informen que li queden només dos
minuts. Els aprofita per parlar de Barcelona i de la necessitat de guanyar les eleccions.
Puigdemont es refereix per primera vegada a la pugna política municipal a la capital catalana, que
de moment -segons les enquestes- és un frec a frec entre Ada Colau i Ernest Maragall. Artadi ha
entrat al xoc amb tots dos, i ara JxCat aspira a fer servir la irrupció de Forn, que té demanats més
actes per aparèixer fins que acabi la campanya electoral, per ser el tercer en discòrdia la nit del 26M.
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