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VÍDEOS «Treballarem perquè votar
no sigui delicte»: missatge dels
presos de JxCat des del Congrés
Sànchez, Rull i Turull fan una crida al diàleg per "guanyar la democràcia plena" i
demanen a la resta de diputats que no impedeixin la seva feina

Els presos de JxCat recullen l'acta de diputats | Junts per Catalunya

Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull ja són oficialment diputats al Congrés. Aquest dilluns al matí
han recollit les actes a la cambra baixa espanyola i, malgrat el veto a fer rodes de premsa des de
l'edifici, han gravat vídeos per dirigir-se a la ciutadania. Sànchez ha assenyalat que treballaran
perquè votar "no sigui delicte", i ha fet una apel·lació al diàleg per "guanyar la llibertat".

? @jordialapreso (https://twitter.com/jordialapreso?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Sóc al Congrés per
recollir l'acta de Diputat amb la voluntat de continuar servint a tota la gent que l'#1Oct
(https://twitter.com/hashtag/1Oct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) vam anar a votar, que vam
expressar de manera digna, pacífica i democràtica la voluntat de ser lliures
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(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1130405495028760576?ref_src=twsrc%5Etfw)
Turull, cap de cartell, per Lleida, ha assenyalat que li agradaria que el Tribunal Suprem els
deixés fer "més del que podem fer ara", en referència a la limitació de la vida parlamentària, i ha
demanat a la resta de membres del Congrés que no els impedeixin exercir de diputats, en
referència a una probable suspensió.

? conseller @jorditurull (https://twitter.com/jorditurull?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Estem omplint els
papers per ser diputats del Congrés, d'acord amb el compromís que vam adquirir. Esperem que
no ens impedeixin que puguem fer de diputats, i que puguem fer molta feina. Estem aquí per
servir els ciutadans de Catalunya"#FreeTothom
(https://twitter.com/hashtag/FreeTothom?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ?
pic.twitter.com/ym1f70y3Jd (https://t.co/ym1f70y3Jd)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 20 de maig de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1130403633403748353?ref_src=twsrc%5Etfw)
Rull, candidat per Tarragona, ha definit la situació d'aquest matí com a "irreal" i "surrealista", i ha
lamentat haver de fer els tràmits "permanentment vigilats". "El problema, a l'Estat, no el tenen els
independentistes. El té tot aquell que discrepa", ha reflexionat l'exconseller de Territori i
Sostenibilitat.

? conseller @joseprull (https://twitter.com/joseprull?ref_src=twsrc%5Etfw) : "La nostra no és
només la causa de Catalunya, és la causa de la llibertat. Malgrat tot, ens mantindrem dempeus.
Tenim les conviccions, els ideals i la determinació més fortes que mai, perquè qui ens dóna la força
és el poble de Catalunya"#FreeTothom
(https://twitter.com/hashtag/FreeTothom?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ?
pic.twitter.com/sUxMvUWvas (https://t.co/sUxMvUWvas)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 20 de maig de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1130407174407098368?ref_src=twsrc%5Etfw)
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