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VÍDEO Junqueras i Romeva:
«Ensenyarem a Sánchez que la
democràcia és més forta que la
repressió»
Gabriel Rufián ha llegit una carta del dos presos polítics a les portes del
Congrés i ha assegurat que seria "normal" que Sánchez saludés i felicités el
líder d'ERC per la seva victòria electoral a Catalunya
Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva ja han trepitjat per primera
vegada el Congrés dels Diputats i el Senat com a diputats i senador electes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180228/videos/presos/electes/recullen/actes/al/congres/al/sen
at) . Han accedit al Congrés amb dos cotxes no logotipats de la Guàrdia Civil, en els termes que
va estipular el Tribunal Suprem en dues interlocutòries
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180030/) .
A les portes del Congrés, Gabriel Rufián ha llegit una carta de Junqueras i Romeva, que tenen
prohibit dirigir-se als mitjans aquests dies que serà a la cambra baixa espanyola. "Ens han prohibit
fe de diputats malgrat haver guanyar les eleccions a Catalunya. Aquesta és la suposada
democràcia espanyola", ha llegit el diputat d'ERC. Junqueras, a través de la carta, ha assegurat
que aquest dimarts tornaran al Congrés per "mirar a la cara" aquells que volen els
independentistes "tancats, silenciats i sotmesos". "Demà ensenyarem a Pedro Sánchez que la
democràcia és més forta que la repressió", han reblat els dos dirigents independentistes.
En aquesta línia, Rufián ha dit que avui comença una "nova fase" que continuarà aquest diumenge
"guanyant un cop més les eleccions als nostres carcellers de toga i escó". A preguntats dels
periodistes, el diputat d'ERC ha dit que demà al Congrés es muntarà un dispositiu policial "com si
hi anés Pablo Escobar" i ha assegurat que seria "normal" que Sánchez fos qui saludés
Junqueras i el felicités. "Junqueras va guanyar les eleccions a Sánchez a Catalunya", ha
recordat. Preguntat per si finalment hi haurà salutació, Rufián ha dit que és una decisió personal de
Junqueras. Rufián ha demanat als "demòcrates" que permetin als presos electes exercir els seus
drets. "És una anomalia que avui no sigui aquí Oriol Junqueras".
Carta de Junqueras i Romeva (https://www.scribd.com/document/410790301/Carta-deJunqueras-i-Romeva#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd

Custodiats però sense manilles
La Guàrdia Civil els ha conduit dins del Congrés esquivant la premsa, per un accés del pàrquing
situat a la plaça de les Corts. Un cop allà han passat a estar custodiats per la Policia Nacional, que
és qui els escorta -sense manilles- pels passadissos fins a la primera planta de l'ampliació. En
aquest punt és on han presentat la seva declaració de béns i han signat la documentació.
Malgrat la prohibició de reunir-se i atendre als mitjans de comunicació, Junqueras ha enviat un
missatge gravat des de l'interior de la sala de la cambra baixa. ERC ha difós el vídeo, de menys de
https://www.naciodigital.cat/noticia/180244/video/junqueras/romeva/ensenyarem/sanchez/democracia/es/mes/forta/repressio
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30 segons, a través de les xarxes socials. El president de la formació assegura que estan en bon
estat i aprofita per fer campanya amb la vista posada en el 26-M: "El que ara cal és guanyar
dissabte i portar el país a la llibertat".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=-yYZlcnL7gg

Junqueras, recollint l'acta al Congrés Foto: Twitter
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Romeva, al Senat Foto: ACN
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