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Entre abraçades i somriures: el
primer dia dels presos electes al
Congrés i al Senat
Els líders independentistes s'abracen en els passadissos de les dues cambres
espanyoles amb companys de partit i futurs veïns de cadira a l'hemicicle
Els presos polítics ja han trepitjat el Congrés i el Senat com a diputats electes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180228/videos/presos/electes/recullen/actes/al/congres/al/sen
at) . La nova legislatura es posa en marxa amb una imatge inèdita i històrica. Els líders
independentistes, que demà seran presents a l'hemicicle, han recollit les actes i han completat els
últims tràmits acompanyats de companys d'equip i també d'alguns senadors d'altres formacions,
com Jon Iñarritu de Bildu.
Les primeres hores al nou lloc de feina dels presos polítics electes s'ha produït entre somriures i
abraçades, mostres de suport i amb un to alegre majoritari. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep
Rull, Jordi Turull i Raül Romeva han arribat cap a les deu del matí al Congrés dels Diputats i al
Senat. A la cambra baixa s'hi han estat més d'una hora fent gestions.
Ells mateixos, Junts per Catalunya i ERC, i d'altres polítics com Joan Josep Nuet han compartit
fotografies i vídeos de diversos moments d'aquest inèdit matí. Entre ells, Rufián ha difós un vídeo
en què es fon en una abraçada amb el president del partit republicà i també candidat a les
europees, Oriol Junqueras. Tot seguit, un recull d'alguns d'aquests moments compartits
públicament.
Abrazad a vuestros amigos siempre.
Siempre. pic.twitter.com/UwdWnUSDn4 (https://t.co/UwdWnUSDn4)
? Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 20, 2019
(https://twitter.com/gabrielrufian/status/1130413478395686912?ref_src=twsrc%5Etfw)

Avui he acompanyat als presos polítics i diputats en els seus tramits al @Congreso_Es
(https://twitter.com/Congreso_Es?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/hwMOC1pUef
(https://t.co/hwMOC1pUef)
? NUET (@NUET) May 20, 2019
(https://twitter.com/NUET/status/1130422225834844161?ref_src=twsrc%5Etfw)

Al Congrés amb els nostres estimats companys @jordialapreso
(https://twitter.com/jordialapreso?ref_src=twsrc%5Etfw) @jorditurull
(https://twitter.com/jorditurull?ref_src=twsrc%5Etfw) @joseprull
(https://twitter.com/joseprull?ref_src=twsrc%5Etfw) JUNTS amb altres companys i companyes
fem @JuntsXCat (https://twitter.com/JuntsXCat?ref_src=twsrc%5Etfw) al Congrés i al Senat!!!!
Endavant!!!! pic.twitter.com/vgFS5oGVEu (https://t.co/vgFS5oGVEu)
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? Josep Lluís Cleries (@jlcleries) May 20, 2019
(https://twitter.com/jlcleries/status/1130418813328154624?ref_src=twsrc%5Etfw)

? L'Oriol @junqueras (https://twitter.com/junqueras?ref_src=twsrc%5Etfw) ja ha recollit la seva
acta de diputat al Congrés. Els fa por i el volien silenciat, però aquí el tenim! No defallirem!?
#ImpulsRepublicà
(https://twitter.com/hashtag/ImpulsRepublic%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/I2SKDNwD9N (https://t.co/I2SKDNwD9N)
? Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) May 20, 2019
(https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1130388378489372672?ref_src=twsrc%5Etfw)

Mentre alguns s'esforcen a portar la política als tribunals, altres segueixen treballant per tornar la
política al terreny de la política, allà d'on mai hauria d'haver-ne sortit. Omplir les urnes ens fa més
lliures. Felicitats diputats i senador! pic.twitter.com/pf20fHxdpO (https://t.co/pf20fHxdpO)
? Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) May 20, 2019
(https://twitter.com/DianaRibaGiner/status/1130411487808413696?ref_src=twsrc%5Etfw)
Primer dia amb l'epicentre de la campanya a Madrid
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/)
(
,
tal i com ha relatat l'Agència Catalana de Notícies (ACN). 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 espanyola, que és qui els escorta -sense manillespels 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.
Per a l'ocasió, la policia espanyola ha desplegat un ampli dispositiu de seguretat tant als accessos
del Congrés com a l'interior. El Tribunal Suprem va establir que els presos no podran fer rodes
de premsa ni reunions a la cambra baixa, però sí que se'ls ha pogut veure als passadissos i s'han
fet la tradicional fotografia, tal com han fet aquests dies la resta de representants.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=OAkEjhKVJeM
Al Senat, Raül Romeva ha arribat envoltat de senadors, sota custòdia policial i sense manilles. El
senador republicà s'ha acreditat en uns tràmits que han durat poc menys de deu minuts.
El dispositiu d'aquest dilluns és semblant al que es desplegarà dimarts, amb la diferència que
aleshores accediran a l'hemicicle, on tindran llibertat de moviments i podran seure amb els seus
companys de grup.

?[VÍDEO] @junqueras (https://twitter.com/junqueras?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Soc al Congrés
envoltat d'amics i companys. És un privilegi extraordinari. Els explicava que quan els veig a la tele i
son 15 sento un orgull infinit. Cal guanyar diumenge i portar el país a la llibertat?!"
#ImpulsRepublicà
(https://twitter.com/hashtag/ImpulsRepublic%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/z3UcZQxN9U (https://t.co/z3UcZQxN9U)
? Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) May 20, 2019
(https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1130389450880684032?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Missatges des del Congrés
El líder republicà Oriol Junqueras ha estat el primer a llançar un missatge des del Congrés, tot i la
prohibició dels jutges de no parlar amb la premsa. Junqueras ha cridat a votar ERC diumenge, a
les eleccions municipals i europees, per dur el país "a la llibertat". Més tard, també han
transcendit els vídeos de Jordi Sànchez i Jordi Turull. Sànchez ha assenyalat que treballaran perquè
votar "no sigui delicte", i ha fet una apel·lació al diàleg per "guanyar la llibertat".

La gent de @juntsxCat (https://twitter.com/JuntsXCat?ref_src=twsrc%5Etfw) treballarem perquè
a Catalunya votar no sigui delicte, perquè puguem decidir conjuntament quin ha de ser el futur i
perquè a través del diàleg guanyem la democràcia plena, guanyem la llibertat.
pic.twitter.com/qDNZbVUbhp (https://t.co/qDNZbVUbhp)
? Jordi Sànchez (@jordialapreso) May 20, 2019
(https://twitter.com/jordialapreso/status/1130407896917991426?ref_src=twsrc%5Etfw)
Per la seva banda, 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) May 20, 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1130403633403748353?ref_src=twsrc%5Etfw)

? 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) May 20, 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1130407174407098368?ref_src=twsrc%5Etfw)
Dimarts, més
Dimarts els cinc presos electes tornaran per assistir a les sessions constitutives del Congrés i del
Senat, quan prendran possessió del càrrec. A la represa de les sessions del judici de l'1-O al
Tribunal Suprem el dimecres ja hi aniran essent diputats i senador. En el cas dels futurs diputats,
no era necessari que dilluns fessin les gestions personalment, les podien haver fet per delegació,
però els seus advocats així ho van demanar i així ho podran fer.
El Congrés preveu que tinguin llibertats de moviments a l'hemicicle aquell dia
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179908/custodiats/pero/sense/manilles/aixi/sera/pas/dels/pres
os/politics/congres) , tot i que les portes que donen accés a la sala estaran custodiades per
agents. No podran fer reunions de treball ni assistir a compromisos de comunicació pública i
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premsa.
El judici, mentrestant, entra en una nova fase
La setmana del judici de l'1-O al Tribunal Suprem arrencarà dimecres amb l'última sessió
destinada a les declaracions de testimonis, la fase més llarga de tot el procés. Dimecres estan
citats a declarar 13 testimonis i també està previst que comencin les proves pericials.

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