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Laura Borràs documenta
l'excepcionalitat al Congrés
La número dos de JxCat a Madrid ha estat l'encarregada de gravar i difondre
els vídeos de Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez després de recollir les actes
com a diputats
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=PI0TUNOKkpI
El trasllat efímer dels presos electes al Congrés dels Diputats i al Senat per recollir les actes que
els acrediten com a representants a les dues cambres és, des d'aquest matí, una de les imatges
més icòniques de la legislatura que tot just arrenca a Madrid. "Una imatge que tenim al cor i a la
retina", ha assegurat Elsa Artadi, número dos de Quim Forn en la candidatura de Junts per
Catalunya (JxCat) a Barcelona. Artadi ha pogut seguir pràcticament en directe l'arribada de Jordi
Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull al Congrés gràcies als vídeos que la candidatura ha fet des del
Congrés
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180235/videos/treballarem/perque/votar/no/sigui/delicte/missa
tge/dels/presos/jxcat/des/congr) .
Qui ha estat l'encarregada de gravar-los? Laura Borràs, exconsellera de Cultura i ara número dos
de JxCat a Madrid. Amb el seu telèfon -un iPhone-, Borràs ha documentat els passos de Rull,
Turull i Sànchez a la cambra baixa, amb fortes mesures de seguretat i una expectació mediàtica
inusual per un acte de recollida d'actes. Els vídeos de l'exconsellera també han servit per nodrir
els perfils oficials de les xarxes de JxCat, on s'han difós missatges dels caps de cartell per
Barcelona, Tarragona i Lleida. Cap dels tres vol renunciar a ser diputat i aspiren a no ser
suspesos per la mesa, l'òrgan encarregat de decidir sobre el seu futur en les properes setmanes.

? 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)
"Des del moment que s'han obert els ascensors, els hem pogut acompanyar per complir els
tràmits i fer-se càrrec de l'acta que els acredita com a diputats", ha relatat Borràs, que ha
comparegut flanquejada per Míriam Nogueras i per Sergi Miquel. És una vergonya que diputats que
haurien de tenir els seus drets polítics intactes, amb una acta de diputat que els garantiria la
immunitat i la inviolabilitat, hagin hagut de tornar a la presó fins que demà vinguin a l'hemicicle per
fer ús de la seva condició de diputats", ha diagnosticat l'exconsellera de Cultura, que arrenca
nova etapa a Madrid.
Puigdemont i el suport de Bildu
El candidat a les eleccions europees, Carles Puigdemont, ha seguit a través d'una tauleta els
esdeveniments de la jornada al Congrés. Al seu costat hi havia Clara Ponsatí i Toni Comín, que
l'acompanyen a la llista de l'Eurocambra. Cap dels tres s'ha volgut perdre l'escena insòlita viscuda
a la cambra baixa espanyola i que aspiren a repetir, si són escollits, al Parlament Europeu a partir
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del 26 de maig.

? El president @KRLS (https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) , el conseller
@toni_comin (https://twitter.com/toni_comin?ref_src=twsrc%5Etfw) i la consellera
@ClaraPonsati (https://twitter.com/ClaraPonsati?ref_src=twsrc%5Etfw) segueixen des de
Brussel·les l'entrada dels companys presos polítics al Congrés i al Senat, on han recollit les actes
de diputats electes#FreeTothom
(https://twitter.com/hashtag/FreeTothom?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ?#NoEnsRendirem
(https://twitter.com/hashtag/NoEnsRendirem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/GEJbZjFdNE (https://t.co/GEJbZjFdNE)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 20 de maig de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1130409787341070336?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Bestial. Presos polítics acreditant la seva condició: entren al Congrés escollits per defensar les
mateixes idees per les quals els tenen empresonats. Una vergonya per a uns, una dignitat
immensa per a vosaltres, amics!", ha assegurat a Puigdemont a Twitter, des d'on ha agraït que
els representants d'EH Bildu hagin acompanyat els presos catalans a l'hora de recollir les actes.
Qui no ho ha fet ha estat el PNB.
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