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Junts reclama una victòria «folgada»
per culminar el mandat de l'1-O
Sànchez alerta que l'independentisme "no manarà" si la formació no és al Govern,
Puigdemont situa Illa com a "candidat del règim" i Borràs veu en l'abstenció el
principal "enemic"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=4iUpKXpCaOs
Un denominador comú ha recorregut les tres principals intervencions del míting final de Junts a
les terres de Lleida: el principal "enemic" de la formació en el pols final amb el PSC és l'abstenció.
"Hem de competir amb qui és l'altra alternativa, l'únic obstacle perquè Borràs sigui presidenta: el
PSC. Hem de convèncer els indecisos, els que han decidit no anar a votar. Els hem d'anar a
buscar per guanyar davant del PSC, autors del 155 que sempre ens penja damunt del cap", ha
apuntat Carles Puigdemont. "L'abstenció és el principal enemic", ha ressaltat Laura Borràs, tal com
havia insistit minuts abans Jordi Sànchez, secretari general de Junts. Passar el rasclet és la
prioritat de la formació, centrada en vèncer el PSC no només per guanyar les eleccions sinó també
per conquerir de nou l'hegemonia en el pols permanent amb ERC.
"Tenim dues opcions: o un tripartit encapçalat per un producte defectuós [Salvador Illa, candidat del
PSC], que convertiria la Generalitat en una sucursal de la Moncloa, com es practica a Madrid i a
Barcelona; o un Govern independentista encapçalat per Junts. Una victòria folgada, guanyar bé,
ens permetrà governar bé. Amb responsabilitat, competència i ambició", ha remarcat la candidata,
que s'ha compromès a "culminar" el mandat de l'1-O. "Una presidència d'Illa seria un desastre",
ha alertat, perquè "ignora" l'estructura de l'actual Govern. Segons l'exconsellera de Cultura,
l'efecte Illa "ha punxat" i necessita "passar pel taller" perquè el reparin, com ha passat amb
l'autobús de campanya del PSC. "L'únic vot possible és el de Junts, perquè és molt valuós i no
el podem llençar a la paperera", ha indicat la dirigent independentista.
Borràs ha assegurat que la base de la democràcia és el "contracte que suposa el vot posat en una
urna". "Per això hem fet una campanya positiva i propositiva, això comporta il·lusió. Podríem ser els
més enfadats, perquè ens va tot a la contra", ha apuntat la candidata, en referència als drets
electorals -pertanyen al PDECat- i també als cartells electorals que, segons Junts, retira
l'Ajuntament de Barcelona en aquesta campanya. Ha posat com a exemple, en contraposició, el
missatge dels presos polítics i dels exiliats. "Nosaltres no ens rendirem", ha assenyalat, al mateix
temps que alertava del fet que la Fiscalia tingui a punt el recurs per tombar el tercer grau dels
condemnats.
Puigdemont: "Illa és el suplent d'Arrimadas"
"Els socialistes s'han especialitzat en ser marmessors del rei lladre que van ajudar a fugir. El vot
més útil, i el que més temen, és el de Junts. Ho sabem tots", ha indicat l'expresident de la
Generalitat, que ha comparat Illa amb Inés Arrimadas i el que representava la líder de Ciutadans
en les últimes eleccions catalanes, celebrades sota l'influx de l'1-O, del 27-O, de la intervenció de
l'autonomia i de l'empresonament de mig Govern. "És el candidat del règim
(https://www.naciodigital.cat/noticia/215590/illa-no-renuncia-vots-vox-ser-investit) , com va passar
amb Ciutadans el 2017. El PSC és el partit mimat dels grans grups de comunicació, dels
interessos de la llotja del Bernabéu. Sabem perfectament com de depredadors són", ha indicat
l'expresident.
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alhora el vot que més temen, és #Junts
(https://twitter.com/hashtag/Junts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Allò que més temen és que
la @LauraBorras (https://twitter.com/LauraBorras?ref_src=twsrc%5Etfw) sigui presidenta de la
Generalitat. @salvadorilla (https://twitter.com/salvadorilla?ref_src=twsrc%5Etfw) és el candidat
del règim, i faran tot el que calgui perquè sigui investit, si cal amb els vots de Vox"
pic.twitter.com/GGuvv7cEGB (https://t.co/GGuvv7cEGB)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) February 8, 2021
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1358868759163854848?ref_src=twsrc%5Etfw)
En aquest sentit, Puigdemont ha pronosticat que el 14-F passarà el mateix que el 21-D, és a dir,
que el bloc independentista vencerà el bloc del 155. "Ara s'han intercanviat els papers entre
Ciutadans i el PSC. Els que van portar la crispació al Parlament eren els de Ciutadans i, com que
ja no poden donar tot allò que els patrons d'aquest tipus de projecte esperen, ara han tret el
suplent. Illa ha començat a escalfar a la banda, però els guanyarem", ha ressaltat l'expresident de
la Generalitat. "El 155 els va unir i, encara que treguin resultats diferents, són vasos comunicants.
No els tremolarà el pols si han de fer més 155, com ja han anat fent", ha apuntat el líder de Junts.
Puigdemont ha evocat l'exemple de les europees, i ha apuntat que si alguna cosa "tem" el
constitucionalisme és que Borràs guanyi les catalanes. "El mal de panxa més gran que podem
donar als que ens volen mal és la victòria de Junts, i que ella sigui presidenta. I per això no ens ha
de sorprendre que vagin contra nosaltres: perquè guanyarem. Si no tinguéssim opcions de
guanyar, creieu que es molestarien a perdre tant de temps i destinar tants esforços a perseguirnos i a criticar-nos? Si ho fan és perquè saben qui és el rival a abatre, quin és l'adversari", ha
insistit.
L'expresident ha apuntat que el dia 15 caldrà "aixecar el país" de la pandèmia, sinó també per "tot
allò que hi ha pendent" que la repressió "va intentar decapitar". "Només un Govern presidit per
Laura Borràs reprendrà el que vam deixar pendent. Si voteu, guanyem. I la farem presidenta", ha
assenyalat Puigdemont. Aquesta vegada, l'eurodiputat de Junts s'ha estalviat retrets directes a
ERC, a diferència de l'arrencada de campanya, quan va acusar els republicans d'haver negociat
"engrunes" a Madrid i de buscar una medalla com a "homes d'Estat" per l'estratègia de diàleg a
Madrid.
Sànchez: "Sense Junts no hi ha res garantit"
El secretari general de Junts ha apuntat que el seu partit ofereix un "projecte fort" per aconseguir
la independència "sense oblidar ni un moment" les urgències de la ciutadania. La fortalesa del
Govern, ha dit, dependrà de la gent que s'acosti a les urnes. "Guanyarem contra tot pronòstic i
contra aquells que ens volien desapareguts del mapa", ha assenyalat Sànchez. "Se'ns donava per
desapareguts no fa tantes setmanes, i en aquests moments les enquestes ens situen com a opció
guanyadora. Ho saben a Madrid, i per això han encetat l'operació Illa, per vèncer el projecte de
Junts", ha apuntat el dirigent independentista. "Sabien que si apareixíem en escena, això era el
seu pitjor somni. Som l'única garantia perquè no es torni a repetir cap altre invent que no compti
amb una inequívoca voluntat independentista. Sense Junts, l'independentisme potser està al
Govern però no manarà o no guanyarà", ha indicat.
"Sense Junts res està garantit, amb Junts tot és possible. Animem tota la gent de Lleida a anar a
votar. Si anem a les urnes, som opció guanyadora. Nosaltres som el vot útil, però no el vot útil per
fer una presència simbòlica a les institucions. Som el vot útil per guanyar. Segur que no ho hem
fet tot bé, hi ha moltes coses que són millorables, però el nostre compromís és que el futur Govern
de Laura Borràs tingui un compromís inequívoc per donar confiança als emprenedors, per tenir
polítiques socials", ha apuntat Sànchez, que ha clarificat que el camí a la independència no serà "fàcil
ni ràpid". "Només si no ens apartem de la via de l'1-O, arribarem al nostre destí", ha insistit. El
gran "enemic", ha indicat, per a Borràs és l'abstenció, que creixerà el 14-F.
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? @jordialapreso (https://twitter.com/jordialapreso?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Ens hi estem jugant
les generacions futures. Necessitem determinació i voluntat de no abaixar el cap. El camí per
guanyar la independència no és fàcil ni ràpid, en som conscients, però també sabem que només si
ens mantenim ferms, arribarem el nostre destí" pic.twitter.com/UNs60Zctjb
(https://t.co/UNs60Zctjb)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) February 8, 2021
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1358849176503783425?ref_src=twsrc%5Etfw)
Sànchez ha assegurat que Junts "recull l'esperit unitari" de la candidatura de Junts pel Sí, la
candidatura formada per CDC i ERC l'any 2015 i que va imposar-se a les eleccions plebiscitàries.
El cap de llista per Lleida d'aquella llista va ser Josep Maria Forné, diputat després de Junts per
Catalunya i que no repetirà en aquesta legislatura. "El 27 de setembre del 2015 es va sortir a votar
ja amb la por que ens havia posat l'Estat", ha apuntat l'expresident de l'ANC, que ha indicat que
les "amenaces" no han desaparegut en cap moment. "El 2015 ja vam desafiar les advertències
del Banc d'Espanya i del govern espanyol. Vam votar i vam creure en nosaltres com ja vam fer el
9-N i sobretot com vam fer l'1-O. El 14 de febrer hem de tornar a creure en nosaltres", ha apuntat.
Junts encara els quatre dies que queden de campanya per acabar de mobilitzar el seu electorat els estrategs asseguren que són els que tenen el terra electoral més alt i, per tant, els que tenen
més marge per aguantar la baixada de participació- i atacar una victòria que les enquestes els fan
pensar en aconseguir. La disputarà amb ERC -la distància estratègica creixerà a mida que s'acosti
diumenge- i amb el PSC, decidit a captar tot el vot que abandonarà Ciutadans. El veredicte,
aquest diumenge.
[plantillaeleccions]
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