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Les deu frases sevillanes d'Oriol
Junqueras a «Salvados»

Junqueras, amb els seus interlocutors sevillans. Foto: La Sexta

Oriol Junqueras ha estat el protagonista del primer capítol de la nova temporada de 'Salvados'. El
periodista de La Sexta s'ha emportat el líder d'ERC a Sevilla per conviure durant tot un dia amb
una família d'allà i amb alguns amics i veïns, amb qui ha parlat sobre l'independentisme català i la
necessitat de celebrar una consulta.
Aquest és el recull de les deu frases clau de Junqueras durant el programa:
- "No compartirem el nostre futur amb qui no ens respecta".
- "Sóc molt nou en la política, i té un punt de decepció. El guió està molt marcat i els periodistes
sempre et demanen el mateix".
- "A mi m'agradaria que tothom opinés, però la decisió del nostre futur l'hem de prendre nosaltres".
- "Estem convençuts que votar no viola cap llei".
- "Jo no sóc nacionalista, sóc independentista, que és diferent. L'independentisme s'acaba amb la
independència. El nacionalisme no s'acaba amb la independència ni amb res. El que és
nacionalista és el PP".
- "Els ciutadans de Catalunya són conscients del que implica la independència i saben què
significa votar ERC".
-"Fa molt temps que costa dialogar perquè l'experiència ens ha ensenyat que no serveix de res.
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Ens han mentit molts cops".
- (Parlant de la separació com un divorci de parella): "La nòvia és encantadora, però la sogra, que
és el govern del PP, és insuportable".
- "Algú ha insinuat que ens inhabilitaran. Algú creu que pel fet que a mi m'inhabilitin els
ciutadans de Catalunya canviaran d'opinió?"
- "No em faria pena una separació amb l'estat espanyol, sinó que em donaria alegria perquè seria
un replantejament".
El discurs de Junqueras ha insistit diverses vegades que la independència de Catalunya no ha
de ser vista com un rebuig ni com un allunyament entre persones, sinó com un dret que els
catalans volen exercir per construir un país millor, i que el resultat també seria bo per a Espanya.
Entre els seus interlocutors hi hagut opinions diverses, algunes de molt referenciades amb les
que publiquen els mitjans de comunicació més contraris al procés català. Algun dels presents ha
afirmat que ja està prescindint dels productes catalans. També s'ha plantejat a Junqueras les
inversions que alguns capitalistes andalusos havien fet a Catalunya en comptes de mantenir-les
a la seva regió i que això hauria beneficiat als catalans.
La mestressa de la casa, que ha explicat que havia viscut uns anys a Catalunya i que li havia
agradat molt, ha insistit força que l'actual crisi institucional ha estat causada pels maltractaments
que ha patit Catalunya en els darrers anys i que la manca de voluntat de diàleg de Rajoy, unida
als atacs de distints sectors polítics, han fet créixer l'independentisme i han projectat cap amunt
els vots de partits com Esquerra Republicana.
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