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Socialistes pel «sí»
Un centenar d'exdirigents i exquadres del PSC assisteixen a un acte de suport a
Junts pel Sí | Magda Casamitjana, presidenta de MES: "Fem pinya com va fer
Pasqual Maragall amb l'Estatut" | "Si no haguéssim apostat per la
independència haguéssim renunciat al socialisme", assegura Toni Comín

Raül Romeva, amb excàrrecs del PSC | ACN

Junts pel Sí és una marca electoral que, per una vegada, aplega CDC i ERC però també altres
partits i entitats entre les quals destaca el gruix dels socialistes sobiranistes. Moviment
d'Esquerres (MES), el partit format per la Nova Esquerra Catalana d'Ernest Maragall i Moviment
Catalunya -el partit dels "exconsellers"- han esdevingut els "Socialistes pel sí".
Per tal de fer visible aquest suport d'una part de l'esquerra catalana a la llista sobiranista,
aquesta tarda s'ha celebrat un acte que ha aplegat un centenar d'exdirigents i exquadres
socialistes i que també ha comptat amb la presència del candidat Raül Romeva. "Fem pinya com
va fer Pasqual Maragall amb l'Estatut", ha exclamat Magda Casamitjana, presidenta de MES.
Toni Comín, de Socialisme, Catalunya i Llibertat, ha defensat la necessitat d'optar per la
independència per ser coherent amb els valors socialistes. "Si no haguéssim apostat per la
independència haguéssim renunciat al socialisme. L'aposta per la independència em sembla
gairebé una obligació per ser coherents amb els nostres principis ideològics", ha dit. Marina Geli
(MES) ha posat en valor els valors del "socialisme integrador i del pluralisme" que aporten a la
candidatura.
Totes les notícies de Junts pel Sí de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/760/junts/si/eleccions/parlament/2015/27-s)
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Totes les notícies de les eleccions al Parlament 2015 27-S
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/597/27-s/eleccions/parlament/2015)

Enquestòmetre: tots els sondejos de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/seccio/enquestometre/parlament/catalunya/2015)

Perfils: qui és qui a Junts pel Sí (http://www.naciodigital.cat/seccio/Juntspelsi)

Gràfic interactiu: totes les llistes del 27-S per demarcacions
(http://www.naciodigital.cat/seccio/llistes27sCatalunya)

Totes les fotos de la campanya de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/27-S)
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