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Junqueras insta Illa a aclarir si es
va aprofitar del seu ministeri per
vacunar-se «com van fer els
militars»
El president d'ERC participa a l'acte central de campanya al Bages amb Pere
Aragonès, Raül Romeva, Laura Vilagrà i Marc Aloy

Oriol Junqueras, aquest dimecres a Manresa | ERC

Oriol Junqueras ha instat directament el candidat socialista Salvador Illa a respondre si "va
aprofitar la seva responsabilitat com a ministre per vacunar-se contra la Covid com van fer els
militars". El president d'ERC ha interpel·lat l'exministre aquest dimecres al vespre en l'acte
central del partit al Bages que s'ha celebrat a la Sala Els Carlins de Manresa.
El president d'ERC ha situat la pregunta en el marc de la negativa del candidat del PSC a fer-se
una prova PCR abans del debat de TV3 d'aquest passat dimarts "posant en risc els altres
candidats, els assessors i els treballadors de la televisió pública".
"Qualsevol podria fer-li aquesta pregunta, però ho fa el president d'un partit que en 90 anys
d'història no ha tingut ni un cas de corrupció", li ha etzibat. Junqueras, que he titllat Illa com "el pitjor
ministre de Sanitat d'Europa", li ha retret que "deixés la seva cartera a mig fer" pels seus
"interessos personals".
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Junqueras, que ha reivindicat que en "90 anys mai ningú d'ERC no ha posat la mà al calaix", ha
apel·lat als bagencs "com a hereus de la primera vaga contra el Franquisme, de la lluita obrera a
les mines o a Pirelli, en definitiva, als de les lluites compartides".
Aragonès demana convertir el 14 de febrer en un nou 14 d'abril
Pere Aragonès, que ha pujat a l'escenari dels Carlins al crit de "president, president" ha destacat
la importància de les eleccions del 14-F, per a la reconstrucció de Catalunya. "Ens hi juguem molt,
ens juguem com hem de sortir de la pandèmia, de com hem d'afrontar la construcció de la
república", perquè si guanya el PSC, "amb ell entraran el PP, Ciutadans, Vox, la fiscalia i la
policia".
"Aquí hi ha dos blocs, un és aquest i l'altra és el que ha de liderar Esquerra amb la seva via
àmplia, que pot donar una mà a l'esquerra i l'altra al republicanisme", ha afirmat. "No dubtaran en
repetir pactes com el de l'Ajuntament de Barcelona o la Diputació" i per això "cal una ERC molt
forta". Aragonès ha fer una crida a "convertir el proper 14 de febrer en un nou 14 d'abril" -en
referència a la proclamació de la República de Macià-.
El cap de llista republicà ha instat a emprendre una reconstrucció que no es pot portar a terme
"competint en preu" ni amb "retallades" i que no es pot permetre "deixar ningú enrere".
Ha completat l'acte Raül Romeva, que ha assegurat que són fora de la presó "perquè no els
interessa electoralment tenir-nos-hi a dins durant la campanya" i també ha reivindicat l'esport
com a "bé essencial". També han pres la paraula la candidata número 2 a la llista republicana,
Laura Vilagrà, que ha recordat que el Bages també és Lledoners, "on s'ha mostrat molta
solidaritat de la gent d'aquesta comarca" i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha posat com a
exemple els consensos que el partit ha aconseguit a Manresa i el Bages.
Crida a votar
Tots els ponents han fet una crida a "no espantar-se" amb la pandèmia i a anar a votar. En
especial Romeva i Junqueras han entès que hi pugui haver "un cert cansament", però han
reivindicat la seva situació com a presos polítics per fer-ho i continuar el camí cap a la llibertat.
Passejada per Manresa
Previ a l'acte, que ha començat passades les 7 de la tarda, els candidats d'ERC de la comarca i
altres càrrecs locals han passejat pel passeig de Pere III amb Junqueras i Romeva entre la
sorpresa dels vianants que els han traslladat missatges d'escalf. A les 7, quan era l'hora prevista
de l'acte de campanya s'han trobat amb el cap de llista Pere Aragonès on han assistit a la
trobada diària de Música per la Llibertat, abans de dirigir-se als Carlins.
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