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Laura Borràs, a Granollers: «Per
saber on volem anar hem de saber
com. I ha de ser junts»
Sastre diu que ?sabem que és un moment de país, i no de partit'
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Àlex Sastre i Laura Borràs, aquest dilluns | Junts per Granollers

L'exconsellera de Cultura i número 2 de la llista de Junts per Catalunya al Congrés de Diputats
a les eleccions generals del 28 d'abril, Laura Borràs, ha estat avui a Granollers per fer campanya
al costat del candidat de Junts per Granollers (http://juntspergranollers.cat) , Àlex Sastre. Els dos
han dinat amb una trentena d'associats i simpatitzants en un restaurant de la plaça Perpinyà.
Ja a la sobretaula, Sastre ha agraït la presència de Borràs i "tot l'esforç que la candidatura està fent
per aconseguir uns bons resultats en les eleccions generals i, per tant, una bona representació al
Congrés". Sastre ha sentenciat: "Sabem que és un moment de país i no de partit".
Borràs, que acompanya Jordi Sànchez al capdavant de la llista, ha recordat a tothom "que sigueu
molt conscients de la importància d'aquestes eleccions" i, segons recull Junts per Granollers en un
comunicat, ha defensat que "Junts per Catalunya és una realitat que no estava prevista". La
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candidata ha explicat que lluitaran "perquè es faci justicia i les persones preses i exiliades puguin
recuperar la llibertat i tornar a casa ben aviat". Tot i això, ha avisat: "Perquè això sigui possible cal
treballar plegats i tenir les idees ben clares. Per saber on volem anar hem de saber com: junts".
Borràs també ha parlat de les eleccions al Parlament Europeu. Ha defensat que tenen "una gran
llista, imbatible, encapçalada pel president Puigdemont i per Toni Comín". Tot i això, ha afegit que
encara es pot millorar: "Si el vicepresident Junqueras vol, hi tindrà un lloc, el que li correspon".
Finalment, Borràs ha parlat de les dificultats que viu Catalunya en aquests moments: "Què ha
passat amb tots els diners que va comportar l'aplicació del 155 i que no han arribat a Catalunya?",
s'ha preguntat.
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