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Es presenta Junts per Reus a la
sala Santa Llúcia
L'acte va comptar amb la presència de Laura Borràs, Josep Rull i Jordi Sànchez

Una imatge de l'acte | Cedida

La sala Santa Llúcia ha acollit, aquest dimecres, la presentació a la ciutat de Junts per Reus. El
responsable de comunicació, Jordi Salvadó, fou l'encarregat de presentar l'acte en un escenari,
on hi eren presents els membres de l'executiva.
L'acte va obrir-se amb una breu intervenció de la regidora i delegada del Govern, Teresa
Pallarès, qui va explicar que "una trucada de Carles Puigdemont em va motivar a incorporar-me
de nou a la política i a Junts". Pallarès també va destacar el pes polític que Junts per Reus tindrà
a la ciutat. La regidora va presentar al secretari general de Junts X Cat, Jordi Sànchez, qui va
declarar que "amb els llaços i la militància insubornable dels avis i àvies de Reus sabíem que no
caminàvem sols". Sànchez també es va referir al "risc d'oblidar els represaliats i els exiliats". "A tots
ells els hi debem el compromís de lluita", va afegir.
Seguidament va intervenir la regidora i directora general d'Autonomia Personal i la
Discapacitat Montserrat Vilella, tot dient que "el projecte de Junts per Reus és present i futur
i que per això, farà molt per aquesta ciutat. Ella va ser l'encarregada de presentar a Josep Rull.
L'exconseller es va mostrar molt vinculat a Reus pel suport que li van brindar els Avis i àvies per la
https://www.reusdigital.cat/noticia/88150/es-presenta-junts-reus-sala-santa-llucia
Pagina 1 de 2

llibertat durant la seva estada a la presó. Emocionat, Rull va declarar que la formació "Junts està feta
de procedència molt diversa, i té l'objectiu de guanyar la llibertat del poble". A més, va
assenyalar que "som el partit del president Puigdemont", moment que va despertar una càlida
ovació. Una reacció que es va repetir quan al final del discurs va dir:"mai ens rendirem".
L'exili també va ser present a l'acte, amb un missatge en vídeo del conseller Lluís Puig des de
Bèlgica, qui va transmetre la voluntat de "fer un país diferent i millor des del món municipal". Els
membres de l'executiva local també van tenir el seu moment dins l'acte, en una ronda ràpida de
preguntes i respostes on els 17 membres van expressar la seva vinculació amb la ciutat i el
projecte de Junts a Reus.
Finalment, la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, molt aclamada pel nombrós
públic assistent, va recordar episodis viscuts a la nostra ciutat i al territori en la seva vida
personal i política. "Vinc sempre que puc a Reus, i seguiré fent-ho sempre que em sigui
possible", va manifestar. Després d'aquesta presentació, es preveu que Junts per Reus comenci
a configurar la seva candidatura a les pròximes eleccions municipals, previstes a la primavera del
2023.
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