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El president de la Generalitat visita
la ciutat
La delegació local del seu partit, Junts per Rubí, ha convidat a Quim Torra per
mostrar-li la ciutat i explicar-li el seu projecte municipal
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=6XpOzKki0Js
El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha visitat aquest divendres la ciutat de
Rubí, convidat per la delegació local del seu partit, Junts per Rubí. Militants i simpatitzants de la
formació i rubinencs i rubinenques han rebut a Torre a la plaça 11 de Setembre, des d'on han iniciat
un passeig pel centre de la ciutat, han visitat diverses botigues i ha salut a la ciutadania.
Durant la visita, Torra ha explicat que està esperançat i confiat a treure bons resultats aquest
diumenge a les eleccions generals i també ha parlat de la importància de la força independentista a
les pròximes eleccions municipals: "és molt important que el projecte nacional que representem
tenyeixi el país de groc a les municipals. Jo necessito que els alcaldes i alcaldesses d'aquest país
estiguin al costat de les institucions catalanes".
Jaume Buscallà, cap de llista de Junts per Rubí, ha aprofitat per explicar-li al president el seu
projecte municipal per a les eleccions del 26 de maig i s'ha mostrat molt agraït per la seva visita:
"tenim una excel·lent oportunitat per acabar-li de transmetre la nostra força, el nostre
acompanyament perquè diumenge hi hagi un èxit electoral".
D'altra banda, en les darrers hores la Junta Electoral Central ha obert expedients sancionadors al
president de la Generalitat per fer servir missatges partidistes al seu discurs de Sant Jordi.
Davant d'això, Torra ha aclarit que seguirà denunciant que Catalunya viu "una situació excepcional i
absolutament anormal": "s'estan vulnerant els nostres drets civils, polítics i socials i jo tinc el
deure, com a president de la Generalitat, de posar-ho de manifest en cada ocasió, i així ho
seguirem fent, hi hagi multes, inhabilitacions o el que sigui".
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