NOTA DE PREMSA

El moviment Primàries, amb més de 50.000 vots i 50 regidors,
posa l’objectiu en les eleccions al Parlament per fer efectiva la
independència de Catalunya
Barcelona, 29 de maig de 2019
En una jornada electoral llarga del 26 de maig, arran del doble escrutini tant de
les eleccions municipals com de les europees, i després de les correccions
efectuades arran dels resultats erronis facilitats per part del Ministeri de
l’Interior, el moviment Primàries de Catalunya ha pogut fer una primera
valoració pels resultats obtinguts el diumenge 26 de maig.
El moviment Primàries ha valorat positivament els resultats obtinguts arreu de
Catalunya. Municipis com Granollers, Guissona, Alcoletge, Torà, El Vendrell,
Montornès del Vallès, Gelida, entre d’altres. Són municipis on el vot lleial al
mandat del primer d’octubre ha arribat per quedar-se, amb quatre municipis
amb possibilitats d’obtenir l’alcaldia i 10 més de condicionar-les.
El moviment Primàries, majoritàriament, està representada en aquells municipis
que per la seva mesura humana no requereix trencar el sostre de vidre dels
mitjans de comunicació i permeten interpel·lar en persona directament al
votant. És en les grans ciutats que el moviment Primàries ha tingut dificultats
d’arribar a l’electorat pel sostre de vidre dels mitjans de comunicació, imposat
per la cobertura informativa de la Junta Electoral espanyola.
Els més de 50.000 vots obtinguts i un global de 50 regidors i regidores ens
obliguen a treballar perquè hi hagi una majoria, en les properes eleccions al
Parlament, que aixequi la suspensió de la declaració de la independència. El 3
d’octubre les institucions no hi eren. Nosaltres naixem per defensar el mandat
de l’1-O des del carrer i les institucions.
En aquest sentit, properament, Primàries Catalunya exposarà públicament la
via política a seguir durant els propers mesos.
Primàries ha volgut expressar un profund agraïment a tots els voluntaris,
interventors i apoderats que han participat en aquesta campanya electoral.
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Centelles
Cercs
El Vendrell
Escornalbou
Gelida
Granollers
Guissona
Maçanet de la Selva
Montornès del Vallès
Palau Solità i Plegamans
Rasquera
Rosselló de Segrià
Sant Feliu de Pallerols
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Pere Pescador
Sant Vicenç de Montalt
Sils
Torà
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