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Les entitats unionistes animen a
manifestar-se el 12-O contra «la
pesta del nacionalisme»
El "Comité Oficial de la Fiesta Nacional de España" celebrarà a la plaça de
Catalunya una concentració el Dia de la Hispanitat | Creuen que l'Estat està en
perill per les conclusions del procés constituent i la possibilitat que el Govern
declari la independència en sis mesos

Membres de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios a la manifestació de la Hispanitat a
Barcelona | Adrià Costa

El "Comité Oficial de la Fiesta Nacional de España", que aplega més de 25 entitats unionistes entre les quals no hi ha Societat Civil Catalana-, ha presentat al Col·legi de Periodistes una
concentració el Dia de la Hispanitat http://www.naciodigital.cat/noticia/60460/12(
o/barcelona/imatges) per lluitar contra "la pesta del nacionalisme" i els "colpistes", en referència
als diputats independentistes. En primer lloc, es farà una marxa que sortirà del Passeig de Gràcia a
les onze del matí i s'acabarà amb una concentració a les dotze a la plaça de Catalunya, on es
programaran els discursos polítics. És el cinquè any que la plataforma celebra aquest acte al cor de
Barcelona.
"La hispanitat som tots, Cataluña somos todos" serà el lema d'un acte que espera mobilitzar més
ciutadans que el 2015. Els organitzadors no han volgut donar la xifra de participació amb la qual
es donarien per satisfets. "Dóna'ns un any les subvencions i les facilitats que tenen els
organitzadors de la Diada i t'omplirem els carrers tant com ells", ha assegurat Josep Alsina en to
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desafiant.
Un any complicat pels constitucionalistes
Clemente Polo, president de Regeneració Democràtica i membre de l'organització de l'acte, creu que
aquest any és especialment delicat pels constitucionalistes, que han de fer front a dos reptes.
Gairebé més convençut que determinats independentistes, Polo ha alertat que "en només sis
mesos es declararà la independència", segons el full de ruta que es va anunciar. La votació de les
conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent al Parlament també es veuen com un
"perill" per l'estat de dret.
Polo ha recalcat que Junts Pel Sí i la CUP volen substituir les institucions actuals "per un Fòrum
Social Constituent i una Assemblea Constituent, les decisions dels quals serien vinculants" i que,
fins i tot, "estarien per sobre del Parlament". Pel president de Regeneració Democràtica, aquest és
un desafiament al qual el govern espanyol no està fent front. L'organització no ha convidat a
participar activament a cap partit, però sí que ha convidat la concentració a alguns dirigents, com
Xavier Garcia-Albiol.

Josep Alsina a la manifestació del 12-O de l'any passat a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Tots els portaveus han insistit que "només un 37% dels catalans censats" combreguen amb el
full de ruta independentista i han criticat que, fins i tot, es vulguin "annexionar territoris quan es
parla dels Països Catalans". Polo ha advertit que "s'han d'acatar les autoritats" i que "cap país
respectable contempla el dret a la secessió".
Es desmarquen de les agressions i els crits radicals d'altres anys
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El comitè s'ha desmarcat dels violents que, l'any passat, van enfrontar-se a l'entorn de la plaça de
Catalunya. "Als nostres actes hi ha gent de tot tipus, de la mateixa manera que a l'ANC hi ha
gent de Terra Lliure", ha recordat Alsina. "Jo tinc un fill que és del 15-M i diu que a les
manifestacions de l'extrema esquerra també es canta 'Artur Mas, càmera de gas'", ha afegit.
El comitè ha condemnat les amenaces als periodistes que s'han produït altres anys i ha marcat
distàncies amb els membres de l'exèrcit que han assistit a les seves marxes altres cops. "No són
militars, sinó associacions d'exmilitars i, personalment, preferim que no vinguin", ha assegurat
Clemente.
Els organitzadors també han carregat contra Ada Colau per les seves declaracions de l'any
passat, quan va afirmar que el Dia de la Hispanitat no hi havia "res a celebrar" i han criticat el seu
"nul coneixement de la història".
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