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La Guàrdia Civil assegura que ha
requisat 1,3 milions de cartells de
l'1-O
Els agents de la benemèrita troben grans quantitats de material de campanya
del Govern i la CUP a Montcada

Material requisat per la Guàrdia Civil | Ministeri de l'Interior

La Guàrdia Civil ha anunciat que ha requisat més de 1,3 milions de cartells, díptics i fulletons sobre
el referèndum en la inspecció d'una empresa de distribució de propaganda situada a Montcada (el
Vallès Occidental).
Concretament, els agents han trobat uns 700.000 fullets informatius per al seu repartiment
promovent el "sí", uns 130.000 cartells de menor grandària també en suport del "sí", uns 370.000
díptics amb el logotip de la Generalitat de Catalunya que es correspondrien amb la campanya
institucional del referèndum, així com uns altres 138.000 cartells amb el text: "Sí, per fer-los fora"
amb les imatges del Rei Felip VI, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, l'expresident
Jordi Pujol i l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet. Aquests últims cartells incorporen
els logos de la CUP.

La @guardiacivil (https://twitter.com/guardiacivil) ha intervenido 1,3 millones de carteles, folletos
y dípticos de propaganda del referéndum suspendido por el Constitucional.
pic.twitter.com/e4B8vHxCTq (https://t.co/e4B8vHxCTq)
? Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 17 de setembre de 2017
https://www.naciodigital.cat/noticia/138470/guardia/civil/assegura/requisat/milions/cartells/1-o
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(https://twitter.com/zoidoJI/status/909422779073748993)
Els materials estaven empaquetats en palets, llestos per a la seva distribució. Es tracta de la major
intervenció d'aquest material -que la Guàrdia Civil titlla d'"il·legal"- realitzat fins al moment,
transcorreguts tres dies des de l'inici dels actes de campanya a favor del referèndum. En total,
fins al moment s'han intervingut gairebé un milió i mig de materials de promoció de l'1-O, així com
planxes per a la seva impressió.
La Guàrdia Civil no descarta noves operacions per requisar més material després que dies
enrere aconseguissin localitzar 100.000 cartells en una impremta del Poblenou
(http://www.naciodigital.cat/noticia/138394/guardia/civil/requisa/100000/cartells/referendum/impre
mta) i planxes per fer cartells en una empresa de Sant Adrià de Besòs.

La @guardiacivil (https://twitter.com/guardiacivil) se incauta en #Cataluña
(https://twitter.com/hashtag/Catalu%C3%B1a?src=hash) de otros 1.300.000 carteles y
propaganda del #referéndum ( https://twitter.com/hashtag/refer%C3%A9ndum?src=hash)
suspendido por el Tribunal Constitucional pic.twitter.com/0dBT2Sp975 (https://t.co/0dBT2Sp975)
? Ministerio Interior (@interiorgob) 17 de setembre de 2017
(https://twitter.com/interiorgob/status/909394022615089152)
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