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VÍDEO «A por ellos!»: Huelva
envalenteix els guàrdies civils
enviats a aturar l'1-O
Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional espanyola reben l'escalf de
centenars de concentrats a diverses capitals andaluses
Los separatistas y sus cómplices no se dan cuenta de lo que están haciendo despertar en
España. Huelva, despedida GC q va a CAT pic.twitter.com/fxFKLxrWoS
(https://t.co/fxFKLxrWoS)
? Yolanda Couceiro (@yolandacmorin) 25 de setembre de 2017
(https://twitter.com/yolandacmorin/status/912364595221803008)
Un bany de masses en tota regla. Això és amb el que s'han trobat els agents de la Guàrdia Civil
que han sortit aquest dilluns des de Huelva direcció a Catalunya per aturar l'1-O. Cantant la
famosa cançó que va fer fortuna durant els mundials de futbol en els que ha participat Espanya, A
por ellos!, centenars de persones han fet el passadís aplaudint els vehicles del cos armat que
sortien de la ciutat.

Guardia civil de Huelva saliendo para Cataluña: aplausos y ¡¡A por ellos¡¡¡
pic.twitter.com/Fi4iCBg6nU (https://t.co/Fi4iCBg6nU)
? Sheldon (@numer344) 25 de setembre de 2017
(https://twitter.com/numer344/status/912361530980790272)
Aquest és només un exemple del que s'ha viscut avui a diverses poblacions andaluses. A més
dels milers d'agents de la Policia Nacional espanyola i de la Guàrdia Civil que ja hi ha a Catalunya,
des de diversos punts de la geografia de l'Estat encara surten agents que tenen com a destí el
Principat. I ho fan amb la moral ben alta si tenim en compte l'escalf que reben dels ciutadans en
el moment en què surten de les seves respectives comissaries.
Un exemple el trobem a Còrdova. Crits de "Viva España!" o "Viva la policía" han estat algunes de
les proclames que els assistents han brindat mentre feien el passadís als agents de la Policia
Nacional espanyola que feien fila per pujar a l'autobús. Una situació similar s'ha viscut a Cadis.
Allà, els cotxes de la Guàrdia Civil que sortien del quarter ho feien rebent l'escalf dels concentrats,
que els encoratjaven amb crits de "Viva España" o "Viva la Guardia Civil".

Miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría Provincial de Policía
Nacional de Córdoba marchan así a Barcelona. pic.twitter.com/lurwYxyO12
(https://t.co/lurwYxyO12)
? El Confidencial (@elconfidencial) 25 de setembre de 2017
(https://twitter.com/elconfidencial/status/912330565742972929)
Fora d'Andalusia, les escenes també s'han repetit en altres punts. A Múrcia, per exemple,
també s'ha escoltat l'"A por ellos!".

-Carruseeeel Deportivooooo. ¿Minuto y resultado en La Condomina?
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+También han cantado "a por ellos" en Murcia, Paco. pic.twitter.com/xFSFDyif5a
(https://t.co/xFSFDyif5a)
? Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 26 de setembre de 2017
(https://twitter.com/jonathanmartinz/status/912620091749126144?ref_src=twsrc%5Etfw)
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