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Albiol vol tancar TV3 i reobrir-la
«amb gent normal i plural»
El candidat popular ha participat en l'arrencada de la precampanya a Cerdanyola

Xavier García Albiol en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El líder del PP de Catalunya i candidat per Barcelona a les eleccions del 21-D, Xavier García
Albiol, ha tornat a carregar contra TV3 i ha assegurat que proposaran tancar la televisió publica
per tornar-la ?amb gent normal i que sigui plural?. Així ho ha manifestat a Cerdanyola del Vallès,
tal com ho ha recollit el TOT Cerdanyola, on aquest divendres al vespre ha participat en l'inici de
la precampanya de la formació local amb un acte obert en format de tertúlia.
Albiol també ha valorat la proposta de Carles Puigdemont de fer un debat amb el president del
Govern espanyol, Mariano Rajoy. El popular l'ha qualificat de ?ridícula? i ha indicat que ?no
s'atreveix a debatre amb el candidat que representa el govern d'Espanya?.
El candidat del PP ha repassat l'actualitat i ha respòs a diverses preguntes del públic, però tant la
seva arribada com la seva marxa de la localitat vallesana ha comptat amb un grup de persones
que li han llençat diferents insults i càntics. A més, des d'un balcó de la zona, se li ha donat la
benvinguda amb el cant de Els Segadors.
Ahora resulta que soy un 'catalán de mentira'. Por mucho que chillen, insulten o amenacen no
nos van a callar. Ni en Cerdanyola ni en ningún sitio. pic.twitter.com/tBXX6N6EoF
(https://t.co/tBXX6N6EoF)
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? Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 24 de novembre de 2017
(https://twitter.com/Albiol_XG/status/934165406193012736?ref_src=twsrc%5Etfw)

Ara mateix a Cerdanyola. Una veina davant el lloc on l'Albiol està donant la tabarra a qui el vol
escoltar . Bravisimo x la noia ??? #Llibertatpresospolitics
(https://twitter.com/hashtag/Llibertatpresospolitics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#DefensemLaRepública
(https://twitter.com/hashtag/DefensemLaRep%C3%BAblica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/UvtjpHD39X (https://t.co/UvtjpHD39X)
? Imma (@macucosetes) 24 de novembre de 2017
(https://twitter.com/macucosetes/status/934120013891538944?ref_src=twsrc%5Etfw)
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