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El PP aprofita la manifestació
unionista de Barcelona per carregar
contra Cs i PSC
Albiol retreu a Arrimadas i Iceta que no fossin a la capçalera de la marxa per la
unitat d'Espanya | "Puigdemont, a la presó" ha estat un dels càntics més escoltats
durant la mobilització convocada per Moviment Espanya i Catalans

Xavier García Albiol al capdavant de la manifestació per la unitat d'Espanya a Barcelona | ACN

El candidat del PP a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha participat aquest
dimecres -juntament amb la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy- a la
manifestació convocada al centre de Barcelona per "Espanya i Catalans" amb el lema "La
Constitución española. La Ley de todos". Albiol ha retret a la resta de líders de formacions que
defensen la unitat d'Espanya, Inés Arrimadas (Cs) i Miquel Iceta (PSC), que no fossin a la
capçalera de la manifestació "quan estem treballant per a un govern constitucionalista".
Segons el líder del PPC, "la Constitució significa llibertat i democràcia a Catalunya" i "si sempre hi
ha motius per celebrar-ho, aquest any més" perquè "la Constitució simbolitza la democràcia, la
llibertat, la convivència" i "emergeix com la resposta democràtica als abusos independentistes".
Preguntat pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que conclou que l'aplicació del 155 ha
estat inconstitucional, Albiol, ha afirmat que "respecta" aquesta "opinió" però que considera que "no
correspon" a aquest organisme dictaminar sobre la legalitat de les mesures.
La Via Laietana de Barcelona s'ha omplert per celebrar el Dia de la Constitució en el seu 39è
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aniversari, en defensa de la Carta Magna i contra el procés independentista. "Puigdemont a la
presó" i "Catalunya és Espanya" han estat dos dels càntics més escoltats a la mobilització.
Amb banderes espanyoles, catalanes i nombroses pancartes amb escrits com "Golpistes
feixistes" o "Aïllar-se és empobrir-se", la manifestació ha sortit de la plaça Urquinaona, per recórrer
tota la Via Laietana i acabar a la plaça de Sant Jaume. La pancarta de la capçalera tenia el lema
"Caminem Junts! Respecte i convivència" i davant de la comissaria de la policia espanyola els
manifestants han cantat l'himne d'Espanya, han repartit petons als agents i han cridat "aquesta
és la nostra policia".
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