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La processó cívica del País Valencià,
deslluïda per símbols feixistes
Participants i espectadors s'uneixen a crits com "arriba España" mentre
s'onegen banderes franquistes

La processó cívica d'enguany | Europa Press

El protocol no canvia: baixa la Senyera sense inclinar-se, sonen els himnes, el seguici encara el
carrer i els crits dels grups radicals comencen a insultar tot aquell col·lectiu social, cultural i polític
que no s'inclina davant la intolerància que professen. Les escridassades i insults als representants
electes democràticament com Joan Ribó, alcalde de València, i el setge despectiu cap als membres
de Compromís en la processó cívica del 9 d'Octubre no s'ha desviat ni un pèl del guió establert des
de fa massa anys en aquesta celebració.
La diferència respecte a 2017 només l'ha marcada el fort dispositiu policial, tant per dins com per
fora de les tanques que separen el públic dels participants en el recorregut, que ha impedit que
la tensió arribés a l'agressió, però, per altra banda, s'han continuat permetent enaltiments
franquistes i simbologia feixista tant entre els espectadors com entre els participants en la marxa,
tal i com explica el Diari La Veu (https://www.diarilaveu.com/noticia/84921/simbols-feixistesdesllueixen-processo-civica-mirada-policia) .
El gran desplegament d'agents ha franquejat per dins i per fora els col·lectius d'esquerra que han
desfilat en la processó cívica. A cada cantonada hi havia ubicats diversos policies que vetllaven
perquè la tensió no superés els límits de l'enfrontament dialèctic. És podia insultar amb el catàleg
d'estructures sintàctiques habituals dels ultres, dirigir exabruptes com "traïdors, maricons, fills de
puta, cabrons i desvergonyits"; els típics "fora, fora", els assidus càntics de "som valencians, mai
catalans"; els "heu venut Espanya", o la variant "heu venut València".
Pots llegir la crònica sencera i mirar la fotogaleria al Diari La Veu.
(https://www.diarilaveu.com/noticia/84921/simbols-feixistes-desllueixen-processo-civicamirada-policia)
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