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Miquel Buch: «L'amenaça terrorista
a la Rambla és una més, en totes
s'hi treballa»
El conseller d'Interior treu ferro a l'alerta dels Estats Units per aquests dies de
Nadal a Barcelona

Un grup de jubilats, veïns de la Rambla, fent la tertúlia | Adrià Costa

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reconegut que hi ha una alerta d'amenaça terrorista a la
Rambla de Barcelona
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169743/estats/units/situa/barcelona/dels/punts/problematics/al
erta/atemptats/aquest/nadal) per aquests dies de Nadal, tal com va avançar el Departament
d'Estat dels Estats Units, en una entrevista aquest matí a RAC1 (https://www.rac1.cat/a-la-carta/elmon) . Tot i això, hi ha tret ferro: "És una amenaça més de les que es tenen. En tenim de diferents i
en totes s'hi treballa?.
I ho ha argumentat: "Segurament, aquest cas és una mica diferent per la piulada d'ahir del
consultat americà. Se n'ha parlat més però nosaltres, d'amenaces, en rebem. Totes s'investiguen i
es treballen amb intensitat. Aquesta és una més".
El consellers ha apuntat que el terrorisme està globalitzat i tothom ha ?d'extremar la seguretat?. I
ha afegit:?Nosaltres donem importància a totes les amenaces"
Els Estats Units alerten
https://www.naciodigital.cat/noticia/169751/miquel/buch/amenaca/terrorista/rambla/es/mes/totes/treballa
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El Departament d'Estat dels Estats Units, a través del compte de Twitter d'afers consulars, va
alertar aquest diumenge del risc de viatjar a Barcelona, concretament, a passar per la Rambla en
aquestes festes nadalenques. L'alerta dels EEUU adverteix dels possibles procediments dels
terroristes i avisa dels perills de passar per zones on hi conflueixen vehicles.

#Spain (https://twitter.com/hashtag/Spain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) : Exercise heightened
caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of
Barcelona during Christmas and New Year's. Terrorists may attack with little or no warning,
targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas.
pic.twitter.com/MPGiZwMwxq (https://t.co/MPGiZwMwxq)
? Travel - State Dept (@TravelGov) 23 de desembre de 2018
(https://twitter.com/TravelGov/status/1076842247067521024?ref_src=twsrc%5Etfw)
El mateix departament nord-americà ja va realitzar una advertència similar el passat 3 de
desembre, alertant dels riscos que tenia viatjar a territori espanyol, avisant que els terroristes "es
focalitzen en zones turístiques".

The Dept of State reminds U.S. citizens traveling to Europe during this holiday season that
security measures may be heightened due to ongoing threats. Extremists continue to focus on
tourist locations and other public locations frequented by Westerners. https://t.co/37Z0witwzF
(https://t.co/37Z0witwzF) pic.twitter.com/Tb3owquR6z (https://t.co/Tb3owquR6z)
? Travel - State Dept (@TravelGov) 19 de desembre de 2018
(https://twitter.com/TravelGov/status/1075503090747486219?ref_src=twsrc%5Etfw)
El consolat nord-americà a Barcelona llença també una advertència a la seva pàgina web, on
demana prevenció https://es.usembassy.gov/security-alert-u-s-consulate-general-barcelona(
spain/) i alerta en les zones on hi hagi "vehicles en moviment" a prop de Les Rambles i Plaça
Catalunya per aquestes festes nadalenques.
Tot i això, el consolat no desaconsella viatjar a la capital catalana i adjunta un llistat de
prevencions a tenir en compte.
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