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VÍDEO Giren l'esquena i
escridassen Arrimadas en la visita
al municipi de Dolors Bassa
Col·lectius antifeixistes criden "fora feixistes de l'Empordà" i "llibertat presos
polítics", i la germana de l'exconsellera critica que Cs ha anat dos cops al seu
poble "per obtenir publicitat electoral"

Arrimadas, en la seva visita a Torroella de Montgrí. | ACN

Una cinquantena de persones han escridassat la cap de llista de Cs per Barcelona, Inés
Arrimadas, quan ha arribat a l'acte de campanya electoral que el partit taronja fa aquest
diumenge a Torrella de Montgrí (Baix Empordà). "Fora feixistes de l'Empordà" o "Llibertat presos
polítics" han estat alguna de les proclames que el col·lectiu antifeixistes ha corejat a la comitiva
de Cs, en ocasions girant l'esquena a la cap de llista per Barcelona.

Els veïns de Torroella de Montgrí surten per protestar contra la visita de Ciutadans al municipi i
giren l'esquena a Arrimadas quan passa davant seu. El vostre odi no és
benvingut.pic.twitter.com/CXVYYdvDQC (https://t.co/CXVYYdvDQC)
? Joan Mangues (@jmangues) 21 d'abril de 2019
(https://twitter.com/jmangues/status/1119900226779791360?ref_src=twsrc%5Etfw)

https://www.naciodigital.cat/noticia/178057/video/giren/esquena/escridassen/arrimadas/visita/al/municipi/dolors/bassa
Pàgina 1 de 2

Arrimadas, i la resta de representants del partit, han replicat cridant "Llibertat". Des de les nou del
matí, efectius de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra han blindat l'entrada al cine petit, el lloc
on es fa l'acte. A l'exterior del recinte, nombrosos llaços grocs, estelades i pintades amb la imatge
de Dolors Bassa, l'exconsellera empresonada que és de Torroella i va ser regidora d'aquest
municipi.
La germana de la presa política, Montse Bassa, que és cap de llista d'ERC a la demarcació de
Girona, ha afirmat que està orgullosa del seu cognom. Ha destacat en una piulada que "Cs ha
hagut de venir dues vegades" al poble "per obtenir publicitat electoral".

Orgullosos de dir-nos BASSA! C's ha hagut de venir 2 vegades al nostre poble per obtenir
publicitat electoral. @dolorsbassac (https://twitter.com/dolorsbassac?ref_src=twsrc%5Etfw)
@PSurrocaBassa (https://twitter.com/PSurrocaBassa?ref_src=twsrc%5Etfw) @bepsurroca
(https://twitter.com/bepsurroca?ref_src=twsrc%5Etfw) @BassaMontse
(https://twitter.com/BassaMontse?ref_src=twsrc%5Etfw) @ivinyesbassa
(https://twitter.com/ivinyesbassa?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/Ile8xevYna
(https://t.co/Ile8xevYna)
? montse bassa (@BassaMontse) 21 d'abril de 2019
(https://twitter.com/BassaMontse/status/1119881340768460800?ref_src=twsrc%5Etfw)
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