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Vox demana a Barcelona la detenció
de Torra
Santiago Abascal exigeix un "155 de veritat" enfront el "155 fake" del PP, PSOE i
Ciutadans

Santiago Abascal amb Jorge Buxadé en l'acte de Vox d'avui. | ACN

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dit aquest dimecres que "Torra mereix ser detingut" i ha
considerat "greu" que "encara encapçali un cop d'estat separatista". Abascal ha afirmat que "Torra
ha de ser posat a disposició judicial i l'únic que mereix és un judici just". Ha propugnat la
intervenció de la Generalitat enfront el "155 fake" que van establir el PP, el PSOE i Ciutadans, que
"van pactar" no tocar TV3 ni l'autonomia.
Abascal ha demanat també la il·legalització dels partits "que atemptin contra la unitat
nacional". Les paraules d'Abascal han estat rebudes amb forts aplaudiments i crits de "Visca
Espanya!" i "dona'ls canya!". Abascal ha fet aquestes declaracions en l'acte celebrat per Vox a la
biblioteca Zona Nord de Torre Baró, a Nou Barris, on Vox ha fet el seu míting central de la
campanya de les eleccions municipals (https://www.naciodigital.cat/municipals) .
El líder de Vox ha volgut presentar el partit com l'alternativa a tota la resta de forces, als qui ha
reclamat que governin en coalició, "que es posin d'acord per posar el nom de Pérez Rubalcaba a
un carrer, si volen, però nosaltres estem en una altra cosa". Saludat a crits de "President!,
president!", s'ha referit al grup de concentrats de la CUP que protestaven fora del recinte dient
que eren "l'avantguarda de Pedro Sánchez" i una mostra del "separatisme totalitari" que vol
impedir els actes de Vox.
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Abascal ha denunciat que s'ha obert una "cacera" contra els candidats del partit i ha parlat de
"l'efecte Vox", que ha fet que els temes que proposa el partit ara són al bell mig del debat públic,
des de "les denúncies falses a la immigració o a la tauromàquia". Abascal s'ha presentat com a
alternativa a l'statu quo que representa un ampli ventall que va "del PP a Bildu". Vox és "l'única
veu que defensa la veritat contra la dictadura de la correcció política". Ha anunciat que "votarà en
contra" del que ha anomenat el "Front Popular" que lidera Sánchez amb l'ajuda d'ERC i Bildu.
Passant el rasclet a Torre Baró
Vox ha fet aquest dimecres el seu acte central de campanya electoral per a les municipals de
Barcelona. El seu líder, Santiago Abascal, ha fet un míting a la Biblioteca Zona Nord de Torre Baró
en presència de prop de 300 persones. El partit ultra ha volgut passar el rasclet a Nou Barris, un
dels districtes on va obtenir els seus millors resultats el 28-A.
La formació d'Abascal va obtenir el 3,64% a Barcelona en les eleccions espanyoles del 28-A, molt
lluny del 10,26% a l'estat espanyol. Per barris, on va obtenir un millor resultat va ser amb el 10%
en algunes zones de Sarrià-Sant Gervasi i en algunes àrees de Nou Barris: va ultrapassar el 7% a
Torre Baró i a Ciutat Meridiana.
Ignacio Garriga, diputat electe per Barcelona i candidat a l'Ajuntament, ha intervingut en primer
lloc per escometre de valent contra Ada Colau, que segons ell "odia Barcelona", ha convertit la
ciutat en un feu del "turisme d'heroïna" i ha fracassat en la política d'habitatge. Garriga ha criticat
les "taxes abusives" de la ciutat, on obrir un negoci és "impossible" i que s'ha convertit en un lloc
de "separatistes i comunistes revolucionaris".
L'alcaldable de Vox ha reclamat una Barcelona "neta de màfies i okupació".
Garriga ha denunciat que Barcelona ha esdevingut "una oficina de col·locació per a progres sense
ofici ni benefici". Ha atacat Ciutadans i el PP, referint-se a "el francès que ha vingut a insultarnos" i que "Josep Bou no aguantarà quatre anys a l'oposició", reclamant a "la veleta blava i la veleta
taronja" que "es posin darrera de Vox".
Recordant les Navas de Tolosa (1212)
El candidat a les europees, Jorge Buxadé, ha proclamat que Vox és l'única alternativa a tota la
resta de formacions polítiques. Ha exigit a Brussel·les que assumeixi que "Espanya és la gran
nació europea". Ha dit que no volen que Espanya es converteixi en un centre geriàtric on vagin a
estiuejar els rics europeus. Ha recordat la batalla de les Navas de Tolosa del 1212, quan els reis
de Castella i d'Aragó, amb l'ajuda de tropes d'altres pobles europeus, van aturar les forces
musulmanes per "defensar l'Europa cristiana".
Buxadé ha criticat al PP per proposar que es contractin 10.000 nous membres de l'agència
fronterera Frontex, el que implicaria, segons ell, "que vinguessin finlandesos a defensar les
fronteres" i afirmant que "les fronteres d'Espanya les defensen els espanyols". Buxadé ha
advocat per contractar més guàrdies civils", mentre el públic cridava "Visca Espanya!" i "ole!".
Jordi Maginyà (CUP): "Vox ve a provocar"
La Cup Capgirem Barcelona ha protestat per la presència de Vox al barri de Torre Baró. La
formació anticapitalista havia convocat un acte sobre mobilitat i autobusos i Vox ha estat autoritzat
a fer un acte a pocs metres del que anteriorment havia convocat la CUP. Jordi Magrinyà (número
dos de la CUP Capgirem Barcelona) ha afirmat que "Vox ve a aquí a provocar, a Torre Baró, un
barri amb una població immigrada important. Què venen a dir als veïns de Torre Baró: que no els
volen? Que se'n vagin? Que això no és la seva ciutat? Què fa aquí Vox? Per què no se'n va a
Pedralbes? És una vergonya que avui estiguin aquí".
Magrinyà ha explicat que "ells normalment busquen zones de confort i la nostra zona de confort
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és el carrer, qualsevol carrer. A on ells estiguin, els hi plantarem cara, aquí i a les institucions.
Venim a dir-los que no passaran i que nosaltres tenim clar com aturar-los. No seguirem la lògica
de l'amor guanya l'odi, nosaltres sortirem a plantar-los cara i remarcar que això és una provocació".
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