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Qui hi ha darrere del Tsunami? La
xarxa esclata de «pistes»
esbojarrades per ajudar Marlaska a
descobrir-ho
El ministre de l'Interior en funcions assegura que aquesta setmana dirà quins son
els responsables del Tsunami Democràtic
Qui hi ha darrere de l'organització del Tsunami Democràtic? És una qüestió que el ministre de l'Interior
en funcions, Fernando Grande-Marlaska s'ha decidit a respondre. El responsable de les forces
de seguretat de l'Estat assegura que el govern espanyol "descobrirà" qui hi organitza el Tsunami i
diverses informacions publicades a mitjans estatals asseguren que Marlaska ho desvetllarà
aquesta setmana.
La xarxa ha respost de manera irònica a aquesta declaració i han començat a donar "pistes" a
Marlaska a través de Twitter, assenyalant quins podrien ser els veritables responsables del
Tsunami Democràtic.L'etiqueta #PORRAtsunamiDemocràtic
(https://twitter.com/hashtag/PORRAtsunamiDemocr%C3%A0tic) està funcionant a tota canya a
Twitter.

Ramon Espadaler. #PORRAtsunamiDemocràtic
(https://twitter.com/hashtag/PORRAtsunamiDemocr%C3%A0tic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/Nz1N9qzYBq (https://t.co/Nz1N9qzYBq)
? Amadeu Brugués (@AmadeuBrugues) November 2, 2019
(https://twitter.com/AmadeuBrugues/status/1190603818326724608?ref_src=twsrc%5Etfw)

Santi Vila #PORRAtsunamiDemocràtic
(https://twitter.com/hashtag/PORRAtsunamiDemocr%C3%A0tic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? arnautista (@arnautista) November 2, 2019
(https://twitter.com/arnautista/status/1190606206399856641?ref_src=twsrc%5Etfw)

M. Rajoy #PORRAtsunamiDemocràtic
(https://twitter.com/hashtag/PORRAtsunamiDemocr%C3%A0tic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? mercè solà??? RepúbliCAT (@SolaMerce) November 2, 2019
(https://twitter.com/SolaMerce/status/1190678867931009027?ref_src=twsrc%5Etfw)

Usual suspect. Ell i Santi Vila.
? Màxim Pérez (@maximperezcalvo) November 2, 2019
https://www.naciodigital.cat/noticia/190292/qui/darrere/tsunami/xarxa/esclata/pistes/esbojarrades/ajudar/marlaska/descobrir-ho
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(https://twitter.com/maximperezcalvo/status/1190604119154843648?ref_src=twsrc%5Etfw)

Amenaça de la ministra Delgado
La ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, ha advertit aquest dissabte que la policia
pot actuar si s'altera la jornada de reflexió, després que Tsunami Democràtic hagi convocat
"activitats polítiques i festives" per al 9 de novembre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190223/tsunami/democratic/convoca/concentracio/placa/catal
unya/9-n) .
En una visita a Tarragona, Delgado ha fet una crida "a la calma" perquè "ni es distorsioni ni es
disturbi la jornada de reflexió" perquè fer-ho pot suposar cometre delictes electorals. En aquest
sentit, ha recordat que els cossos policials tenen el deure de "prevenir la comissió de fets delictius"
i ha considerat que aquests dies ja ho han fet "de manera raonable, solvent i proporcionada".
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