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Falange Española de las JONS
convoca al 12-O juntament amb
PPC i Ciutadans
El partit crida els seus simpatitzants a manifestar-se a la plaça de Catalunya |
Considera que és el moment "d'unir forces" per defensar "la unitat d'Espanya"
Protesta de la Falange contra la consulta per la independència a Arenys de Munt. Foto: Adrià Costa/Nació
Digital.

La formació Falange Española de las JONS (http://falange.es/contenido/) convoca els seus
militants i simpatitzants a manifestar-se aquest dissabte, 12 d'Octubre, a la plaça de Catalunya de
Barcelona "per la unitat d'Espanya". Així ho ha confirmat a Nació Digital el jefe provincial del partit
a Catalunya, Antonio Sánchez, que explica que es manifestarà al costat del PP Català (PPC) i
Ciutadans (C's) per commemorar la Festa Nacional d'Espanya amb el lema "Som Catalunya,
somos España".
El màxim dirigent del partit a tot l'Estat, Norberto Pico, assegura que voldria que tant la
convocatòria de Montjuïc com la de plaça de Catalunya fossin "massives", però que han decidit
sumar-se a la convocatòria de PPC i C's perquè "ara és el moment de deixar de banda les
discordances polítiques i sumar voluntats en defensa de la unitat d'Espanya. Per això hem decidit
donar suport a aquesta concentració".
Tot i la decisió de sumar forces de cara a aquest 12-O, la formació no té cap inconvenient en
criticar (http://falange.es/contenido/2013/10/08/por-la-boca-muere-el-pez-alicia-camachoalineada-con-ciu-defiende-la-desigualdad-entre-espanoles/) el fet que Alícia Sánchez-Camacho
s'hagi "alineat amb CiU i defensi la desigualtat entre espanyols".
La formació, que combina un ideari centrat en la unitat d'Espanya i la justícia social, es declara
hereva directa de la fundada per José Antonio Primo de Rivera el 1933 i és la mateixa que va
promoure la protesta
(http://www.naciodigital.cat/galeria/145/pagina1/consulta/independencia/arenys/munt/concentracio
/falangistes) contra la consulta independentista d'Arenys de Munt el 2009. Una escissió seva, La
Falange (http://lafalange.com.es/?p=1087) , sí que participarà als actes ultres de Montjuïc.
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