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L'unionisme rebutja la lona d'«Ara
és l'Hora» de la Pedrera
L'entitat D'Espanya i catalans acusa l'Ajuntament de favoritisme

Els concentrats darrere de les lletres "Juntos" avui a Barcelona Foto: Josep Prat

Una vintena de persones s'han reunit aquest dimecres a la tarda davant de la Pedrera per
reclamar a l'Ajuntament de Barcelona que retiri la lona de la campanya d'"Ara és l'hora
(http://www.araeslhora.cat) ". Des de Moviment Cívic d'Espanya i catalans
(http://espanyaicatala.blogspot.com.es/) , organitzadora de la concentració, denuncien que el
consistori ha actuat amb favoritisme en aquest cas. El seu portaveu, Manel Parra, ha declarat
que "no és pot utilitzar l'Ajuntament amb fins partidistes". A més a més, Parra ha acusat tant a
l'Ajuntament com a "Ara és l'hora" de fer servir diners públics per pagar-ho. "Penso que giraria
al voltant de 30.000 euros", ha dit, malgrat una periodista li feia un gest cap amunt simbolitzant
que hauria estat per més.
Preguntat per Nació Digital per si hauria protestat de la mateixa manera en un cas invers, el
portaveu ha sostingut que sí i ha argumentat que en ocasions similars així ho han fet. "Un
ajuntament de Ciutadans va despenjar la senyera el 12-O i nosaltres hi vàrem estar en contra",
s'ha defensat.

https://www.naciodigital.cat/noticia/76534/unionisme-rebutja-lona-ara-es-hora-pedrera
Pagina 1 de 2

El portaveu del Moviment Cívic d'Espanya i Catalans, Manel Parra Foto: Josep Prat

La concentració ha tingut lloc avui a les vuit de la tarda sota la pancarta "Juntos" i s'hi han pogut
escoltar consignes com: "Visca la Pedrera lliure", "La Pedrera es de todos" o "Arriba España".
Tant al principi com al final, alguns dels assistents han repartit tríptics informatius entre les
persones que passaven pel Passeig de Gràcia.
Entre els participants s'hi ha pogut veure la coordinadora de VOX a la província de Barcelona,
Ariadna Hernández. A part d'una petita picabaralla al principi amb un ciutadà que ha expressat
les seves discrepàncies, l'acte ha transcorregut sense cap més incident.

https://www.naciodigital.cat/noticia/76534/unionisme-rebutja-lona-ara-es-hora-pedrera
Pagina 2 de 2

