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Baños qualifica les paraules
d'Iglesias de «feridores i etnicistes»
El cap de llista de la CUP proclama: "Catalans som tots" | Argumenta que
l'independentisme d'esquerres és majoritari gràcies a "la barreja de sangs"

Presentació dels cartells de campanya de la CUP al Casal Independentista Cruïlla | Isaac Meler

Antonio Baños, candidat de la CUP a la presidència de la Generalitat, ha qualificat de "feridores i
etnicistes" les declaracions del líder de Podem, Pablo Iglesias
(http://www.naciodigital.cat/noticia/93882/iglesias/si/mas/vol/sexe/nosaltres/esperem/amb/fuet) ,
instant a fills i néts d'andalusos i extremenys a "treure les dents" el 27-S per fer fora a Mas i
Rajoy. "No s'ha fixat gaire en com és el país", ha afirmat el cap de llista, per remarcar que
"catalans som tots", referint-se als que venen del Senegal, als refugiats sirians i a tots els que no
són "catalans de soca-rel". En aquest sentit, ha considerat que l'independentisme d'esquerres és
majoritari gràcies a "la barreja de sangs".
Baños ha fet aquestes afirmacions durant la presentació de cartell i l'inici oficial de la campanya
de la CUP al Casal Independentista Cruïlla, des d'on també ha posat l'accent en el fet que les
eleccions del 27-S poden ser les de "l'últim Parlament autonòmic". "Avui comença una lluita del
nostre poble contra les forces que l'han oprimit des de fa segles", ha manifestat el candidat,
motiu pel qual "demà el Parlament estarà buit però els carrers estaran plens".
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Totes les notícies de la CUP-Crida Constituent de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/especials/767/cup/crida/constituent)

Totes les notícies de les eleccions al Parlament 2015 27-S
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/597/27-s/eleccions/parlament/2015)

Enquestòmetre: tots els sondejos de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/seccio/Juntspelsi)

Gràfic interactiu: totes les llistes del 27-S per demarcacions
(http://www.naciodigital.cat/seccio/llistes27sCatalunya)

Totes les fotos de la campanya de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/27-S)

https://www.naciodigital.cat/noticia/94003/banos/qualifica/paraules/iglesias/feridores/etnicistes
Pàgina 2 de 2

