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García Albiol avisa que «mobilitzarà»
els contraris a la independència «al
carrer» en cas de ruptura amb
Espanya
El candidat del PPC assegura que "als nostres enemics els hem de guanyar al
seu terreny de joc, al carrer" | Creu que els constitucionalistes no s'han
organitzat bé

Xavier García Albiol, candidat del PPC, durant la roda de premsa de l'ACN | ACN

Xavier García Albiol, candidat del PPC a les eleccions del 27-S, ha avisat que si els sobiranistes
intenten "trencar Catalunya de la resta d'Espanya", es dedicarà a "mobilitzar" i "organitzar" els
contraris a la independència perquè surtin al carrer a manifestar-se. En una roda de premsa a
l'ACN, ha considerat que "als nostres enemics els hem de guanyar també al seu terreny de joc,
al carrer". I és que el popular creu que els constitucionalistes no s'han organitzat encara
suficientment bé com per demostrar la seva "força" en una gran mobilització. I per això alerta que
serà "el primer" en fer una crida i, si cal, "organitzar" les manifestacions contra la independència.
I és que Albiol creu que fins ara només han estat disposats a manifestar-se els partidaris de la
independència i que aquesta és una carta que encara poden jugar els constitucionalistes de
totes les sensibilitats. "No hem tingut tots plegats la creença que més enllà dels resultats a les
urnes s'han d'estabilitzar el sentiment i la teva força. I ho han fet bé els que defensen el
trencament. Si tenen majoria els del sí, haurem de sortir al carrer, i jo aposto per aixecar la gent i
sortir al carrer", ha sentenciat, tot afegint que "als nostres enemics els hem de guanyar també en
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el seu terreny de joc, al carrer". En aquest sentit, Albiol advoca per ser "igual de contundents i
radicals, pacíficament, en la defensa d'Espanya".
Per fer aquesta mobilització dels contraris a la independència, el popular considera que només cal
"fer una crida com ho han fet els de la vorera d'enfront", en relació als sobiranistes. "I així si es
produeix un escenari de trencament polític per part dels rupturistes, aquesta capacitat de
mobilització serà molt important, i estic segur que serà un èxit", ha vaticinat.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=BfNRhZWQhFA
Totes les notícies del PP de les eleccions del 27-S (http://www.naciodigital.cat/grans/temes/792)

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)
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