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VÍDEO Els terrassencs, orgullosos
de Sabadell per la iniciativa de fer
volar banderes
Les fortes ratxes de vent s'han endut les banderes espanyola i saballuda de
l'Ajuntament rival
Aquest matí Sabadell i el Vallès Occidental s'ha llevat amb una tempesta de pluja i fort vent.
Ratxes de vent que a la cocapital vallesana han arribat a més de 70 km/h. Una de les
conseqüències més insòlites ha estat la que ha recollit un usuari a Twitter: el fort vent ha fet volar la
bandera espanyola i la de Sabadell de l'Ajuntament.
[noticia]76929[/noticia]
Els comentaris a la xarxa no s'han fet esperar i són molts els que fan mofa i riuen d'una situació
meteorològica que també ha fet caure diversos arbres a la ciutat. De fet el mateix exalcalde de la
ciutat i actual delegat de la Generalitat, Juli Fernández, ha piulat "la naturalesa és sàvia".

Així és com el vent s'ha endut la bandera d'Espanya de l'Ajuntament de Sabadell??
Poesia! https://t.co/qHW6gZGS5W (https://t.co/qHW6gZGS5W) pic.twitter.com/qUcWU0yw5G
(https://t.co/qUcWU0yw5G)
? Cesc? (@cesc239) January 22, 2021
(https://twitter.com/cesc239/status/1352549792270983168?ref_src=twsrc%5Etfw)

La naturalesa és sàvia ? #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #SabadellRepublicana
(https://twitter.com/hashtag/SabadellRepublicana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/cCCMyC4efO (https://t.co/cCCMyC4efO)
? Juli Fernàndez ? (@julifernandez) January 22, 2021
(https://twitter.com/julifernandez/status/1352553923614285824?ref_src=twsrc%5Etfw)
Com que el vent ha arrencat també la bandera de Sabadell alguns usuaris, com el líder d'ERC a
Terrassa han aprofitat la avinentesa per acomiadar-se de l'estat espanyol però també de l'eterna
rival cocapital. En la mateixa línia s'ha expressat un membre de la colla castellera dels Minyons
de Terrassa. "Si com a terrassenc has de reconèixer que a Sabadell s'ho curren, es diu i punt".

Adéu Espanya, i adéu Sabadell... ? ??
? Isaac Albert (@isaacalbert) January 22, 2021
(https://twitter.com/isaacalbert/status/1352563447205138432?ref_src=twsrc%5Etfw)

A veure, si com a terrassenc has de reconèixer que a Sabadell s'ho curren, és diu i punt.
pic.twitter.com/p9ryaIDNzQ (https://t.co/p9ryaIDNzQ)
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/76928/video-terrassencs-orgullosos-sabadell-iniciativa-fer-volar-banderes
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? Risto Minyons (@RistoMinyons) January 22, 2021
(https://twitter.com/RistoMinyons/status/1352563446836047879?ref_src=twsrc%5Etfw)

La naturalesa és sàvia ? #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #SabadellRepublicana
(https://twitter.com/hashtag/SabadellRepublicana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/cCCMyC4efO (https://t.co/cCCMyC4efO)
? Juli Fernàndez ? (@julifernandez) January 22, 2021
(https://twitter.com/julifernandez/status/1352553923614285824?ref_src=twsrc%5Etfw)

Em passen això per WhatsApp. Diuen que és Sabadell.
No saben res, aquests de Sabadell! Tot per donar enveja a Terrassa. Segur. ???#NaturaSàbia
(https://twitter.com/hashtag/NaturaS%C3%A0bia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/0ZWnP4l8mo (https://t.co/0ZWnP4l8mo)
? Albert Jaime (@AlbertJaimeC) January 22, 2021
(https://twitter.com/AlbertJaimeC/status/1352562509761441794?ref_src=twsrc%5Etfw)

Sabadell per fi assumeix que és un barri de Terrassa pic.twitter.com/6hL3wde4V2
(https://t.co/6hL3wde4V2)
? Mercè Espasa Cárdenas (@mespasacardenas) January 22, 2021
(https://twitter.com/mespasacardenas/status/1352567475905441792?ref_src=twsrc%5Etfw)

Però Sabadell també ha caigut! Ara vindrem a posar la de Terrassa per colonitzar el barri del sud?
? Oriol I A (@Oriol82) January 22, 2021
(https://twitter.com/Oriol82/status/1352566005353091073?ref_src=twsrc%5Etfw)
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