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VÍDEO Collboni ridiculitza els
pagesos independentistes en una
acte de Societat Civil Catalana
El candidat del PSC a Barcelona adverteix dels "riscos del nacionalisme"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=R0Qqv95tXpU
El candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, va participar dimecres en un acte organitzat
per Societat Civil Catalana sota el títol "Barcelona, co-capital cultural d'Espanya?". Durant una de
les seves intervencions, el regidor va relatar alguna de les seves experiències d'aquests últims
mesos, i en concret com va viure el que va definir com un dels dies que ho va passar "pitjor"
durant "aquests mesos fatídics". "Va ser el dia que vam veure la imatge de grans editorials
abandonant Barcelona i arribaven uns tractors a prendre la ciutat", va explicar.
?El relato de @jaumecollboni (https://twitter.com/jaumecollboni?ref_src=twsrc%5Etfw) sobre lo
que sucedió durante los fatídicos meses de septiembre y octubre, es terrible. Mientras entraban los
tractores por la Diagonal, se iban las principales editoriales de una ciudad cosmpolita como
Barcelona. Esto es el nacionalismo que vivimos. pic.twitter.com/nScbXiY6Xc
(https://t.co/nScbXiY6Xc)
? Joves Societat Civil Catalana (@JovesSCC) 21 de juny de 2018
(https://twitter.com/JovesSCC/status/1009820624888455168?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Quan vaig veure la imatge de veure els tractors entrant i les editorials marxant vaig pensar: aquí
prendrem mal de veritat", deia Collboni, entre somriures dels assistens. "No és una imatge
menor, és molt simbòlica del risc que hem corregut i correm com a ciutat oberta i cosmopolita
davant del repte del nacionalisme", va reblar el dirigent socialista.
El moment dels tractors ha despertat certa complicitat amb el públic de l'acte, i és que Societat
Civil Catalana és un dels grups que han alimentat la idea Tabarnia, que entre el seu argumentari
figura també "Tractòria", la zona que representaria la zona independentista i rural de Catalunya. A
l'acte hi van participar també Marilén Barceló, regidora i portaveu adjunta del Grup Municipal de
Ciutadans, i Àngels Esteller, diputada del PP al Congrés dels Diputats.
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