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Concentracions de protesta a
Granollers i el Vallès Oriental per la
inhabilitació del president Torra
Un grup de persones instal·la vàters davant els jutjats de Granollers amb la
inscripció "Justícia de merda"
El Vallès Oriental ha reaccionat aquesta tarda contra la inhabilitació del president de la Generalitat
de Catalunya Quim Torra i davant els ajuntaments dels diferents municipis de la comarca hi ha
hagut concentracions de protesta contra la sentència del Tribunal Suprem. Les protestes han
estat ben diverses i, en alguns casos enginyoses.
Aquest és el cas de Granollers on un grup de persones s'han concentrat davant dels jutjats on
han instal·lat vàters i amb la pancarta "Justícia de merda". A la capital del Vallès Oriental també hi
hagut concentració a la Porxada amb la lectura del manifest de l'Associació de Municipis de
Catalunya (AMI) i el cant de Els Segadors. Tampoc no han faltat crits d'independència i de
mobilització al carrer.
A La Garriga unes dues-centes persones s'han concentrat a la plaça de l'Església on hi ha hagut
parlaments de l'ANC, Òmnium i els partits independentistes. A Caldes de Montbui les persones
contràries a la inhabilitació, més d'un centenar, s'han concentrat a la plaça de la Font del Lleó. S'ha
recordat que a Catalunya hi ha gairebé 3.000 represaliats des de l'1 octubre del 2017.
També hi ha hagut protestes als municipis del Baix Montseny. A Sant Celoni s'han concentrat
més de dues-centes persones a la plaça de la Vila.
VÍDEO Instal·len vàters davant dels jutjats de #Granollers amb la pancarta 'Justícia de merda' per
protestar per la inhabilitació del president #Torra
? @cserradomenech i @_milkiguei pic.twitter.com/rYrYlaqRi6
? infovalles (@infovalles_votv) September 28, 2020

? Cantem Els Segadors a la Porxada.
? Els cants d'independència i record a l'1-O clouen l'acte. @PrimariesG i la resta de partits i
entitats seguim mobilitzats i al carrer. pic.twitter.com/277fHWTvRR
? Granollers per la Independència-PrimàriesCatalunya (@PrimariesG) September 28, 2020

? A #lagarriga unes 200 persones es concentren a la plaça de l'Església per protestar contra la
inhabilitació de Quim #Torra
?? Hi ha hagut parlaments de l'ANC, Òmnium i dels partits independentistes
? @Juditfzb pic.twitter.com/y6auAMKcWd
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? infovalles (@infovalles_votv) September 28, 2020

? A Caldes de Montbui més d'un centenar de persones a la plaça de la Font del Lleó per protestar
per la inhabilitació del president #Torra
?? Entre d'altres s'han recordat als gairebé 3.000 represaliats que té Catalunya des de l'1
octubre del 2017
? @gpermanyer pic.twitter.com/63Yz0SmwWh
? infovalles (@infovalles_votv) September 28, 2020

La inhabilitació del president @QuimTorraiPla evidencia que la persecució a l'independentisme que
va començar el @SomosPP continua ara amb el govern más progresista de la història @PSOE
@PODEMOS#justiciademerda#ThisIsTheRealSpain pic.twitter.com/AFp9U2jGWf
? CDRGranollers (@CDRGranollers) September 28, 2020
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