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Inés Arrimadas, rebuda a crits a Vic
La líder de Ciutadans es desplaça a la capital d'Osona tot i la prohibició de
l'Ajuntament de fer l'acte

Inés Arrimadas a Vic Foto: Adrià Costa

Tensió a Vic per la primera visita d'Inés Arrimadas. Tot i la prohibició de l'Ajuntament de Vic de fer
un acte
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57462/ciutadans/denuncia/ajuntament/vic/no/deixa/celeb
rar/acte) -perquè està fora de campanya electoral-, Ciutadans ha decidit atendre als mitjans de
comunicació aquest migdia a la plaça de la Catedral. Tal com explicava Arrimadas, "avui Ciutadans
hauria d'estar celebrant un acte, però l'Ajuntament -governat per partits separatistes- ha decidit no
ha donar-nos permís, tot i així sí que es va donar permís per fer-ne un de separatista". La líder de
Ciutadans es referia l'acte organitzat pel Moviment 30/03 en suport a la política vigatana exiliada
Marta Rovira, on hi van participar milers de persones
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57343/videos/milers/persones/recorden/marta/rovira/e
motiu/acte/vic) .
Rere un cordó policial -s'hi han desplaçat 4 dotacions de Mossos d'Esquadra- un centenar de
manifestants escridassaven a la cinquantena de persones que estaven al voltant d'Arrimadas,
Carlos Carrizoza i Fernando de Páramo, entre altres. "Fora feixistes", "provocadors", "1
d'Octubre, ni oblit ni perdó", "Marta Rovira et volem a casa" o "Els carrers seran sempre nostres"
han estat alguns dels càntics que s'han pogut sentir. "Els separatistes es pensen que els
municipis, places, platges i el Palau de la Generalitat són seus" ha dit.
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"Seguirem defensant el nostre projecte d'una Catalunya unida que no hagi de veure aquesta
fractura social", apuntava Arrimadas, en referència a la concentració que hi havia rere la policia.
Tot i així, minuts després, tal com es pot veure en el vídeo, ha participat en l'intercanvi de càntics
amb els manifestants. La visita oficial de la líder de Ciutadans a Vic ha durat poc més de mitja
hora.
VÍDEO Així reclama @InesArrimadas (https://twitter.com/InesArrimadas?ref_src=twsrc%5Etfw)
"libertad, libertad!" al cor del nucli antic de Vic https://t.co/qcyitLfYgQ (https://t.co/qcyitLfYgQ)
pic.twitter.com/LwRHKBw7my (https://t.co/LwRHKBw7my)
? NacióPolítica (@naciopolitica) 9 de juny de 2018
(https://twitter.com/naciopolitica/status/1005402367913807872?ref_src=twsrc%5Etfw)
Intentant assentar-se a Osona
Ciutadans va ser la tercera força a Osona en les eleccions del 21-D, amb un 11,5% dels vots, per
darrere de JxCat (46%) i ERC (25%). La formació taronja va escalar entre les opcions preferides
pels osonencs malgrat no disposar d'estructura de partit a la comarca, on no compta amb cap
regidor. Amb les municipals del 2019 a l'horitzó, el partit ja ha constituït grups a Vic i Manlleu
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57160/ciutadans/constitueix/agrupacions/vic/manlleu) .
"La implantació del partit segueix creixent", deia la líder del partit, apuntant que "estem convençuts
que les propers eleccions municipals Ciutadans multiplicarà la seva representació a tot arreu i
també a Osona". L'epicentre de l'operatiu polític no és a la comarca, el desplegament territorial
és pensat des del Vallès Oriental. Els grups de treball es piloten des de l'agrupació de Granollers,
que compta amb més estructura. Està previst que la formació es dirigeixi des de Vic, quan els
grups estiguin més consolidats. Encara no s'han donat a conèixer les cares que encapçalaran les
llistes a Osona.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=_JAoOZIl-Eg
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=-aPjOJ8zwpI
"@CiutadansCs (https://twitter.com/CiutadansCs?ref_src=twsrc%5Etfw) és feixisme": desenes
de persones rebutgen la visita d'@InesArrimadas
(https://twitter.com/InesArrimadas?ref_src=twsrc%5Etfw) a Vic i li recorden que "1 d'octubre, ni
oblit ni perdó". També s'entonen càntics a favor de @martarovira
(https://twitter.com/martarovira?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/qcyitLfYgQ
(https://t.co/qcyitLfYgQ) pic.twitter.com/ajZC9wulJ3 (https://t.co/ajZC9wulJ3)
? NacióPolítica (@naciopolitica) 9 de juny de 2018
(https://twitter.com/naciopolitica/status/1005393617475784704?ref_src=twsrc%5Etfw)
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