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La crítica d'Anna Erra a la visita de
Ciutadans: «Vic no és un plató on
treure rèdit electoral»
L'alcaldessa remarca que "som gent pacífica i no ens faran caure en les seves
mentides i provocacions"

Arrimadas i Rivera, a Vic | Albert Alemany

"Vic no és un plató on treure rèdit electoral a base de mentides i difamacions". D'aquesta manera,
l'alcaldessa Anna Erra ha criticat la visita de Ciutadans a la capital d'Osona. Erra ha remarcat, a
través d'un tuit, que "som gent pacífica i no ens faran creure les seves mentides ni caure en les
seves provocacions. Treballem junts pel nostre país, fem-ho pacíficament. Si no els fem cas, no
tenen relat".
#Vic (https://twitter.com/hashtag/Vic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) no és un plató on treure
rèdit electoral a base de mentides i difamacions. Som gent pacífica i no ens faran creure les
seves mentides ni caure en les seves provocacions. Treballem junts pel nostre país, fem-ho
pacíficament. Si no els fem cas, no tenen relat. pic.twitter.com/Ayo0A4imKV
(https://t.co/Ayo0A4imKV)
? Anna Erra ? (@Anna_Erra) September 25, 2019
(https://twitter.com/Anna_Erra/status/1176847099402567680?ref_src=twsrc%5Etfw)
Albert Rivera i Inés Arrimadas han visitat Vic aquest matí entre la indiferència i el soroll de les
cassoles, xiulets i alguna escridassa
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(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61257/rivera/arrimadas/vic/entre/indiferencia/soroll/cas
soles) . La visita de Ciutadans a la capital d'Osona ja comença a convertir-se en una tradició de
precampanya. Els líders de la formació taronja han arrencat amb un acte de suport a la Guàrdia Civil
enmig de la plaça Major.
Enmig d'una gran expectació mediàtica i policial, i envoltats de simpatitzants del partit, s'han sentit
crits de "fora", "provocadors", "llibertat presos polítics"...
La seva visita a la capital d'Osona es produeix dos dies després de la detenció de nou membres
del CDR. Entre aquests arrestats hi ha l'osonenc Txevi Buigas. Tant dilluns com dimarts,
centenars de persones es van concentrar a Vic
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61240/txevi/et/volem/casa/centenars/persones/proteste
n/vic/contra/detencions/guardia/civil) i Folgueroles
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61248/videos/centenars/persones/protesten/folgueroles
/suport/seu/vei/detingut/guardia/civil) , en solidaritat amb el detingut a Sant Pere de Torelló
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61240/txevi/et/volem/casa/centenars/persones/proteste
n/vic/contra/detencions/guardia/civil) .

VÍDEO @Albert_Rivera (https://twitter.com/Albert_Rivera?ref_src=twsrc%5Etfw) i
@InesArrimadas (https://twitter.com/InesArrimadas?ref_src=twsrc%5Etfw) es passegen per la
plaça Major de #Vic https://twitter.com/hashtag/Vic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
amb crits de
"llibertat presos polítics" de fons; informa @cfitverd
(https://twitter.com/cfitverd?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/VS6cvSOsoT
(https://t.co/VS6cvSOsoT) pic.twitter.com/jgSEKNfAWM (https://t.co/jgSEKNfAWM)
? Osona.com (@osona) September 25, 2019
(https://twitter.com/osona/status/1176822014054731777?ref_src=twsrc%5Etfw)
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