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La veritat del paquet «llibertat
Oriol» de la cavalcada de Sabadell
Ha generat la primera confrontació política del 2019 a la ciutat

El missatge de "llibertat Oriol", en un dels paquets al Vapor Reial | Albert Segura

L'aparició d'un paquet de regal amb el nom de ?Llibertat Oriol?
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/21987/paquets/amagats/cavalcada/reis/sabadell/reco
rden/llibertat/dels/presos/politics) al Vapor Reial, ha desfermat la primera controvèrsia política del
2019 a Sabadell. Un element decoratiu, que forma part de l'atrezzo de l'activitat que s'ha dut a
terme a Fira Sabadell aquest dijous i divendres, i que va pertànyer a una de les entitats que
organitza la cavalcada del Reis d'Orient, els Amics del 600, com recorden fonts municipals. Amb
la qual cosa, apunten, no poden controlar-ho.
La presència d'aquest paquet no ha agradat a l'oposició que així ho ha expressat, ja sigui via
comunicats o manifestacions a les xarxes socials. Els socialistes han carregat
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/21996/psc/vol/retirada/dels/paquets/cavalcada/dema
nen/llibertat/dels/presos/politics?rlc=p1) contra el consistori i els acusa d'introduir missatges
polítics en una cita dirigida al públic infantil.
En la línia del portaveu del PP, Esteban Gesa, qui, a més, ha desitjat per als integrants de l'equip
municipal que els Reis Mags els portin carbó. També Cs ha criticat la presència del missatge i ha
demanat que no es faci ?ús polític i partidista? de les carrosses.
Vista la politización de la Cabalgata Real, x parte del equipo de Gobierno de la ciudad, espero que
https://t.co/mRdzKK6Hr4 (https://t.co/mRdzKK6Hr4) .los Reyes Magos de Oriente, les traigan
carbón! Se lo han ganado! @EspavilaSbd https://twitter.com/EspavilaSbd?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
@NacioSabadell (https://twitter.com/NacioSabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) @RadioSabadell
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(https://twitter.com/RadioSabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) @DiarisSabadell
(https://twitter.com/DiarisSabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) @iSabadellcat
(https://twitter.com/iSabadellcat?ref_src=twsrc%5Etfw)
? Esteban Gesa Para (@EstebanGesa) 5 de gener de 2019
(https://twitter.com/EstebanGesa/status/1081357176634068993?ref_src=twsrc%5Etfw)

??????En @CiutadansCs (https://twitter.com/CiutadansCs?ref_src=twsrc%5Etfw) queremos que
los niños sean los únicos protagonistas??
?Por eso pedimos de nuevo al @Aj_Sabadell
(https://twitter.com/Aj_Sabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) que no use las carrozas y la???cabalgata
de los #ReyesMagos (https://twitter.com/hashtag/ReyesMagos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
de #Sabadell (https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) con fines
políticos y partidistas en favor del separatismo como hizo el año pasado
? Cs Sabadell (@cssabadell) 4 de gener de 2019
(https://twitter.com/cssabadell/status/1081183395143712769?ref_src=twsrc%5Etfw)
Un rebombori generat per un element decoratiu i que l'any passat ja es va veure
(http://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/15684/llibertat/oriol/records/pels/jordis/quim/cavalcada
/sabadell) damunt d'un dels vehicles que va recórrer la ciutat, i no només amb referències a
l'empresonament d'Oriol Junqueras, també als Jordis i a Joaquim Forn. Aquest any, però, en un
període ple de cites electorals, la política ha interferit de ple en un àmbit que al 2018 va passar
gairebé desaparcebut.

Un dels 600 amb el llaç groc i el nom dels "Jordis", en la cavalcada de l'any passat Foto: Albert Segura

https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/22005/veritat-paquet-llibertat-oriol-cavalcada-sabadell
Pàgina 2 de 3

El paquet que demana "llibertat Oriol" de l'any passat Foto: Albert Segura
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