
"Tots a una: puta Catalunya!" 
Agressions i insults a la Diada del 9 d'octubre del País València 

Un nombrós grup de 'blaveros' i militants de l'organització d'ultradreta Espanya 

2000 han protagonitzat disturbis durant la Diada del 9 d'octubre, que se celebra 

al País Valencià, tal i com ha informat el TN de TV3. Durant la processó cívica 

que passeja la reial senyera pel centre de València, un grup d'independentistes 

han desplegat una enorme estelada a l'edifici situat al cantó de l'Ajuntament de 

València. 

 

Això ha provocat una reacció agressiva per part dels manifestants, i s'han 

produït empentes i crits contra Catalunya - "tots a una: puta Catalunya"- i el 

català. La reial senyera ha estat aturada fins que s'ha retirat l'estelada. 
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12 d'octubre 

Autoritzada la manifestació d'Alianza Nacional a Tarragona 
La Subdelegació del govern espanyol assegura que "l imitarà en el temps i l'espai" el desenvolupament d e la marxa d'aquest grup d'extrema 
dreta 
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La Subdelegació del govern espanyol a Tarragona ha autoritzat la 
manifestació convocada pel grup d'extrema dreta Alianza Nacional pel matí 
del pròxim diumenge, 12 d'octubre, per commemorar el dia de la Hispanitat. 
També s'ha autoritzat una altra marxa convocada pel col·lectiu 
independentista Endavant, prevista per la tarda. Així mateix, la subdelegació 
ha advertit que les dues manifestacions estaran "limitades tant pel que fa a 
l'espai com al temps" previst. 

En un comunicat, la Subdelegació del govern espanyol assegura que ha 
autoritzat la manifestació després de "comptar amb els informes de la 
Guàrdia Urbana de Tarragona i el Cos Nacional de Policia" i ha assegurat que 
"no escatimarà esforços per garantir els drets constitucionals i la seguretat 
de tots els ciutadans". En aquest sentit, les forces de seguretat 
"s'encarregaran de fer respectar tan el dret de manifestació com el de lliure 
circulació de tots", amb especial cura a garantir "la seguretat dels ciutadans". 

La marxa espanyolista, tot i l'autorització per part de la Subdelegació, 
compta amb el rebuig de l'equip de govern de l'ajuntament de Tarragona 
(PSC-ERC) que dilluns ja va manifestar la seva oposició. L'alcalde de 
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, es va posar en contacte amb la 
subdelegada del Govern, Teresa Pallarès, per fer-li saber la posició 
desfavorable del consistori respecte a la celebració d'aquest acte, tot i que 
finalment la Subdelegació ha decidit autoritzar-la. 

La portaveu de l'equip de govern, Begoña Floría, va manifestar que "des de 
l'ajuntament es creu que la manifestació és un al·legat a la intolerància i que 
pot perjudicar la bona convivència ciutadana". 

Concert de rock neonazi 
Respecte a la possible celebració d'un concert de rock de grups d'ideologia 
"neonazi" la nit de l'11 d'octubre en un lloc per determinar de la ciutat, Floría 
ha assegurat que "no ha arribat cap sol·licitud" per a la celebració d'aquest 
esdeveniment. La portaveu municipal ha afegit que, en cas que fos així, "no 
seria aprovada, per la mateixa raó per la qual no trobem adequada la 
manifestació", i ha recordat que els tràmits administratius per atorgar un 
permís per a la celebració d'un acte al carrer requereixen un mínim de 15 
dies d'antelació. 

L'opinió del lector  

324 opinions 

Oi que és el dia de la Hispanintat? Doncs que facin una manifestació al seu 
país però a la nostra terra, és a dir, a Catalunya no volem manifestacions de 
feixestes!!! Eendavant amb la concentració de protesta per tot això, que serà 
el mateix dia 12 d'octubre a Tarragona, davant l'estàtua als herois de 1811
(estàtua dels despullats), a les 11:30h del matí. Cal que tots i totes sortim al 
carrer per deixar clar que no tolerem les manifestacions del nazisme a casa 
nostra! 

Comentari  
Normes d'us

Gemma 09.10.2008, 17:52 

EL MOTIU PER EL QUAL HI HA PROHIBICIÒ PER ALS "BATASUNOS" ÉS 
PERQUE DONAN SUPORT ALS ASSASSÍNS D'ETA. SI NO FOS AIXÍ, NO HI 
HAURIA CAP PROBLEMA AMB ELLS.  

LA VERITAT 09.10.2008, 17:34 

Curiós, es prohibeixen les manifestacions de l'independentisme basc i 
s'autoritzen les del feixisme español. Després vinga a parlar de la 
democràcia, la coherència, la convivència, etc.  

xacoli  09.10.2008, 16:15 

Navega per les paraules clau 

Dia de la Hispanitat, 12 d'octubre, Alianza Nacional, 
Subdelegació del govern 
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