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Imatge d'arxiu dels ultres de
l'Espanyol. Foto: LLUÍS CRUSET.

Notícies de ...

Barcelona Cornellà de Llobregat

ESPORTS

Cornellà planta cara al radicals de l'Espanyol
L'Espanyol no permet l'entrada a aquests seguidors a l'estadi i es van dedicar a fer la «festa» al carrer

08/08/09 02:00 - BARCELONA - EL 9

Els veïns del barri  de Riera de Cornellà de Llobregat van alertar ahir de la presència pels
seus carrers d'un centenar de radicals de l'Espanyol el dia de la inauguració del Nou Estadi
del club blanc-i-blau. Els ultres, membres de les Brigadas Blanquiazules, tenen des de fa
temps l'entrada prohibida a l'estadi. Davant d'aquesta impossibilitat es van dedicar a estar-se
pels bars de la zona. En un d'aquests es van fer forts i van començar a proferir tota mena
d'amenaces. Davant d'aquesta situació, l'Associació de Veïns de Riera de Cornellà hauria
començat una campanya de recollida de signatures –n'haurien recollit ja més d'un centenar–
per demanar algun tipus de mesura preventiva a causa de la por que els veïns afirmen que
senten per la presència d'aquests descontrolats. Amb la recollida de firmes, els veïns de la
ciutat del Baix Llobregat esperen que s'adoptin mesures per evitar problemes. Molts veïns
diuen que tenen por per la presència dels ultres, que entonen càntics feixistes i profereixen
tota mena d'insults cap a ells.

Fins ahir no es va tenir coneixement d'aquesta situació tan lamentable que perjudica la bona
imatge que l'Espanyol vol tenir a la zona del Baix Llobregat, on ha estat rebut per les
autoritats amb tots els honors. Però, com sempre, hi han uns quants brètols que volen
aigualir la festa blanc-i-blava.

Darrera actualització ( Dissabte, 8 d'agost del 2009 02:00 )
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