Setembre crític | | Actualitzat el 19/05/2019 a les 15:11

Manlleu es manifesta contra l'intent
d'apunyalament a persones del
Casal Boira Baixa per part d'un
ultradretà proper a Som Identitaris
El conegut ultra Roberto López Zambrana va atacar la carpa de la CUP de
Manlleu hores abans i ha protagonitzat diversos incidents violents en el passat |
Manlleu va respondre immediatament amb una concentració de rebuig al feixisme
i el discurs d'odi que difonen partits xenòfobs com Som Identitaris | López
Zambrana és simpatitzant del partit xenòfob Som Identitaris, grupuscle liderat per
Josep Anglada, i nebot de Paco Zambrana, cap de llista d'aquesta formació a
Manlleu

Concentració de rebuig al feixisme, aquest dissabte mateix a la plaça Fra Bernadí de Manlleu

Dissabte 18 de maig, Roberto López Zambrana ha intentat apunyalar les persones que es
trobaven al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu amb un ganivet d'uns 25 centímetres de fulla.
Les persones allí presents s'han refugiat al casal i han impedit que l'agressor entrés. Instants
després, l'ultra ha agredit agents de la Policia Local, que finalment l'han reduït i detingut. Els fets
han ocorregut hores després que aquesta mateixa persona increpés membres de la
Candidatura d'Unitat Popular (CUP) del municipi que plantaven cartells pel voltant del mercat
municipal de Manlleu (Osona) i finalment es dirigís a la carpa que el partit tenia davant del mercat
per destrossar-la, tal com es pot veure en aquest vídeo.
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Roberto López Zambrana és simpatitzant del partit xenòfob Som Identitaris, grupuscle liderat per
Josep Anglada, i nebot de Paco Zambrana, cap de llista d'aquesta formació a Manlleu

Roberto López Zambrana instants abans de treure el ganivet davant del Casal

Totes les persones estan en bon estat i han presentat una denúncia per l'assalt a l'espai
autogestionat, ja que consideren que «formen part d'un atac feixista que viu i sobreviu gràcies a la
impunitat que fins al moment tenen individus i grups d'extrema dreta». Roberto López Zambrana
és simpatitzant del partit xenòfob Som Identitaris, grupuscle liderat per Josep Anglada, i nebot de
Paco Zambrana, cap de llista d'aquesta formació a Manlleu. A més, López ja havia protagonitzat
diversos incidents en el passat: el 2009 va trencar el nas a Albert Generó, membre del Casal
Popular Boira Baixa de Manlleu i actual regidor de la CUP. Un any abans també havia pegat a
un altre membre d'aquest casal. A més, ara fa un any, davant la passivitat de la policia local va
pujar al balcó de l'Ajuntament per retirar l'estelada que hi penjava.
El mateix dissabte a la tarda hi ha hagut una concentració de rebuig als fets, on han intervingut
diferents partits polítics del consistori manlleuenc i s'ha llegit un manifest de condemna i
denúncia. A l'Ajuntament de Manlleu la presència de representants de l'extrema dreta ve de
lluny. Malgrat que les darreres eleccions municipals no obtinguessin cap representant, a les tres
anteriors el partit xenòfob Plataforma per Catalunya (PxC) va obtenir 1, 2 i 3 representants
respectivament.

[VÍDEO] Atac feixista contra la parada de la CUP a #Manlleu
(https://twitter.com/hashtag/Manlleu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) aquest matí. Davant la
seva violència la nostra fermesa: no passaran! @cupnacional
(https://twitter.com/cupnacional?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/pnpmYlqEDZ
(https://t.co/pnpmYlqEDZ)
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? CUP Manlleu (@CUPManlleu) May 18, 2019
(https://twitter.com/CUPManlleu/status/1129719007064543233?ref_src=twsrc%5Etfw)

Des de la CUP #Manlleu (https://twitter.com/hashtag/Manlleu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
volem donar les gràcies a totes les persones que ens han acompanyat aquest vespre per
denunciar els atacs feixistes que avui hem patit. #ManlleuAntifeixista
(https://twitter.com/hashtag/ManlleuAntifeixista?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/JYtW6lS2kF (https://t.co/JYtW6lS2kF)
? CUP Manlleu (@CUPManlleu) May 18, 2019
(https://twitter.com/CUPManlleu/status/1129854396005789697?ref_src=twsrc%5Etfw)

De nou feixisme i impunitat van de la mà.
?? Queda en llibertat en menys de 24 hores Roberto López Zambrana després de l'intent
d'apunyalament amb un ganivet de grans dimensions a companyes de la CUP i l'EI i destrossar
la nostra carpa ahir dissabte. pic.twitter.com/ZVbyiDMMWO (https://t.co/ZVbyiDMMWO)
? CUP Manlleu (@CUPManlleu) May 19, 2019
(https://twitter.com/CUPManlleu/status/1130087215013482498?ref_src=twsrc%5Etfw)
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