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Una concentració antifeixista amb
centenars de persones deixa en res
el míting de Vox a la plaça Major de
Vic
El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, hi ha fet un míting davant un
vintena de seguidors del partit i centenars de persones protestant per la
presència de l'organització ultradretana a la ciutat | Els Mossos han desplegat una
espectacular operatiu amb motiu de l'acte de VOX | Al cap d'una estona d'haverse acabat hi ha hagut càrregues policials i una crema de contenidors al centre de
la ciutat

Membres de Vox, d'esquena a l'acte del seu partit, exhibint una pancarta en actitud provocativa als
centenars de manifestants antifeixistes | Josep Comajoan

Centenars de persones s'han concentrat aquest dissabte a la tarda a la plaça Major de Vic per
protestar per la presència a la ciutat d'un delegació del partit ultradretà Vox. La delegació
l'encapçalava el secretari general del partit, Javier Ortega Smith, a més del candidat a les
eleccions del 14-F, Ignacio Garriga.
La concentració antifeixta ha deixat en no-res l'acte que havien anunciat des de Vox a la plaça
Major. De fet, s'havia anunciat una roda de premsa, però en realitat el que s'hi ha fet és un míting,
que ha durat poc més de mitja hora, amb la participació d'Ortega Smith i altres dirigents del partit
ultradretà. La cridòria de proclames antifeixistes, a més d'un altaveu per on sonava música
combativa, han impossibilitat que els assistents a l'acte, no més d'una vintena de persones, el
poguessin seguir.
Els Mossos han muntat un espectacular operatiu policial per impedir que en cap moment les
persones que participaven de la protesta antifeixista poguessin acostar-se a menys de 10 metres
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de l'acte polític, que s'ha fet sota el balcó de l'Ajuntament. De fet, qui en algun moment ha provocat
algun moment de tensió han estat alguns participants en l'acte de Vox, que han intentat trencar els
dos cordons policials que separaven l'acte dels concentrats. Alguns dels participants en l'acte,
més que escoltar els representants polítics, han estat tota l'estona en actitud provocativa caps als
concentrats, exhibint banderes espanyoles i una pancarta de Vox, amb crits a favor d'Espanya i
en contra del separatisme. En contrapartida, alguns dels participants en la convocatòria antifeixista
han llançat ous i farina en direcció a l'acte de Vox.

Un moment de la protesta d'aquest dissabte a Vic contra la presència de Vox a la ciutat Foto: Josep
Comajoan
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Simpatitzants de Vox exhibint banderes espanyoles en actitud provocativa als manifestants antifeixistes
Foto: Josep Comajoan

Acabat l'acte, Ortega Smith i la resta de delegació política de Vox han estat escortats per desenes
d'agents dels Mossos d'Esquadra, que els han acompanyat mentre baixaven pel nucli antic de
Vic i els han facilitat poder sortir amb els cotxes sense que tinguessin en cap moment contacte
amb cap dels concentrats. Menys sort han tingut un parell de furgonetes de la delegació de Vox
que havien aparcat a la plaça del Paradís i que han marxat amb alguns bonys a la planxa a causa
d'empentes de la gent que s'hi ha concentrat.
Al cap d'una bona estona que ja hagués marxat la delegació de Vox, i amb diverses furgonetes
dels Mossos encara per Vic, quan algunes d'aquestes han intentat creuar el pont de la Pista,
s'han trobat amb desenes de persones que els impedien el pas. Això ha fet que agents de la
Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos carreguessins contra els manifestants, alguns dels quals s'hi
han tornat donant cops i llançant alguns objectes contra els cotxes policials.
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Els Mossos han muntat un espectacular dispositiu policial amb motiu de l'acte de Vox a Vic Foto: Josep
Comajoan
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Dos cordons dels Mossos han mantingut la concentració antifeixista a una distància considerable de l'acte
polític Foto: Josep Comajoan

Javier Ortega Smith durant el míting que ha fet sota l'Ajuntament de Vic Foto: Josep Comajoan

Passades les set de la tarda hi ha hagut una última seqüela de tot plegat, amb la crema d'alguns
contenidors a la rambla de l'Hospital, i una vegada més, la intervenció polical contra la gent que
protestava.
Pel que fa a l'acte en sí, del poc que s'ha pogut sentir de les intervencions d'Ortega Smith i altres
dirigents de Vox, ha arribat que al principi han destacat els orígens cristians de la ciutat de Vic.
Ortega Smith també ha fet referència a les paraules de l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, quan al
Parlament va criticar que es parlés en castellà amb determinades persones per la seva aparença:
«No hi pot haver mostra més gran de nazional-socialisme, sectarisme, xenofòbia, odia i
apartheid», ha dit. Durant l'acte s'han desplegat en dos balcos de la plaça Major dues estelades
gegants.
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Contenidors cremant a la rambla de Vic una estona després de l'acte de Vox
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