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Crítiques contra l'alcaldessa Ana
María Martínez per la seva gestió en el
cas dels menors
L'exdiputat de la CUP David Fernández, regidors de grups municipals
d'esquerres, analistes polítics i mitjans de comunicació es manifesten amb duresa
a les xarxes socials

Manifestació contra de l'obertura del centre de menors | Carla Serra

L'escarni contra la directora general
(https://www.rubitv.cat/noticia/1846/dgaia/visita/ciutat/donar/explicacions/sobre/obertura/centre/me
nors) d'Atenció a la Infància ahir a Rubí ha disparat la tensió entorn el cas del rebuig d'una part dels
veïns al projectat centre d'allotjament per a menors no acompanyats.
[nointext]
Mentrestant, a la xarxa es multipliquen les reaccions crítiques contra la gestió que l'alcaldessa Ana
María Martínez (PSC) està fent del conflicte, que rep acusacions d'aprofitar-se de les actituds
xenòfobes per treure'n rèdit electoral.
En les darreres hores, s'han pronunciat a la xarxa veus com les de David Fernández, exdiputat
de la CUP; José Rodríguez "Trinitro"; regidors de Rubí de partits d'esquerra com ERC i AUP i
d'altres, i analistes polítics amb presència nacional com Francesc-Marc Álvaro o Jordi Muñoz..
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Siguiendo el hilo, la alcaldesa de Rubí es lo más irresponsable que he visto en mi vida. En lugar
del PSC parece de Front Nacional de Le Pen o de Vox.
Quo vadis PSC https://t.co/QsO6hACqPo (https://t.co/QsO6hACqPo)
? Jose Rodríguez (@trinitro) 15 de mayo de 2019
(https://twitter.com/trinitro/status/1128537070031507457?ref_src=twsrc%5Etfw)

Llegir al seu perfil "treballadora social" i "màster lideratge gestió polític" fa plorar.
? David Fernàndez (@HiginiaRoig) 15 de mayo de 2019
(https://twitter.com/HiginiaRoig/status/1128557261398401024?ref_src=twsrc%5Etfw)

Quina vergonya aquesta alcaldessa dels @socialistes_cat
(https://twitter.com/socialistes_cat?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/Risrzerbr4
(https://t.co/Risrzerbr4)
? Jordi Muñoz (@jordimunozm) 14 de mayo de 2019
(https://twitter.com/jordimunozm/status/1128395792929165312?ref_src=twsrc%5Etfw)

Semàfor vermell a l'Alcaldessa. Avui la premsa. El 26M la gent. #Rubicity
(https://twitter.com/hashtag/Rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/wofZZY4wKO (https://t.co/wofZZY4wKO)
? En Comú Podem Rubí (@comurubi) 15 de maig de 2019
(https://twitter.com/comurubi/status/1128567671652593665?ref_src=twsrc%5Etfw)

Avui com a ciutat hem viscut un episodi molt trist.
Demà serem noticia per actituds q no són pròpies de la ciutat que volem.
És perillós no tractar amb responsabilitat i transparència l'acollida de menors refugiats que han patit
tant per arribar a Europa. #FesElCanvi
(https://twitter.com/hashtag/FesElCanvi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #rubicity
(https://twitter.com/hashtag/rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/s1zzm7CTU1
(https://t.co/s1zzm7CTU1)
? xcorbera ? (@xcorbera) 14 de maig de 2019
(https://twitter.com/xcorbera/status/1128397001576595457?ref_src=twsrc%5Etfw)

El que ha passat a Rubí és greu. L'alcaldessa de la ciutat no és de Vox, és del PSC. Preguntemnos per quin motiu creixen els ultres. La resposta és evident.
? Francesc-Marc Álvaro (@fmarcalvaro) 15 de mayo de 2019
(https://twitter.com/fmarcalvaro/status/1128539543626448897?ref_src=twsrc%5Etfw)
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[2/3]
- Irresponsabilitat política i social de qui governa (PSC): enlloc de mediar, utilitza el conflicte com
a arma electoralista.
- Recordem que són MENORS i per tant queden emparats sota el Drets de la Infància, vinguin d'on
vinguin, parlin la llengua que parlin.#rubicity
(https://twitter.com/hashtag/rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Anna Palou Solé (@annapalou) 15 de maig de 2019
(https://twitter.com/annapalou/status/1128562465917362176?ref_src=twsrc%5Etfw)

L'emperadora va despullada.... Ara ja ho sap tothom #rubicity
(https://twitter.com/hashtag/rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/hR3DPvtEiD
(https://t.co/hR3DPvtEiD)
? Aitor Sanchez?? (@integraitor) 15 de maig de 2019
(https://twitter.com/integraitor/status/1128564166934061056?ref_src=twsrc%5Etfw)
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