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El PP reclama que el Parlament
reprovi la CUP per estripar fotos del
rei
Els populars portaran la petició dimarts a la Mesa de la cambra i a la Junta de
Portaveus, i esperen que la Fiscalita també actuï d'ofici | Denuncien que el gest
atempta "clarament contra el reglament del Parlament, contra el codi de
conducta dels diputats i contra els mínims d'educació i respecte"

Alejandro Fernández, al costat de Xavier García Albiol. | PP

El gest d'aquest dilluns de sis diputats de la CUP i una membre del seu secretariat nacional
d'estripar una fotografia de Felip VI al Parlament
(http://www.naciodigital.cat/noticia/121453/cup/apuja/to/demana/dimissio/jordi/jan) no ha caigut
gens bé entre les files del PP. Així, davant d'aquesta actuació en contra de la detenció
d'independentistes per haver cremat fotos del monarca
(http://www.naciodigital.cat/noticia/121423/mossos/comencen/detenir/independentistes/acusats/cr
emar/fotos/rei?rlc=a1) , el portaveu popular a la cambra catalana, Alejandro Fernández, ha
exigit a la presidenta de la institució, Carme Forcadell, que reprovi els anticapitalistes, ja que
considera que "aquests fets atempten clarament contra el reglament del Parlament, contra el codi
de conducta dels diputats i contra els mínims d'educació i respecte que una societat plural i
democràtica ha de tenir", segons un comunicar de premsa.
Així mateix, Fernández espera també que la Fiscalia actuï d'ofici contra l'actuació i ha anunciat
que portarà la petició de reprovació dimarts a la Mesa del Parlament i a la Junta de Portaveus.
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"Qualsevol demòcrata i persona civilitzada ha de condemnar i rebutjar unes imatges com les
d'avui", ha asseverat, i encara afegeix: "Aquesta no és la Catalunya que volem, una Catalunya
on es falta el respecte a persones, a institucions, on s'atempta contra la pluralitat i la democràcia".
Igualment, ha tornat a instar Carles Puigdemont a trencar els acords amb la CUP.

Ni el govern espanyol ni la Conselleria d'Interior aturaran el #referèdum
(https://twitter.com/hashtag/refer%C3%A8dum?src=hash) . Nosaltres no farem ni un pas enrere
#NiReiNiPor (https://twitter.com/hashtag/NiReiNiPor?src=hash) #perlarepública
(https://twitter.com/hashtag/perlarep%C3%BAblica?src=hash) pic.twitter.com/cJ9FzvkPAu
(https://t.co/cJ9FzvkPAu)
? CUP #NiReiNiPor (@cupnacional) 12 de desembre de 2016
(https://twitter.com/cupnacional/status/808328594070142976)
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