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L'inspector general de l'exèrcit a
Catalunya espera que es «respecti
la legalitat»
Fernando Aznar Ladrón expressa el seu desig "que es recuperin la concòrdia i la
cohesió social"

Celebració de la Pasqua Militar a Barcelona | Delegació del govern espanyol a Catalunya

El tinent general de l'exèrcit i representant de les forces armades a Catalunya, Fernando Aznar
Ladrón, ha expressat la seva "confiança en que es respecti la legalitat" i el seu desig "que es
recuperin la concòrdia i la cohesió social" en la celebració de la Pasqua Militar a Barcelona.
L'inspector ha qualificat el 2017 com un any "especialment greu i delicat en molts aspectes" de la
societat catalana i que ha estat "marcat per la violència en les seves diferents manifestacions".
Així, ha recordat els atemptats terroristes de l'agost a Barcelona i Cambrils i ha expressat el seu
record per a les víctimes i l'ànim i solidaritat als seus familiars.
L'inspector ha fet balanç de la tasca de les forces armades, especialment centrant-se en aquells
aspectes relacionats amb Catalunya i en el paper "fonamental" que juguen en àmbits com la
protecció i control dels espais marítims de sobirania estatal o de l'espai aeri, entre d'altres. Aznar
Ladrón també ha tingut un record per l'exministra de Defensa Carme Chacón, que va morir el
passat abril.
Felip VI agraeix el regnat del seu pare
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L'altra cara de la celebració de la Pasqua Militar ha estat l'acte que ha protagonitzat el rei Felip VI
al Palau Reial de Madrid. Des d'allà ha agraït aquest dissabte al seu pare Joan Carles I
(https://www.naciodigital.cat/noticia/146149/felip/vi/agraeix/regnat/joan/carles/gracies/pels/anys/se
rvei/lleial/espanya?rlc=a1) seus anys de servei "lleial" a Espanya i el seu "exemple" vestint "amb
honor" l'uniforme militar "i sempre vetllant per l'excel·lència i el compromís" de les Forces
Armades amb la democràcia, la llibertat i la seguretat.
La presència dels reis emèrits Joan Carles I i Sofia ha marcat aquest any la celebració de la
Pasqua Militar al Palau Reial de Madrid, on el rei Felip VI ha aprofitat per felicitar a tots dos pel
seu 80 aniversari, que el monarca emèrit va complir aquest divendres i la reina Sofia ho farà el
proper 2 de novembre.
Amb motiu d'aquest aniversari, la Casa Reial va anunciar que tots dos participarien al llarg de tot
l'any en diversos actes amb diferents estaments de la societat civil. La Pasqua militar ha estat el
primer d'ells al costat del rei Felip VI i la reina Letizia, el president del Govern, Mariano Rajoy; la
ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; i el d'Interior, Juan Ignacio Zoido.
Els reis i els reis emèrits han rebut junts el besamans de la cúpula militar, encapçalats pel cap
d'Estat Major de l'Exèrcit (JEMAD), general Fernando Alejandre, i els caps d'Estat de l'Exèrcit de
Terra, l'Armada i l'Exèrcit de l'Aire ; a més del director general de la Guàrdia Civil.
En el seu discurs al saló del tron, el monarca ha aprofitat per dirigir unes paraules al seu pare,
"antic Capità General" de les Forces Armades: "Felicitats Majestat, i gràcies, també, per tants anys
de servei lleial a Espanya, per el teu exemple vestint amb honor l'uniforme i sempre vetllant per
l'excel·lència i el compromís de les nostres Forces Armades amb la nostra democràcia, la nostra
llibertat i la nostra seguretat ".
El monarca també ha recordat que enguany se celebra el 40è aniversari de la Constitució
espanyola, que ha definit com un "gran pacte de convivència" entre els espanyols i on resideixen
els "drets i llibertats" de tots i el progrés econòmic i social.
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Felip VI pronuncia un discurs en la celebració de la Pasqua Militar a Madrid Foto: Ministeri de Defensa
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