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Torrent planta la recepció de Felip VI
en el Mobile per l'actitud del rei
amb l'1-O
El president del Parlament no participarà en la rebuda oficial del monarca, però sí
que assistirà al sopar d'inauguració posterior

Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya. | Adrià Costa

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, també plantarà aquest diumenge el rei
Felip VI. Seguint els passos de l'alcaldessa de Barcelona
(https://www.naciodigital.cat/noticia/149291/colau/planta/felip/vi/no/participara/rebudes/oficials/al/r
ei/mobile?rlc=p1) , Ada Colau, la màxima autoritat de la cambra catalana no assistirà a la rebuda
oficial al monarca per la inauguració del Mobile World Congress. Torrent, però, sí que anirà al sopar
posterior que tindrà lloc al Palau de la Música.

Així, el republicà pretén denunciar que el cap d'estat espanyol "no ha dedicat ni una sola paraula
al miler de ferits de l'1 d'octubre per l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional". Retreu
també a Felip VI la seva actitud vers el poble de Catalunya i remarca que, en el discurs oficial
del passat 3 d'octubre des de la Casa Reial, "emparava l'actuació del govern espanyol i no
apostava en cap cas per la política com a via per a resoldre els conflictes polítics".
Segons detalla en un comunicat, aquesta resposta ha estat parlada i pactada amb Ada Colau,
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amb qui han coincidit que era la més adequada perquè permetia protestar en el marc de la
situació actual i, de la mateixa manera, expressar conjuntament el compromís amb el Mobile.
Degoteig constant d'alts càrrecs que faran el buit a Felip VI
Si bé aquest dissabte han fet pública la seva decisió el president del Parlament i l'alcaldessa de
Barcelona, a mitjans d'aquesta setmana ja havia anunciat la seva plantada el secretari de
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró, per la "pèrdua de legitimitat"
del monarca arran del discurs del 3 d'octubre del 2017
(https://www.naciodigital.cat/noticia/139739/felip/vi/avala/repressio/policial/situa/govern/al/marge/d
emocracia) . També se sap de fa dies que el cap de files d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, havia
declinat la invitació.
Aquest mateix dissabte han fet gran la llista el secretari general d'Empresa, Pau Villòria, i el
secretari de Competitivitat, Joan Aregio. Tots dos, que conformen la cúpula d'aquest
departament de la Generalitat, han declinat la invitació al sopar inaugural, que tindrà lloc diumenge
al Palau de la Música.
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