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Torrent i Colau abanderen el
malestar de les institucions
catalanes amb Felip VI
El president del Parlament i l'alcaldessa de Barcelona se sumen a l'ampli llistat
d'alts càrrecs de la Generalitat i també plantaran el monarca en la seva primera
visita a Catalunya des de l'1-O | El sobiranisme no perdona al cap d'estat
espanyol que avalés la repressió policial en el seu discurs del 3 d'octubre

Colau i Torrent, reunits al Parlament Foto: ACN

Les institucions catalanes es revolten contra Felip VI. Aquest diumenge, quan el focus mediàtic
internacional se centri en Barcelona pel tret de sortida a una nova edició del Mobile World
Congress, el sobiranisme li deixarà clar al rei espanyol que no és ben rebut a Catalunya. El
president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau han
anunciat aquest dissabte que plantaran el monarca en les rebudes oficials. És una plantada, però, a
mig gas. Ni la màxima autoritat de la cambra catalana ni la representant de la ciutat que acull el
Mobile
(https://www.naciodigital.cat/noticia/149291/colau/planta/felip/vi/no/participara/rebudes/oficials/al/r
ei/mobile?rlc=p1) vol quedar malament amb l'organització d'un esdeveniment que aporta
anualment centenars de milions d'euros a les arques catalanes. No hi seran a la inauguració, però
no fallaran al sopar del Palau de la Música.
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L'acte d'obertura del congrés més important del món de la telefonia mòbil esdevindrà un aparador
gegant de l'escenari d'excepcionalitat en què està instal·lat el país des de fa mesos. La
Generalitat, de fet, no tindrà representació en el primer acte del MWC, un fet inèdit i sense
precedents. Sense Govern i amb diputats empresonats o a l'exili, els secretaris generals dels
diferents departaments de l'executiu català han optat per declinar les invitacions.
Amb el seu "no", Torrent pretén denunciar que el cap d'estat espanyol "no ha dedicat ni una sola
paraula al miler de ferits de l'1 d'octubre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/149315/torrent/planta/recepcio/felip/vi/mobile/actitud/rei/amb/1
-o) per l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional". El repubiclà 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".

Torrent retreu a Felip VI la seva actitud vers el poble
de Catalunya avalant la repressió en el seu discurs del
passat 3 d'octubre

Segons ha detallat en un comunicat, la negativa ha estat parlada i pactada amb Ada Colau, amb
qui han coincidit que era la més adequada perquè permetia, d'una banda, protestar en el marc
de la situació actual i, de l'altra, expressar conjuntament el compromís amb el Mobile. Protestar,
però sense posar en perill una font d'ingressos irrenunciable per a Barcelona i tot Catalunya.
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Colau i Felip VI junts en el 25è aniversari dels Jocs de Barcelona Foto: ACN

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, copsant bona part dels titulars al llarg del dia, 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. 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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