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Així de contenta es mostra Ana
Rosa Quintana per l'elecció del nou
(i polèmic) ministre de Cultura
Màxim Huerta va copresentar el "Programa de Ana Rosa" a Telecinco

Ana Rosa Quintana, en una imatge d'arxiu. | Youtube

Cinc dies després de guanyar la moció de censura, el president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha
revelat els noms dels seus ministres.
(http://www.naciodigital.cat/noticia/156641/aquest/govern/pedro/sanchez/11/dones/homes/disposa
t/dialogar) El nou executiu ha generat alguns dubtes entre les formacions independentistes, amb
alguns ministres polèmics per les seves declaracions sobre el procés català, com Màxim Huerta,
que liderarà Cultura i Esports, o Josep Borrell, a l'àrea d'Exteriors. Tampoc ha agradat el
nomenament del magistrat Fernando Grande-Marlaska a Interior.
Les reaccions han estat de tot tipus: des de les més contundents -com la del president a l'exili
Carles Puigdemont
(https://www.naciodigital.cat/noticia/156657/puigdemont/reacciona/amb/irritacio/al/nou/govern/san
chez) - o aquelles que mostren "orgull i satisfacció" pel nomenament del nou referent de l'àmbit
cultural i esportiu a l'Estat. Máxim Huerta va copresentar El Programa de Ana Rosa a Telecinco.
La presentadora ha volgut felicitar-lo a través de Twitter i ha assegurat que serà un ministre
"conciliador, sensat i amb sensibilitat".

Todos estamos emocionados con el nombramiento de nuestro compañero @maximhuerta
(https://twitter.com/maximhuerta?ref_src=twsrc%5Etfw) . Será un Ministro conciliador, sensato y
con sensibilidad. Orgullo!!

https://www.naciodigital.cat/noticia/156660/aixi/contenta/es/mostra/ana/rosa/quintana/eleccio/nou/polemic/ministre/cultura
Pàgina 1 de 2

? Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 6 de juny de 2018
(https://twitter.com/anarosaq/status/1004445448206209025?ref_src=twsrc%5Etfw)
El nomenament de Máxim Huerta també ha generat força polèmica per piulades antigues del
nou ministre, algunes d'elles carregant contra l'independentisme. La xarxa ha fet treball
d'hemeroteca i n'ha recuperat un ampli llistat que ha enervat molts usuaris
(https://www.naciodigital.cat/noticia/156651/xarxa/recupera/piulades/polemiques/nou/ministre/cult
ura) .

El govern de Pedro Sánchez

- Vicepresidenta i ministra de Presidència, Relació amb les Corts i Igualtat: Carmen Calvo
- Ministra d'Economia: Nadia Calviño
- Ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació: Josep Borrell
- Ministra de Defensa: Margarita Robles
- Ministre d'Interior: Fernando Grande-Marlaska
- Ministre de Foment: José Luis Ábalos
- Ministra de Política Territorial i Funció Pública: Meritxell Batet
- Ministra d'Hisenda: María Jesús Montero
- Ministra de Justícia: Dolores Delgado
- Ministra de Transició Energètica: Teresa Ribera
- Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social: Carmen Montón
- Ministre de Ciència: Pedro Duque
- Ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social: Magdalena Valerio
- Ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del govern: Isabel Celaá
- Ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació: Luis Planas
- Ministra d'Indústria i Turisme: Reyes Maroto
- Ministre de Cultura i Esports: Màxim Huerta
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