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Sánchez tuiteja en català i
l'espanyolisme s'hi abraona
Tant el compte de Twitter del president com el de la Moncloa han piulat en català

Torra i Sánchez, reunits a la Moncloa | ACN

La trobada entre els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez ha deixat un seguit de valoracions,
reaccions i gestos. Un d'ells han estat les piulades dels comptes de Twitter de Pedro Sánchez i
de La Moncloa en català.

Una crisi política requereix una solució política. Aquesta reunió és un punt d'arrencada constructiu
per a la normalització de les relacions. pic.twitter.com/l60yTYPjVr https://t.co/l60yTYPjVr)
(
? Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de juliol de 2018
(https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1016306874826874881?ref_src=twsrc%5Etfw)

Més de dues hores de reunió, cordial i correcta, entre els dos presidents. Aquest és un primer
pas. Ara cal recórrer junts el camí. pic.twitter.com/sxyaT2A75ghttps://t.co/sxyaT2A75g)
(
? La Moncloa (@desdelamoncloa) 9 de juliol de 2018
(https://twitter.com/desdelamoncloa/status/1016303841749487616?ref_src=twsrc%5Etfw)
Les reaccions han estat molt agressives. Encara que els dos comptes han realitzat els mateixos
tuits en castellà, l'espanyolisme s'ha abraonat a sobre del president. Han fet servir un dels
"clàssics" arguments, que s'ha de dirigir a tots en la llengua comuna.
https://www.naciodigital.cat/noticia/158981/sanchez/tuiteja/catala/espanyolisme/abraona
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Habla en Español soplapollas que para eso eres presidente de todos los españoles subnormal
? Antonio Sánchez C's (@TienesTipex) 9 de juliol de 2018
(https://twitter.com/TienesTipex/status/1016307278797066241?ref_src=twsrc%5Etfw)

Alguien me puede explicar que hace @desdelamoncloa
(https://twitter.com/desdelamoncloa?ref_src=twsrc%5Etfw) tuiteando en catalán?!?!? Esto es el
colmo ya!!! Pffffff que hartazgo estoy cogiendo...
? Alberto López (@Alberto90s) 9 de juliol de 2018
(https://twitter.com/Alberto90s/status/1016306015808212992?ref_src=twsrc%5Etfw)
Fins i tot persones del PSOE han respost d'una forma molt agressiva.

Habla es Español, te diriges ha Españoles.
? Juan Tenorio ? (@JuanTen19333483) 9 de juliol de 2018
(https://twitter.com/JuanTen19333483/status/1016309057777557504?ref_src=twsrc%5Etfw)

Dais auténtica vergüenza y asco, os recuerdo que el idioma oficial del estado es el
CASTELLANO, Art.3.1 CE por tanto ya podéis ir poniendo los Tweets en castellano
? Carlos? (@carlos1993a) 9 de juliol de 2018
(https://twitter.com/carlos1993a/status/1016308870883565568?ref_src=twsrc%5Etfw)

Sr Sánchez a que viene ahora hablar en catalán. El idioma oficial de España es el español no
lo arrincone que ya lo hacen suficiente en Cataluña y alguna otra CCAA. No se negocia con los
que sólo hablan de autodeterminación se les suspende la autonomía. Fuera CCAA
? Dori (@DoriTimiraosTri) 9 de juliol de 2018
(https://twitter.com/DoriTimiraosTri/status/1016309907908382722?ref_src=twsrc%5Etfw)

https://www.naciodigital.cat/noticia/158981/sanchez/tuiteja/catala/espanyolisme/abraona
Pàgina 2 de 2

