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Sánchez viatja a Barcelona però no
preveu reunir-se amb Torra
El president espanyol visitarà els policies ferits durant els aldarulls i continua
negant-se a parlar amb el president de la Generalitat

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez | PSOE

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, viatja aquest dilluns a Barcelona
per conèixer la situació dels policies ferits arran dels aldarulls d'aquesta última setmana per la
sentència de l'1-O. Ara per ara, es desconeix l'hora i el lloc on s'estarà Sánchez, ni si visitarà
personalment els agents ferits. A l'agenda del president espanyol, però, no hi consta cap reunió
amb el president català, Quim Torra, malgrat les reiterades peticions de diàleg que arriben dels del
Govern per abordar la situació a Catalunya.
En una carta enviada aquest matí, Sánchez continua rebutjant qualsevol diàleg amb Torra. El líder
del PSOE torna a exigir-li que condemni "rotundament" la violència -tant el president com la resta
del Govern han condemnat reiteradament totes les violències- i també que empari les forces i
cossos de seguretat i eviti la "fractura" de la societat. Segons Sánchez, la conducta de Torra en
aquests últims dies ha anat "en sentit contrari" a les "obligacions d'un responsable públic".
Hoy viajo a Barcelona para conocer la evolución de los agentes heridos en los disturbios.
He recordado al Sr. Torra en una carta las obligaciones de todo responsable público: condenar
rotúndamente la violencia, amparar a las FCS que la combaten y evitar la discordia civil.
? Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2019
(https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1186159613248450560?ref_src=twsrc%5Etfw)
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L'intercanvi epistolar de Sánchez i Torra ja fa dies que dura, ara per ara sense èxit. Torra va
comparèixer la setmana passada per exigir que s'aturessin els aldarulls i la violència policial, i va
demanar obrir una taula de diàleg amb Sánchez. Des del Govern també s'han fet diverses
trucades i peticions de diàleg per parlar sobre la situació a Catalunya. Totes les peticions han estat
rebutjades.
Podeu llegir la carta de Sánchez a Torra a continuació:
Carta de Sánchez a Torra ( https://www.scribd.com/document/431276937/Carta-de-Sanchez-aTorra#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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