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VÍDEOS Cassolada massiva contra
el rei en ple discurs sobre el
coronavirus
El rebuig al monarca, esquitxat aquests dies per la corrupció del seu pare, es fa
notar mentre Felip VI emet el seu missatge sobre la crisi del coronavirus

Cassolades arreu de Catalunya contra Felip VI | Adrià Costa

Cassolada massiva arreu de Catalunya contra el rei durant l'emissió del discurs motivat per la
pandèmia de coronavirus, que a Espanya ja supera els 13.700 infectats i els 550 morts
(http://MINUT La mesa del Parlament es reunirà telemàticament aquest divendres a les deu del matí
per a tractar la sol·licitud del president de al Generalitat, Quim Torra, de comparèixer
telemàticament davant del ple per a informar sobre la situació actual i les mesures per a fer front al
coronavirus.) . La protesta contra Felip VI s'ha fet notar en nombroses poblacions catalanes,
coincidint amb l'aparició televisiva del monarca.
La intervenció de Felip VI és la segona de caràcter extraordinari del seu regnat, després de la del
3 d'octubre del 2017, en la qual va avalar la violència policial contra el referèndum i va anticipar
l'aplicació de l'article 155. La queixa ciutadana ha estat motivada per l'escàndol que vincula Joan
Carles I amb moviments de diner opac.

ÚLTIMA HORA Comença la forta cassolada a Catalunya contra el discurs del rei espanyol Felip
VIhttps://t.co/oKCCz9egsC (https://t.co/oKCCz9egsC) pic.twitter.com/LtJ4coZjbz
https://www.naciodigital.cat/noticia/198623/videos/cassolada/massiva/contra/rei/ple/discurs/sobre/coronavirus
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(https://t.co/LtJ4coZjbz)
? NacióDigital (@naciodigital) March 18, 2020
(https://twitter.com/naciodigital/status/1240368416273371139?ref_src=twsrc%5Etfw)

Cassolada contra la Corona.... pic.twitter.com/nVU9cfVogC (https://t.co/nVU9cfVogC)
? ?Roger Heredia Jornet (@RogerHeredia83) March 18, 2020
(https://twitter.com/RogerHeredia83/status/1240368447265157120?ref_src=twsrc%5Etfw)

##cassolada (https://twitter.com/hashtag/cassolada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) al virus
amb corona pic.twitter.com/D3kaRvZ7DQ (https://t.co/D3kaRvZ7DQ)
? Joan Carles Codola (@jccodola) March 18, 2020
(https://twitter.com/jccodola/status/1240368086164832256?ref_src=twsrc%5Etfw)

Ui, publiqueu el meu del Guinardó sisplau. Un plaer col·laborar. pic.twitter.com/EUzxCfxnqu
(https://t.co/EUzxCfxnqu)
? Matthias (@matthiasbcn) March 18, 2020
(https://twitter.com/matthiasbcn/status/1240375279551422474?ref_src=twsrc%5Etfw)

Cassolada a aquesta hora al barri de Sant Pau de #Girona
(https://twitter.com/hashtag/Girona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/5BilWhBj7M
(https://t.co/5BilWhBj7M)
? CatInfo Girona (@Cati_Girona) March 18, 2020
(https://twitter.com/Cati_Girona/status/1240368045056458758?ref_src=twsrc%5Etfw)

VÍDEOS Cassolada massiva contra el rei en ple discurs sobre el #coronavirus
(https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Així s'ha viscut a Tremphttps://t.co/U5fZkZOItY (https://t.co/U5fZkZOItY)
pic.twitter.com/Cz7QdZKCKr (https://t.co/Cz7QdZKCKr)
? NacióDigital (@naciodigital) March 18, 2020
(https://twitter.com/naciodigital/status/1240372403236220928?ref_src=twsrc%5Etfw)

VÍDEO Veïns del barri de Gràcia de Barcelona fan sonar el "Bella ciao" barrejat amb el discurs de
Felip VI del 3-O.
Se sumen així al repte #CoronaCiao
(https://twitter.com/hashtag/CoronaCiao?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , impulsat per
@omnium (https://twitter.com/omnium?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://www.naciodigital.cat/noticia/198623/videos/cassolada/massiva/contra/rei/ple/discurs/sobre/coronavirus
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Vídeo de @bernatsurroca (https://twitter.com/bernatsurroca?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/Gfej0TmdN1 (https://t.co/Gfej0TmdN1) pic.twitter.com/kNWK6Ijzzg
(https://t.co/kNWK6Ijzzg)
? NacióDigital (@naciodigital) March 18, 2020
(https://twitter.com/naciodigital/status/1240372105797079040?ref_src=twsrc%5Etfw)

VÍDEOS Massiva cassolada a Catalunya contra el rei Felip VI en ple discurs sobre el
#coronavirus (https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)

Ara mateix, a Cerdanyola del Vallèshttps://t.co/i0ChdxxXcg (https://t.co/i0ChdxxXcg)
pic.twitter.com/UJB1jFb5lg (https://t.co/UJB1jFb5lg)
? NacióDigital (@naciodigital) March 18, 2020
(https://twitter.com/naciodigital/status/1240372037471932425?ref_src=twsrc%5Etfw)

VÍDEOS Cassolada massiva contra el rei en ple discurs sobre el #coronavirus
(https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) per tot Catalunya
? Així s'ha sentit a Sant Cugathttps://t.co/U5fZkZOItY (https://t.co/U5fZkZOItY)
pic.twitter.com/mJk1Y7lnvO (https://t.co/mJk1Y7lnvO)
? NacióDigital (@naciodigital) March 18, 2020
(https://twitter.com/naciodigital/status/1240371143686729729?ref_src=twsrc%5Etfw)

Uns moviments que van fer que el seu fill, que ocupa el càrrec des del 2014, decidís trencar del tot
amb el monarca emèrit. En un comunicat fet públic diumenge al vespre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/198349/felip/vi/intenta/distanciarse/corrupcio/joan/carles/renuncia/herencia/retira/assignacio) , en plena crisi del coronavirus, la
Casa Reial va fer públic que Joan Carles I deixaria de percebre l'assignació de quasi 200.000
euros per part de l'erari públic. Una ruptura entre pare i fill que aspira a ser un tallafoc per a la
monarquia, que en l'última dècada s'ha vist esquitxada per diversos casos de corrupció, entre els
quals el de l'empresonat Iñaki Urdangarin, marit de la infanta Cristina i condemnat a gairebé sis
anys.
La cassolada d'aquest vespre ha estat impulsada per l'independentisme, amb Òmnium Cultural i
l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) al capdavant i el suport de formacions com ERC, Junts per
Catalunya (JxCat), la Crida Nacional per la República i la CUP.
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