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Xiulets i crits de «dimissió» contra
Sánchez en la desfilada militar a
Madrid
L'enuig dels congregats contra el president del govern espanyol en l'arribada al
plat fort de la celebració de la Hispanitat a la capital de l'Estat contrasta amb la
bona rebuda al rei Felip VI

Pedro Sánchez, aquest dimarts en la celebració del 12-O. | Europa Press

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat rebut aquest dimarts amb una
xiulada en l'inici de la desfilada que se celebra al centre de Madrid pel 12-O
(https://www.naciodigital.cat/noticia/225576/guerra-oberta-psoe-pp-corona-erosionada) .
L'esbroncada ha estat sonora malgrat la distància que separa el públic de les tribunes
presidencials i l'hora en què s'ha produït la seva arribada, gairebé al mateix temps que el cotxe
oficial dels reis Felip VI i Letízia. La millora de la situació sanitària ha permès recuperar aquest 12
d'octubre el tradicional desfilada militar, presidit pels monarques i entre nombrós públic
acompanyats de banderes d'Espanya.
I, en aquest context pràcticament prepandèmic, no han faltat els xiulets i insults -incloses peticions
de dimissió- que van arrencar en l'etapa de José Luis Rodríguez Zapatero com a president del
govern espanyol. Sánchez ha arribat amb al seu cotxe oficial al Passeig de la Castellana a les
10.33, quan el vehicle en què viatjaven els monarques ja baixava per la mateixa via. D'aquesta
manera, ha evitat estar exposat a el públic abans que comencessin els actes. Sí que han
compartit una breu xerrada la ministra de Defensa, Margarita Robles, la presidenta de la
Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez
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Almeida.
Les esbroncades a Sánchez han arribat quan el seu nom ha estat anunciat per megafonia com
a part del grup de recepció dels reis. Aquest enuig amb el president espanyol ha contrastat amb la
rebuda ofert als monarques, que han estat aplaudits en la seva arribada a la plaça de Lima. Al
costat d'ells s'hi ha presentat la infanta Sofia, mentre que la princesa Leonor no ha pogut viatjar a
Madrid a causa de les normes sanitàries que regeixen en el col·legi de Gal·les en el qual estudia
aquest curs escolar.
[noticiadiari]2/225576[/noticiadiari]
Als actes del 12 d'octubre hi han acudit tots els membres de govern espanyol, inclosos tots els
d'Unides Podem, amb l'única baixa de Reyes Maroto, ministra d'Indústria. També hi han estat
tots els presidents autonòmics menys els de Catalunya, País Basc, Galícia i Castella-la Manxa.
Després de la desfilada s'ha celebrat una recepció exprés al Palau Reial, on s'ha tornat a produir
aquesta iniciativa després de la pandèmia. S'ha fet amb menys de 200 convidats. El primer a
saludar els monarques ha estat Sánchez, al qual han seguit tots els membres del seu gabinet,
amb l'excepció de Maroto, així com el ministre de Consum, Alberto Garzón, i el d'Universitats,
Manuel Castells.
Sí que han assistit la resta de membres de Govern de Unides Podem, amb la vicepresidenta
segona, Yolanda Díaz, al capdavant així com la seva secretària general i ministra de Drets Socials,
Ione Belarra, i la d'Igualtat, Irene Montero. En el cas de el líder d'Esquerra Unida, sí que ha estat
en la desfilada militar previ però no ha acudit després a Palau Reial.
L'altra absència destacada en la recepció, que amb prou feines ha durat un quart d'hora ja que els
assistents han desfilat sense detenir-se per davant dels reis, ha estat la dels expresidents del
govern espanyol, a qui s'havia cursat invitació. Després del govern espanyol ha estat el torn de la
presidenta de Congrés, Meritxell Batet, i el del Senat, Ander Gil, així com el president de
Tribunal Constitucional, Juan José González Vivas, el del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes,
la del Consell d'Estat , María Teresa Fernández de la Vega, el Defensor de el Poble, Francisco
Fernández Marugán, i la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado.
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