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Per Camacho, Fenoll «va atemptar
a la llibertat d'expressió del príncep»
Denuncia a 13TV que a Catalunya s'hi viu un "totalitarisme ideològic"
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=kOpsbDQsBYg
La presidenta del PP Català (PPC), Alícia Sánchez-Camacho, creu que l'empresari Àlex Fenoll és
un "maleducat" per no haver donat la mà al príncep Felip durant el Mobile World Congress
(http://www.naciodigital.cat/fenoll.php) , en una situació revelada aquest dilluns per Nació Digital.
"El que està fent és faltar al respecte i atemptar a la llibertat d'expressió d'una autoritat com és el
príncep", va continuar assegurant aquest dilluns al vespre en una entrevista a 13TV.
Recalcant que Felip "també és príncep de Girona", Camacho es va lamentar que "ni Artur Mas ni
Felip Puig no van intervenir quan va tenir lloc aquesta descortesia". "Ni s'han immutat, han deixat
que aquest senyor faltés al respecte al príncep d'Astúries", es va lamentar.
Així mateix, la lideressa popular va rebutjar de ple els arguments de Fenoll per no donar la mà a
Felip, en tant que "el príncep d'Astúries no és competent per autoritzar res, perquè [permetre la
consulta] li correspon al Congrés i a la sobirania de tots els espanyols".
"Totalitarisme ideològic"
Segons Camacho, la no-encaixada de mans "és un gest de mala educació, d'actituds reprovables
que desgraciadament s'estan produint molt a Catalunya, i que alguns, en les webs
independentistes, els estan exaltant com a exemple de valentia, de coratge, de defensa
d'aquesta capacitat que ara tenen molts catalans per poder dir la seva veritat".
"Em sembla lamentable que passin coses com aquestes", va acabar sentenciant Camacho a la
televisió dels bisbes espanyols, per acabar denunciant l'existència d'un "totalitarisme ideològic" que
creu que pateixen "els que pensem amb l'Estat de dret, la Constitució i les lleis" enfront als que
volen "la ruptura".
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