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Explicacions, de què?
Després del què van venir uns ja ja jas, aquestes van ser les paraules del rei emèrit a la
pregunta de si pensava donar alguna explicació respecte al què ha fet per estar allunyat
d’Espanya
No sap que ha defraudat, blanquejat diner negre i cobrat comissions il·legals?. No sap que
té una fortuna de més de 1.500 milions d’euros impossibles de tenir amb el que rebia de cap
d’estat?
La “jus cia” espanyola ha dit que no se’l pot jutjar. Tot i així, és ben culpable d’una sèrie de
delictes pel quals els qui no són reis estarien engarjolats.
Juan Carlos va estar al costat del dictador Franco des de que tenia 13 anys, va mamar d’un
règim dictatorial, on les corrupteles eren el més corrent i on el cap d’estat no havia de donar
cap explicació, menys si a més era rei.
Va ser peça clau en la transició. El seu paper blanquejat en l’intent de cop d’estat del 23F el
va conver r en el salvador d’una democràcia a la espanyola, fent que molts dels qui es
consideraven no monàrquics es declaressin juancarlistes. De fet a Juan Carlos li passava
igual, no l’importava la corona, sinó el seu cap: ell anava i va a la seva.
Per tot plegat, fa unes setmanes a Mollet es va organitzar una consulta popular per a
conscienciar a la ciutadania de que cal aconseguir que l’estat sigui una república. També una
majoria de regidors i regidores, en varis plens municipals, hem recolzat que la millor opció
per a un estat és ser república. Tots hem ngut que declarar els nostres bens i fonts
d’ingressos per exercir de regidors, es poden veure a la web municipal. Cada any les en tats
bancàries ens fan demostrar de on provenen les nostres compara vament “miserables”
fonts d’ingressos.
La gent del PDeCAT, Junts per Mollet i Centrem de Mollet del Vallès recolzarem des de la
nostra ciutat tot el que ens por a aconseguir la IIIª República Espanyola, on cada 4, 5 o més
anys el President/a de la República sigui escollit pel poble i, si no ho fa bé les urnes li
buscaran successor. L’ADN dels Borbons és molt perillós.

