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REVOLUTIA SPANIOLA – Proteste in centrul Madridului. Spaniolii ii reproseaza Guvernului dublul esec din
pandemia COVID-19: premierul Pedro Sanchez si membrii Executivului sunt acuzati ca nu au reusit sa salveze
nici vietile omenesti, nici economia. Perspectiva economica a Spaniei este sumbra, fiind preconizata o scadere
a PIB-ului Spaniei de 9,4%
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Spania, tara cu peste 27 de mii de decese inregistrate din cauza coroanavirusului, tara care s-a izolat din 14 martie
2020, si cu toate astea se afla printre statele la nivel mondial cu un numar urias de decese, tara care si-a dus
economia in cap, e gata sa explodeze! Dupa 60 de zile de izolare fortata, in cursul zilei de miercuri, 14 mai
2020, peste o mie de spanioli au manifestat pe strazile din centrul Madridului in semn de protest fata de
actiunile Guvernului condus de Pedro Sanchez in perioada pandemiei de COVID-19.
Desi o parte a economiei a fost repornita in Spania, majoritatea populatiei se afla in continuare in izolare, neavand
voie sa paraseasca locuintele decat pentru anumite motive, precum procurarea de alimente. Izolarea continua a
provocat revolta in randul populatiei care denunta faptul ca desi sunt izolati, numarul deceselor este in
continuare ridicat.
Astfel, manifestatia din centrul Madridului de miercuri s-a desfasurat atat in strada, unde au iesit sute de
persoane, dar si in balcoanele din zona, unde alte sute de persoane au iesit cu tigai si obiecte care fac
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zgomot pentru a scanda impotriva Guvernului. Potrivit publicatiei elespanol.com, care a publicat si imagini de la
manifestatiile cetatenilor spanioli, distantarea sociala desi a fost clamata initial, nu a mai fost in cele din urma
respectata, sutele de oamenii din strada, sustinuti de alte sute de persoane aflate in domiciliile lor, inghesuindu-se
pe strazile din Madrid din apropierea cladirii Guvernului.
In timpul marsului, oamenii au scandat "Pedro Sanchez, demisia!", "Guvernul sa demisioneze!", dar si
"Jos comunistii!". Prezentam in acest sens, la finalul articolului, mai multe imagini de la manifestatiile de ieri.
Guvernul, acuzat ca nu a stiut sa gestioneze strategia de control a pandemiei de COVID-19 si ca a distrus
economia
Pe langa aceste revolte de strada, nemultumirea indreptata impotriva Guvernului spaniol este in crestere, mai ales
dupa publicarea de catre un economist local, Luis Huete, a unui grafic (foto 2) care contrazice total
declaratiile facute de Sanchez si reprezentantii Executivului spaniol referitoare la reconstructia economiei
si a vietii sociale.
Graficului economistului Luis Huete arata ca Spania, situata in grupul statelor cu cea mai mare mortalitate
(572 de persoane la un milion de locuitori) prezinta o perspectiva economica sumbra, in comparatie cu
restul statelor membre ale Uniunii Euroepene (singura exceptie in acest caz este Italia). Potrivit calculelor
economistului Huete, este preconizata o scadere a PIB-ului Spaniei de 9,4% (in Italia este asteptata o
scadere a PIB de 9,5%).

Pe langa aceste date, liderul partidului principal de opozitie, Pablo Casado, l-a acuzat pe Sanchez ca prin
modul in care a gestionat criza din sanatate provocata de COVID-19 a distrus iremediabil 10% din
economia spaniola si a permis pierderea foarte multor vieti omenesti. Casado i-a transmis de altfel lui
Sanchez ca in aceasta perioada Partidul Popular l-a sustinut de doua ori pentru a salva vieti, insa nu il va
sustine si a treia oara pentru a ruina Spania".
Prezentam in continuare imagini de la manifestatia din Spania, prezentate de publicatia elespanol.com:
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