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El PP defensa, amb fissures, la
candidatura de Soria al Banc
Mundial
Només s'atreveix a qüestionar la postura oficial el PP de Castella i Lleó

José Manuel Soria, sempre al centre dels escàndols | EFE

El PP ha defensat en línies generals la proposta del Govern que l'exministre José Manuel Soria
ocupi un lloc de director executiu en el Banc Mundial. La secretària general del PP, María Dolores
de Cospedal, ha al·legat que aquest càrrec "té a veure amb la seva carrera professional". A més,
ha desvinculat a Soria dels "papers de Panamà" i de la corrupció, pel qual ha descartat que aquest
nomenament pugui afectar la imatge del PP ni el pacte amb Ciutadans.
Així ho ha manifestat en la roda de premsa posterior al Comitè Executiu Nacional del Partit. La
dirigent popular ha recolzat la candidatura de l'exministre d'Indústria, Energia i Turisme, qui fa
només uns mesos va deixar el Govern per la seva presència en societats familiars que van
aparèixer en els anomenats 'papers de Panamà'."Va quedar ben clar que Soria no tenia res a
veure amb els papers de Panamà", ha subratllat Cospedal sobre aquesta qüestió, reblant: "No conec
cap acusació de corrupció contra Soria".
Cospedal ha apuntat que la Comissió Tècnica d'Avaluació de les candidatures a representants en
institucions financeres internacionals és la que ha fet la proposta de Soria, qui "pertany a una
carrera funcionarial, és tècnic comercial i economista de l'Estat". I el lloc al qual opta Soria en el
Banc Mundial, ha explicat Cospedal,"tradicionalment ha estat ocupat" amb persones amb
aquestes condicions professionals.
El nomenament de l'exministre es coneixia aquest divendres mentre al Congrés dels Diputats es
produïa la investidura fallida de Rajoy. Preguntada si aquest moment ha estat l'adequat per donar
https://www.naciodigital.cat/noticia/115064/pp-defensa-amb-fissures-candidatura-soria-al-banc-mundial
Pagina 1 de 2

a conèixer aquesta decisió, Cospedal ha argumentat que el termini per presentar candidats
"acabava ahir".
I sobre si creu que aquest assumpte pot afectar el pacte d'investidura que el PP ha signat amb
Ciutadans perquè el partit taronja recolzés la seva investidura, un acord "anticorrupció" i per a "la
regeneració política", segons defineixen des de Ciutadans: "No parlem de regeneració, no té res a
veure amb aquest tema", ha tancat.
Fonts Populars han precisat que durant la reunió del Comitè Executiu Nacional d'aquest dissabte,
que el PP ha convocat per analitzar la situació política després del fracàs de la investidura de
Rajoy, no s'ha abordat la proposta de Soria com executiu en el Banc Mundial.
Alguns dirigents s'han negat a contestar
Abans de la trobada, diversos dirigents del PP s'han posat de perfil després de ser preguntats
per aquest assumpte. En concret la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes;
l'expresident de Cantàbria Juan Ignacio Diego o el president del PP de La Rioja, no han volgut
valorar la decisió presa per l'executiu de Mariano Rajoy.

Crítiques des de Castella i Lleó, defensa d'Alicia Sánchez-Camacho
Només el president de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera, ha recordat que la seva "opinió
política" sobre l'exministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, és "millorable"
quan els periodistes li han preguntat sobre aquest tema. Precisament des del PP de Castella i Lleó
s'han alçat veus crítiques sobre aquest nomenament, concretament, la vicepresidenta i portaveu
de la Junta, Rosa Valdeón, ha expressat aquest divendres la seva "decepció" i la "vergonya aliena"
que li ocasionava conèixer aquesta notícia.
L'única que ha defensat amb contundència la candidatura de Soria per al Banc Mundial ha estat
Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP català i secretària primera de la Mesa del Congrés.
Segons la seva opinió, l'exministre d'Indústria té "un perfil prou bo per a aspirar a aquest càrrec o
altres".
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