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Lorena Roldán, «el bec d'or» que
va embadalir Rivera
La número dos per Tarragona és una de les figures en alça a Ciutadans i molts
la consideren "una Arrimadas en potència"

Lorena Roldán en un míting de C's a Tarragona diumenge passat | Ciutadans

"Una Inés Arrimadas en potència", "la nova estrella del partit", "una líder que puja amb força"...
Dins de Ciutadans, la figura de la diputada Lorena Roldán és elogiada per tothom. Escollida en
les eleccions del 27-S en el número quatre per Tarragona, Roldán és ara la número dos de la
llista, darrera de Matías Alonso, un dels principals col·laboradors d'Albert Rivera i secretari
general del partit taronja fins fa poc.
Les campanyes serveixen també per catapultar figures dins de cada partit. O, en altres casos,
per difuminar-les. Diuen que Albert Rivera va quedar impressionat quan la va escoltar en un acte
de precampanya celebrat fa unes setmanes al Teatre Tívoli. Era el primer cop que Lorena
Roldán intervenia en un míting davant de Rivera. I diuen que el líder va quedar embadalit de la
dialèctica i empenta de la jove diputada. El Tívoli és un lloc de culte entre els taronges, ja que va
ser allí on es va presentar el partit per primer cop, en un llunyà 2005.
Decebuda del PSC pel tripartit
Però Lorena Roldán (Tarragona, 1981), advocada de formació, ja fa temps que és una figura
fulgurant entre els taronges. Atén a NacióDigital al final del míting celebrat a Tarragona diumenge
passat. Explica com va acostar-se a Ciutadans: "Era votant del PSC fins que Maragall va fer el
primer tripartit i va pactar amb Esquerra. Això em va decebre molt". Els tripartits formen part del
pitjor imaginari de Cs. "Després em vaig sentir atreta pel discurs d'Albert Rivera -relata Lorenaperquè representava aquesta majoria silenciada de catalans".
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? @Lroldansu (https://twitter.com/Lroldansu?ref_src=twsrc%5Etfw) ? @InesArrimadas
(https://twitter.com/InesArrimadas?ref_src=twsrc%5Etfw) ha sido la única mujer en plantarle
cara al nacionalismo, en plantarle cara al Sr. Junqueras y al Sr. Puigdemont mientras daban un
golpe a la democracia en Cataluña" #AhoraSíCambio
(https://twitter.com/hashtag/AhoraS%C3%ADCambio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#AraSíVotarem
(https://twitter.com/hashtag/AraS%C3%ADVotarem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#AraSíCiutadans
(https://twitter.com/hashtag/AraS%C3%ADCiutadans?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/wXixbfxTov (https://t.co/wXixbfxTov)
? Ciutadans Tarragona (@Cs_Tarragona) 10 de desembre de 2017
(https://twitter.com/Cs_Tarragona/status/939926837169442816?ref_src=twsrc%5Etfw)

Continua molt crítica amb els socialistes catalans i aprofita la conversa per llençar un dard contra el
seu candidat: "Als votants de Miquel Iceta els agradaria saber què farà després del 21-D, amb qui
pactarà". El record dels tripartits encara cou.
Va ser elegida regidora a l'Ajuntament de Tarragona en les municipals del 2015. De seguida va
despuntar i el partit la va col·locar en les llistes al Parlament per a les eleccions plebiscitàries del
27-S. Està molt satisfeta de la feina que ha fet al Parlament: "He estat a la comissió d'Afers Socials,
que és la meva principal sensibilitat i recordo que vam aconseguir que s'aprovés per unanimitat
una moció sobre els nens autistes".
"Mai em podia imaginar -confessa a NacióDigital- que un dia pujaria a una tribuna a parlar o que
faria un míting. Per mi això ha suposat superar reptes personals". En les eleccions del 2015, va
anar de quatre. Ara ja és la número dos per Tarragona.
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