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Vox posa contra les cordes PP i Cs:
exigeix ignorar la llei de violència
masclista per pactar a Andalusia
El partit d'extrema dreta anuncia que no donarà suport a la formació d'un nou
govern andalús si PP i Cs no eliminen del pacte les mesures contra la violència
de gènere

Els líders de Vox, Santiago Abascal i Javier Ortega Smith, amb els dirigents del PP en un acte a Catalunya |
ACN

PP i Ciutadans (Cs) han començat a tastar què suposa pactar amb Vox. La formació d'extrema
dreta ha advertit aquest dimecres que no donarà suport a la formació d'un nou govern a Andalusia
si les fues formacions no retiren de l'acord que ja tenen les mesures per lluitar contra la violència
de gènere. La condició verbalitzada pel partit de Santiago Abascal, que suposa ignorar la llei de
violència masclista, complica la complexa entesa de la dreta i l'extrema dreta espanyola per
acabar amb gairebé quatre dècades d'executius socialistes a Andalusia.
Vox ha fet públic la seva exigència al compte de Twitter de la formació, un missatge que amb
anterioritat ja havia expressat a les xarxes el seu cap de files a Andalusia, Francisco Serrano. El
dirigent ultradretà ha animat PP i Cs a entende's en matèria de lluita contra la violència de gènere
amb el PSOE i Podem. El missatge de Vox és directe: "PP i Ciutadans s'han compromès a
implementar amb dotació pressupostària suficient les mesures dictades per la ideologia de gènere i
les associacions feministes podemites radicals. Vox no els donarà suport si no eliminen, entre
d'altres, aquest punt de l'acord".
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? PP y Ciudadanos se han comprometido a implementar "con dotación presupuestaria suficiente"
las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas
radicales.
? VOX no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto de su acuerdo.
https://t.co/NJydNUmUdx
? VOX ?? (@vox_es) 2 de enero de 2019
PP i Cs ja van pactar amb Vox la composició de la mesa del parlament andalús, que va permetre
a la formació d'Abascal tenir-hi una cadira. Ara, populars i taronges necessiten el suport del partit
d'extrema dreta per formar un govern de coalició. En el pacte elaborat pels dos partits hi figuren
mesures per combatre la violència masclista. En concret, en el document es detalla la voluntat
d'impulsar un gran acord contra la violència masclista a Andalusia que desenvolupi amb dotació
pressupostària suficient les mesures previstes en la llei de prevenció i protecció integral contra la
violència de gènere.
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