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Casado admet que la moció de
censura contra Sánchez «no
suma»
El líder del PP assegura que encara hi ha rebel·lió i sedició a Catalunya, per això es
reitera en la necessitat de convocar eleccions per al 26 de maig

Pablo Casado durant la concentració a la Plaça Colón de Madrid | @pablocasado_

El president del PP, Pablo Casado, ha recalcat que el partit no descarta cap mecanisme
parlamentari, fins i tot una moció de censura, per intentar fer fora Pedro Sánchez del govern
espanyol. Ara bé, reconeix que "la suma no dona" ja que tant el PNB com Cs han advertit que no
donarien suport a la iniciativa.
"Les mocions de censura es fan per guanyar, a menys que siguin Pedro Sánchez, que ha
desvirtuat aquest mecanisme", ha criticat el líder del PP a Onda Cero. Per això es reitera en la
necessitat de convocar eleccions per al 26 de maig. Casado ha evitat pronunciar-se sobre si creu
que la manifestació de diumenge
(https://www.naciodigital.cat/noticia/173225/dreta/no/desborda/madrid/pero/es/fa/foto) , en contra
de la "traïció" de Sánchez, va ser poc massiva i ha negat haver insultat el president espanyol. "Jo
no insulto, he qualificat una situació", ha dit en relació a la polèmica del relator que la Moncloa i la
Generalitat negociaven la setmana passada.
Sobre el judici del procés, ha dit que es encara hi ha rebel·lió i sedició a Catalunya, ara "amb
l'aliança del govern d'Espanya". Ha posat com exemple el llançament de fems a jutjats
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(https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/12003/jutjats/arreu/catalunya/es/lleven/plens/es
combraries) , "la violència contra persones que treuen llaços grocs, o les pintades a propietats de
líders del PP".
"Això passa no a Burkina Faso sinó a l'Europa occidental del segle XXI, i intenta esquivar els
mecanismes penals i constitucionals amb l'aliança o el consentiment del govern d'Espanya", ha
manifestat. Per aquest motiu ha assegurat que dimarts defensarà ell mateix l'esmena a la totalitat
dels pressupostos i ha avançat que exposarà no només que són "dolents" sinó que "són moneda de
canvi de la ruptura de la unitat nacional".
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