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Álvarez de Toledo afirma que fer
complir la condemna als presos
independentistes tindria un «valor
pedagògic»
La candidata titlla el feminisme de "populisme sexual" després de la seva
polèmica sobre les violacions en el debat de RTVE

Álvarez de Toledo en l'acte del PP a Lleida. | ACN

Cayetana Álvarez de Toledo ha estat aquesta tarda a Lleida, en un acte del PP celebrat a l'hotel
Zenit, en el primer acte públic després del debat d'ahir a RTVE. Fidel al seu estil habitual, ha
començat atacant. S'ha referit al feminisme i a la violència de gènere -que ahir li va provocar una
greu relliscada
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177781/patinada/masclista/alvarez/toledo/al/debat/rtve) acusant l'esquerra d'utilitzar les dones per "dividir". "No vull que un home parli en nom meu, però
tampoc una dona", ha dit, per afegir que "les dones no neixen víctimes ni els homes violadors".
Ha atacat el "populisme sexual" per referir-se al feminisme i a les polítiques de gènere.
Ha afirmat que Pedro Sánchez està "navegant sobre l'onada de la identitat" utilitzant eufemismes
com "impulsar l'autogovern", quan el que es pretén és "premiar els colpistes". Álvarez de Toledo
ha tornat al tema de l'indult, sens dubte el punt essencial del discurs del PP aquests dies,
reiterant la pregunta al PSOE de si Sánchez indultarà els dirigents sobiranistes.
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La candidata ha afirmat que "el PSOE té una relació complicada amb la justícia", recordant la
"guerra bruta" al País Basc: "El GAL va ser el PSOE". Si el GAL l'hagués creat el PP, "ens
haguessin il·legalitzat i expulsat d'Espanya". La dirigent conservadora ha advocat perquè els
processats compleixen la pena si són condemnats. "N'hi hauria prou que complissin les seves
condemnes perquè el càstig tingués valor pedagògic", ha afirmat Cayetana.
Ha recordat la pregunta que li va fer a la ministra María Jesús Montero en el debat: "Quantes
nacions hi ha a Espanya?", encara sense resposta. I ha preguntat també quantes n'hi ha a
Catalunya. Ha afirmat que la diferència clàssica entre l'esquerra, defensora de la igualtat, i la
dreta, defensora de la llibertat, ha quedat antiga. La dreta defensa ara la igualtat i la classe
treballadora, els grans perjudicats de l'independentisme.
Ha titllat Sánchez de "covard" per rebutjar un debat amb el líder de l'oposició i de generar el caos
entorn les diverses propostes de debat televisat. Ha considerat inaudit que Sánchez es resisteixi
a celebrar un debat amb el cap de l'oposició.
Refer el centre dreta des de Catalunya
Abans de la intervenció d'Álvarez de Toledo, Alejandro Fernández ha explicat que la ruptura del
centre dreta a Espanya va néixer a Catalunya. Serà també aquí on es reconstruirà. Ha criticat els
intents de construir un nou partit catalanista moderat, que seria negatiu perquè "dividiria en
quatre partits el mateix espai". Fernández ha advertit contra Ciutadans i Vox, que segons ell no
tenen cap interès a refer el centre dreta. Vox pretén "seguir els dictats de Steve Bannon, que vol
posar els vots de Vox als ervei de la internacional populista que lideren Le Pen, Salvini i l'extrema
dreta de Finlàndia".
Ha criticat que la plana major de Ciutadans, des de Rivera, Arrimadas a Girauta, han acabat per
anar-se'n a Madrid. "La reconstrucció del centre dreta liberal ens ha tocat fer-la a nosaltres". I
l'arribada d'Álvarez de Toledo no és per salvar els mobles, és l'inici de la reconstrucció de l'espai
conservador constitucionalista.
Fernández ha afirmat que independentistes i Sánchez estan negociant una mena de
"protectorat 3.0" que implica obtenir més competències per la Generalitat, amb la justícia al
davant, per tenir la màxima impunitat. "No és la República catalana el que busquen, que saben
que no la tindran, és la República espanyola", ha proclamat. Segons el dirigent del PP, el
projecte de debò de Pedro Sánchez és "una República espanyola confederal amb un pacte amb
els independentistes".
Dante Pérez: "Ciutadans ha claudicat"
El candidat per Lleida al Congrés, Dante Pérez, exmilitant del PSC, ha repartit garrotades a
Ciutadans, Vox i PSOE. Ha criticat Ciutadans i Inés Arrimadas per haver posat el PP i el PSOE
en el mateix sac a l'hora de pactar amb els nacionalistes. Pérez ha recordat que el PSOE va
despenalitzar la convocatòria de referèndums i ha acordat ja l'indult amb els "separatistes".
Segons ell, "Ciutadans ha claudicat" des del moment que Arrimadas va renunciar a anar a la
investidura després del 21-D.
Pérez ha atacat Vox, de qui ha dit que el seu programa sembla escrit en una barra de bar a les
quatre de la matinada. Ha fet ironia de l'acte de Pedro Sánchez previst per demà a Lleida. Ha
aconsellat al PSC que no el portin a riu Segre, no fos cas que, com Narcís, veiés la seva imatge
al riu i s'hi llancés.
Marisa Xandri, exdiputada de Lleida al Parlament, ha parlat a l'inici de l'acte per denunciar
l'existència d'una Catalunya que és "una dictadura maquillada de falsos somriures" i amb por als
pobles, amb violació de les lleis.
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