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Fernández emplaça Iglesias a
presentar la seva proposta de
referèndum al Congrés «com
Ibarratxe»
El president del PP titlla de "populista" al líder de Podem

El president del PP català Alejandro Fernández, en declaracions als mitjans, aquest divendres. | ACN

El president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha emplaçat al líder de Podem,
Pablo Iglesias, a presentar la seva proposta de referèndum inclosa en el programa electoral al
Congrés dels Diputats i al Senat i obtenir-ne les majories parlamentàries necessàries. De fet, el
popular ha instat a fer el mateix que en el seu dia el lehendakari Juan José Ibarretxe va proposar
amb el seu pla per a reformular l'estatus d'Euskadi, el qual ha recordat no va prosperar.
"Ibarretxe va perdre després les eleccions, per tant, imagino que és el mateix camí que haurà de
prendre el senyor Pablo Iglesias si continua amb una proposta d'aquestes característiques", ha
asseverat Fernández.
Fernández ha fet aquestes declaracions a Valls en l'acte de presentació dels candidats populars
a les alcaldies dels municipis de l'Alt Camp aquest divendres al vespre, on també ha titllat de
"populista" el líder del partit d'esquerres i ha considerat "normal" la decisió de la Junta Electoral de
prohibir les expressions "exiliats" i "presos polítics" als mitjans de comunicació públics per garantirne la neutralitat.
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El president del PP a Catalunya ha afirmat que el líder de Podem té "tot el dret del món" a
presentar les propostes que consideri al seu programa electoral. Malgrat això, creu que és poc
probable que la proposta d'un "referèndum on totes les opcions siguin possibles" no només
"sobre la independència", segons ha explicat Pablo Iglesias, s'aprovi amb les majories
parlamentàries de la Cambra Alta i Baixa de les Corts Generals de l'Estat.
Així mateix, el líder dels populars ha criticat Iglesias i l'ha qualificat de "populista". "Si ell és
president, podrà pagar la hipoteca dels xalets com el seu per a tothom, perquè els populistes ja
sabem que són capaços de fer aquest tipus de propostes", ha etzibat.
A banda, preguntat per la resolució de la Junta Electoral Provincial de Barcelona que prohibeix als
mitjans de la CCMA fer servir les expressions exili o presos polítics, Fernández ha insistit que les
administracions i l'espai públic han de ser neutrals en els períodes electorals. Per aquesta raó, ha
subratllat que no es poden utilitzar "expressions que tinguin vinculació ideològica" amb
determinades formacions polítiques ni penjar llaços grocs i "banderoles".
En l'acte s'han presentat els quatre candidats que concorreran a les eleccions municipals del 26
de maig a l'Alt Camp. A Valls, Francesc Caballero es presentarà per cinquena i última vegada als
comicis. Mentre que als municipis d'Alcover, Vallmoll i Aiguamúrcia encapçalaran les llistes
Montse Montcusí, José Luís Calvo i Salustiano Rodríguez, respectivament.
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