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Jordi Roca (PP): «Oferir als joves
400 euros per comprar-se còmics és
una frivolitat»
El diputat reconeix que el partit està "tocat" a Tarragona

Jordi Roca, diputat del PP al Congrés espanyol per Tarragona, aquest dijous en roda de premsa | Josep M.
Llauradó

Balanç positiu del Partit Popular a Tarragona de la convenció nacional del partit en diferents
ciutats, entre elles València. El diputat al Congrés Jordi Roca ha reiterat el discurs ja pronunciat
per Pablo Casado sobre la "frivolitat" que suposa lliurar bons de 400 euros als joves de 18
anys "per comprar-se còmics". Si bé ha advertit que respecta la cultura, reivindica que
s'inverteixin diners en "preparar-los pel futur". Polítiques com aquesta per part del govern
espanyol es troben en el marc d'un "clientelisme insultant" que des del PP en reneguen en un
context de "més del 40% d'atur juvenil".
Segons ha explicat Roca en roda de premsa aquest dijous des de la seva seu del carrer Méndez
Núñez, el govern de Pedro Sánchez "està prenent les mateixes polítiques que el govern de
José Luis Rodríguez Zapatero i ja en sabem els resultats". El PP proposa doncs "l'única
alternativa al sanchisme" per tal de "crear ocupació" i incentivar el "creixement econòmic". "Estem
preparats per tornar-ho a fer", ha assenyalat el diputat, "tenim un pla per a Espanya, la tornarem
a treure de la crisi".
Sobre Catalunya, Roca ha demanat "estabilitat política i seguretat jurídica" per tal d'evitar la
"fugida d'empreses" i, sobre Tarragona, reclama que "hauríem de ser la demarcació que més
ocupació té i no estar a la mitjana estatal com estem". "Sense eslògans fàcils i sense populismes",
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el PP es prepara per a les properes cites electorals, ja siguin municipals, espanyoles o
autonòmiques.
En el plànol local, després de la renúncia de Francesc Ricomà com a president del partit a la
demarcació, Mario Garcia ha assumit la tasca de reorganitzar-se abans de 2023. "Estem tots
units per refer un partit que arran de la divisió en tres del bloc electoral fa que estiguem en una
situació precària", ha afirmat Jordi Roca. Encara no saben quan triaran els caps de llista, però per
ara descarten sumar esforços amb altres partits per a candidatures conjuntes. "És cert que et
queda un regust agredolç quan el partit més gran d'Europa està tocat a Tarragona", ha conclòs.
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