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VÍDEO Noemí Llauradó: «Ara és el
moment dels valors i les dones
republicanes»
La cap de llista d'ERC a Reus afirma que si aconseguís l'alcaldia no renunciaria a
l'acta de diputada al Parlament perquè defensa que és necessari ser-hi
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=3Oyb32uvz2E
Noemí Llauradó (1978) repeteix com a cap de llista d'ERC a Reus per aconseguir l'alcaldia de la
capital del Baix Camp. La republicana encara les eleccions municipals amb molta energia i amb
l'objectiu de liderar el canvi que "necessita la ciutat". El seu projecte es basa en un pla d'acció que
projecti el futur de Reus, que marqui el camí que s'ha de seguir perquè "el model de ciutat ha
quedat esgotat". Això es complementa amb una clara aposta per la participació ciutadana, on la veu
dels veïns es farà sentir.
La candidata es mostra optimista durant l'entrevista i assegura que "ara és el moment d'ERC" i
que ja és l'hora que la capital de la comarca estigui liderada per una dona. Llauradó manifesta
que "és l'hora dels valors republicans" i de defensar "la llibertat, l'equitat i fraternitat".
Llauradó ha governat durant aquest mandat al costat del PDECat i d'Ara. Sobre això, manifesta que
no es penedeix d'haver-ho fet. Tot i les intencions manifestes d'aconseguir la victòria el 26-M, no
descarta tornar a pactar perquè defensa que "és més favorable estar al govern que a l'oposició".
A més, considera que si no es governa, difícilment es pot complir part del programa.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=2G6TE4O7Om8
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Noemí Llauradó, alcaldable d'ERC a Reus. Foto: Jonathan Oca

Llauradó destaca que en cap moment s'han plantejat concórrer a les eleccions juntament amb
PDECat perquè és "més centredreta i més conservador" ni amb la CUP. Ni ells ho han
proposat, ni ERC tampoc. L'alcaldable està convençuda que cal donar l'oportunitat al ciutadà de
votar el partit que més confiança li doni, ja que no tots comparteixen projectes i disten en moltes
qüestions. Llauradó, però, apunta que això no fragmentarà el vot independentista perquè, al final, "com
més canyes, més peixos es poden pescar".
La candidata afirma, amb rotunditat, que si aconseguís l'alcaldia no renunciaria a l'acta de
diputada al Parlament perquè defensa que és necessari ser-hi, s'aconsegueixen molts
avantatges de cara a la ciutat perquè els temes es poden tracta directament.
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