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El PDECat vol «refrescar»
Tarragona i ja prepara el camí per
les eleccions municipals
El partit que està a l'oposició inicia la campanya per assaltar l'alcaldia, que està en
mans del socialista Josep Fèlix Ballesteros
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El Partit Demòcrata de Tarragona (PDECat) vol assaltar l'alcaldia, que ara està en mans del
socialista Josep Fèlix Ballesteros, i ja es prepara per afrontar les eleccions municipals del 2019
amb la campanya "Refresquem Tarragona". Sota aquest eslògan, el partit a l'oposició vol demostrar
a la ciutadania que "és el partit que ha transformat aquesta ciutat però amb noves forces, gent
jove i que les coses poden fer-se de forma diferent, amb l'únic objectiu de millorar la ciutat".
Dins de la campanya "Refresquem Tarragona" hi destaquen diferents accions i activitats. Hi haurà
taules rodones que tractin temes d'actualitat amb ponents diversos, com la ja organitzada amb
motiu del dia de la dona amb Marta Pascal, Teresa Pallarès i Rosa M. Codines. També es faran
sopars de barri, on faran trobades informals amb veïns i veïnes per tal de poder copsar, en
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primera persona, les necessitats i suggeriments per la ciutat. S'entregarà per primera vegada el
Premi Pere Anglada i Duran a una persona o entitat de la ciutat que destaqui pels seus valors i/o
implicació amb Tarragona i també organitzaran debats oberts amb representats polítics de les
diferents administracions.
Per altra banda, des del PDECat Tarragona, participaran i ajudaran "amb assiduïtat" a les entitats
de caràcter social de la ciutat coordinant el vessant solidària de la nostra gent i tirant endavant
accions per tal de donar suport a entitats socials de la ciutat.
Albert Puñet, president del partit a la ciutat, posa de relleu que "aquesta campanya neix amb la
voluntat de mostrar a la ciutat que els partits polítics poden i han de fer moltes més coses, més
enllà de política. Per això, en els pròxims dies obrirem la convocatòria del 1r Premi Pere Anglada i
Duran".
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