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C's denuncia que els estan
sabotejant la campanya electoral a
Torredembarra
Han aparegut cartells de la formació taronja enganxats a diferents llocs del
municipi on està prohibit fer-ho | Els cartells són falsos perquè no coincideixen en
mides i disseny segons fonts del partit

Alguns dels cartells enganxats de C's que han aparegut a Torredembarra | @jordisf1

Ciutadans (C's) denuncia que els estan boicotejant la campanya a Torredembarra. Aquest matí el
municipi s'ha despertat amb desenes de cartells de la formació taronja enganxats a diferents punts
on està prohibit fer-ho. El mateix partit ha assegurat a NacióTarragona que els cartells són falsos, són
unes rèpliques dels oficials però amb diferents mides.
El regidor de C's a Torredembarra, Javier Ramírez, ha explicat a aquest mitjà que no saben qui
poden ser els autors d'aquesta acció i han assegurat que ja no queden cartells falsos penjats
perquè durant tota la tarda els han estat retirant. Està convençut que no són del partit perquè el
disseny i les mides no són les oficials. A banda, ha expressat que des del partit es prendran les
mesures més oportunes per tal d'esclarir qui hi ha al darrere.
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El coordinador de campanya, Fernando Pecino, a través d'un breu comunicat, denuncia la
col·locació d'aquesta "cartelleria irregular i no oficial de C's en mobiliari no electoral" i que s'ha
procedit a la retirada d'aquests elements "perquè es respectin les regles del joc".
L'enganxada de cartells no ha passat desapercebuda al municipi i ha rebut desenes de crítiques,
en les quals hi destaca la del regidor del PSC a l'Ajuntament, Jordi Solé, que ha piulat: "A
Torredembarra hi ha qui s'ho ha cregut i no juga net. Són els de l'ordre i la nova política. Són C's
(Ciudadanos). #JocBrut".
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