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L'alcalde de Tarragona planta el
primer debat municipal i la Junta
Electoral imposa un substitut
La portaveu del PSC considera que és tan candidata com Ballesteros i reclama
que l'ACN hauria de demanar disculpes als socialistes de Lleida per deixar la
cadira buida ahir

El debat electoral a Tarragona, organitzat per l'ACN. | Jonathan Oca

El primer debat sobre el 26-M a Tarragona, organitzat per l'Agència Catalana de Notícies (ACN)
està portant cua, no per les declaracions dels candidats sinó pel fet de qui hi havia de participar.
Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i candidat del PSC, ha plantat l'acte gairebé a
última hora i això ha provocat que l'ACN hagi reaccionat de la mateixa manera que ho va fer ahir
amb l'alcaldable del PSC a Lleida, Fèlix Larrosa, i la cadira va quedar buida.
El PSC de Tarragona, però, no ha acceptat això i ha volgut que la portaveu del PSC, Begoña Floria
-número 4 a la llista electoral-, fos qui hi participés. Des de l'agència no veien factible aquesta
opció perquè només hi volien els caps de llista. A més, argumentava que feia mesos que ho
sabia i que a última hora s'ha fet enrere.
Els socialistes han recorregut a la Junta Electoral Provincial de Barcelona, qui ha emès una
resolució on imposa a l'ACN que el PSC pugui participar-hi, encara que no hi vagi el cap de llista.
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El director de l'ACN, Marc Colomer, iniciant l'acte electoral a l'ICAT. Foto: Jonathan Oca

L'ACN mostra el seu desacord
El director de l'ACN, Marc Colomer, ha iniciat l'acte a la sala d'actes de l'ICAT, ha apuntat que no
estan d'acord amb la resolució de la Junta Electoral, que els hi han "imposat", però que han
d'acatar-ho. A banda, ha recordat que Ballesteros, i el PSC, van confirmar que hi assistiria el 26
d'abril.
La resposta de Floria a les paraules de Colomer ha estat l'esperada. La socialista ha reclamat
que l'ACN demani disculpes al PSC de Lleida per haver deixat la seva cadira buida. A més, ha
etzibat que "jo sóc tan candidata com l'alcalde".
Les reaccions dels candidats
Rubén Viñuales (Cs) ha lamentat l'absència de Ballesteros i ha recriminat que a l'agenda de
l'alcaldia no hi havia l'acte que "sorprenentment ha sortit avui".
Pau Ricomà (ERC) ha carregat contra el socialista dient que "és amb ell amb qui s'ha de debatre"
i no amb un altre candidat. També ha dit que un alcalde que no compleix amb els seus
compromisos no desperta "confiança".
Dídac Nadal (Junts per Tarragona) no ha donat massa importància a la no presència de l'alcalde i
ha dit que és la seva manera de fer, ja que "només l'he vist als plenaris, en cap lloc més".
Laia Estrada (CUP) s'ha volgut "solidaritzar" amb l'ACN per ser "l'enèsima víctima" de la Junta
Electoral.
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