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ERC surt a guanyar el 26-M per
implantar el municipalisme republicà
Els candidats al Camp de Tarragona tenen opinions diferents sobre pactes amb
el PSC i defensen que cada municipi és una realitat

Alguns dels candidats d'ERC al Camp de Tarragona per a les eleccions del 26-M. | Jonathan Oca

Les eleccions municipals s'estan a punt de celebrar i tots els partits juguen fort les seves cartes
per poder aconseguir els ajuntaments als quals es presenten. Un dels partits que en presenta
més al Camp de Tarragona és ERC, que es planta amb 84 (807 arreu de Catalunya). Els
candidats apunten que en aquest 2019 ha arribat el moment dels "valors republicans" i que és
l'hora que els consistoris es governin amb "un model de gestió municipal de qualitat", tal com ha
afirmat Irene Aragonès, cap de llista a Mont-roig del Camp i presidenta de la Federació Regional
ERC Camp de Tarragona.
En una roda de premsa conjunta de diferents alcaldables han assegurat que surten a guanyar en
aquests comicis que tot apunta que deixaran uns ajuntaments molt fragmentats i alguns
pràcticament ingovernables. Una solució a la situació que es preveu, són els possibles pactes amb
diferents partits per desencallar-ho però cal saber quin és el posicionament dels republicans
respecte a fer-ho amb els del 155.
Pacte sí o pacte no amb el bloc del 155
Camí Mendoza, alcaldessa i alcaldable de Cambrils, ha governat amb CiU i PSC. El pacte de
govern encapçalat per tres dones ha sigut positiu pel municipi, segons Mendoza, perquè "la
prioritat ha sigut Cambrils". Sobre ha manifestat que no ha sigut fàcil, hem tingut pujades i
baixades" però no descarta repetir-ho. Ara bé, caldrà veure "els resultats i el programa de cada
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partit".
Eduard Rovira, alcalde i alcaldable de Torredembarra, ha compartit govern amb PSC i ABG.
Celebra que "hem sabut deixar de banda les discrepàncies en temes nacionals" i que no afectés
el tarannà del funcionament municipal. El republicà ha manifestat que podria tornar a pactar perquè
els altres partits "tenen el mateix aspecte que fa quatre anys". El republicà ha destacat que és
l'últim alcalde dels darrers 20 anys que acaba el mandat.
Pau Ricomà, alcaldable a Tarragona, tanca la porta a un possible pacte amb Josep Fèlix
Ballesteros. El republicà ha expressat que a "cada municipi hi ha una realitat" i ha aprofitat per
carregar contra el socialista per portar el timó de la ciutat "sense rumb" i pels seus projectes
"megalòmans i fracassats".
Noemí Llauradó, alcaldable i membre del govern a l'ajuntament de Reus (CiU, Ara Reus i ERC)
apunta que l'objectiu és guanyar i sé qui lideri unes possibles negociacions i aconseguir ocupar
el principal lloc de decisió, que "en un ajuntament és l'alcaldia".
És el moment d'ERC
Els alcaldables estan convençuts que ara és l'hora del partit. Josep Andreu, alcalde i alcaldable
de Montblanc, ha destacat que "després de picar molta pedra" ha arribat el moment "del
municipalisme republicà".
Eva Mata, candidat número 2 de la coalició Som Poble i ERC al Vendrell, confia en auge del partit
i vaticina que el PSC perdrà pistonades en els comicis i que ho hauran d'aprofitar pe evitar que els
socialistes puguin pactar amb Cs a la capital del Baix Penedès.
Jordi Cartanyà, alcaldable i membre del govern a Valls (ERC i CiU), ha assegurat que "podem
governar, hem governat i sabem governar" per a fer de la capital de l'Alt Camp un municipi on es
planti cara als bancs i es lluiti per aturar la bombolla que s'està creant amb els preus del lloguer.
Pel que fa als pactes, el vallenc ha apuntat que s'asseuran a parlar amb tothom i destaca per
sobre de tot el projecte de ciutat.
Picar pedra i seduir
Irene Aragonès, presidenta de la Federació Regional ERC Camp de Tarragona, ha clos la roda de
premsa apuntant, més enllà dels pactes, que queden molts dies de campanya, en la qual hauran
de "picar molta pedra" i treballar per seduir convèncer als indecisos que ERC és la millor opció
per a governar els municipis i ha reiterat que "sortim a guanyar".
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