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Els comuns, sense pressa per
decidir i sabent que són clau per al
futur de Tarragona
Asseguren que volen treballar allunyats dels mitjans de comunicació i que han
creat una comissió negociadora per tractar el tema dels pactes

Carla Aguilar, cap de llista d'En Comú Podem Tarragona | Jonathan Oca

En Comú Podem Tarragona no té pressa per prendre una decisió sobre els passos a seguir
davant la situació política a la ciutat. Els comuns, que tenen a les seves mans el futur de l'alcaldia
de la ciutat, acaben de parlar per primera vegada després del 26-M, i ho han fet a través d'un
comunicat. En l'escrit, destaquen que els resultats de les municipals els han deixat en una posició
que "si no hi hagués acord entre ERC i PSC podria ser clau per la formació de govern a la ciutat".
Aquest acord sembla que no existirà mai, ja que Pau Ricomà (ERC) ha rebutjat qualsevol pacte
amb el PSC perquè Josep Fèlix Ballesteros segueixi sent alcalde.
Els comuns asseguren que assumeixen aquesta "responsabilitat, sent conscients que és una
decisió molt rellevant per al futur de la nostra ciutat i per la nostra formació" i per això, "hem decidit
no entrar en el joc mediàtic". La coalició assegura que les negociacions les volen portar entre
bambolines i no a través dels mitjans de comunicació.
Segons expliquen, a finals de setmana varen constituir una comissió negociadora "de caràcter
temporal i executiu" que serà l'encarregada de gestionar les reunions de caràcter formal amb els
partits polítics que han demanat parlar amb la coalició. En una assemblea, també es va acordar
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uns punts programàtics bàsics que "seran la nostra plataforma de negociació".
De moment, però, només hi ha silenci. Els comuns no donen cap tipus de detall de les
negociacions però com a remarcable hi ha la campanya que han fet, carregant contra Ballesteros i
cridant als quatre vents que la ciutat necessitava un canvi. I aquest canvi pot estar a les seves
mans.
La CUP, sí
La CUP de Tarragona ja va donar el "sí" a ERC però amb un asterisc. Els cupaires van posar
damunt la taula cinc punts clau que els republicans
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/32525/cup/facilitara/investidura/pau/ricoma/alcalde/t
arragona) haurien de comprometre's a executar per aconseguir els vots a favor de la investidura
de Pau Ricomà com a alcalde de la ciutat. De moment, els anticapitalistes estan esperant una
resposta "pública i formal" per part d'ERC, confirmant aquesta acceptació.
Junts per Tarragona, segons unes declaracions de Quim Amorós, president del PDECat a
Tarragona
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/32557/junts/tarragona/tambe/donara/suport/investid
ura/ricoma/alcalde) , els republicans ja poden comptar amb el seu suport perquè, assegurava,
que a la ciutat li aniria bé un canvi.
Per la seva banda, Ricomà va proposar obertament, a la CUP, Junts per Tarragona i En Comú
Podem un "govern ampli pel canvi a Tarragona"
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/32561/ricoma/obre/portes/bat/bat/formar/govern/est
able/era/post-ballesteros) amb una línia programàtica basada en 18 punts clau i que està convençut
que els altres partits comparteixen. El candidat afirmava divendres passat que li agradaria que hi
hagués un govern a quatre bandes però, sent conscient de les diferències de cada partit, no
descartava governar en solitari buscant suports puntuals.
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