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El PSC demana als
independentistes que retirin la moció
de la pancarta pels presos per
«responsabilitat»
Sandra Ramos defensa que si es penja a la façana generarà més crispació perquè
no representa a gran part de la ciutadania

La façana de l'Ajuntament de Tarragona, en una imatge d'arxiu. | Adrià Costa

El PSC reclama que els independentistes no presentin la moció per penjar la pancarta pels presos
polítics a la façana de l'Ajuntament de Tarragona
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/33147/enquesta/vols/es/pengi/pancarta/pels/presos/
politics/ajuntament/tarragona) . Sandra Ramos, portaveu del grup municipal socialista, considera
que aquesta moció només generarà "crispació" entre els ciutadans i manifesta que això no hi hauria
de decidir el ple. En aquest sentit, ha apuntat que cal que es reguli el que es penja a la façana i
defensa que no s'ha de fer amb una moció, sinó que és necessari elaborar un reglament aprovat
per tots els representants dels diferents grups polítics que són a l'Ajuntament.
Ramos considera que no s'hauria de presentar aquesta moció per "responsabilitat". La portaveu
ha reiterat que als socialistes "se'ns caurà la boca" per demanar i defensar el diàleg, la convivència
i el consens i apunta que aquesta pancarta, en cas de penjar-se, encara deixaria més tocada la
convivència a la ciutat perquè "no representa a una part de la ciutadania", com tampoc, ha
recordat, els llaços penjats a la Muralla o a l'Estàtua dels Despullats.
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Per altra banda, la socialista carrega contra l'equip de govern (ERC -ECP) per no penjar la
bandera LGTBI+ el 28 de juny "que sí representava a la unanimitat del plenari i volen penjar una
que genera tensió i trenca la convivència".
La moció conjunta serà defensada per la CUP, Junts per Tarragona i ERC-MES
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/33145/divendres/es/debatra/si/es/penja/pancarta/de
ls/presos/politics/ajuntament/tarragona) i compta amb el suport de l'ANC, Arran, Endavant
(Osan), Fòrum de Tarragona per la Memòria Històrica, Intersindical-CSC, JNC, Òmnium Cultural,
Poble Lliure i Tercera Joventut per la República.
El PSC presenta dues mocions per al ple de divendres, on defensaran que la Generalitat aposti
per la construcció del Fòrum de la Justícia i que alhora, es replantegi la ubicació del futur centre
penitenciari obert de la ciutat. També han entrat un text que fa referència a la declaració
d'emergència climàtica.
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