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Junts anuncia que sis alcaldes del
Baix Camp es donen de baixa del
PDECat
La decisió també l'han pres caps de llista i associats del partit demòcrata després
de la marxa de Carles Puigdemont i altres alts càrrecs del partit

El poder municipal del PDECat minva al Baix Camp. | Junts per Riudoms.

Els alcaldes de l'Aleixar, les Borges del Camp, l'Argentera, Maspujols, Prades i Riudoms, fins ara
del PDECat, i els caps de llista d'Arbolí, l'Albiol, Castellvell del Camp, Cambrils
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/38153/comite/local/pdecat/cambrils/es/dona/baixa/s
e/va/junts) , Colldejou, Capafonts, Duesaigües, Mont-roig del Camp, Riudecanyes, Riudecols,
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, així com representants de Botarell, Vilaplana, Vilanova
d'Escornalbou i Vinyols i els Arcs, han fet pública la seva baixa del partit demòcrata i el seu
suport a Junts.
A la pràctica, això representa que els equips municipals d'aquests municipis (més de 50 regidors,
la gran majoria dels de la comarca), 7 Consellers Comarcals juntament al President del mateix
Consell Comarcal, i la gran majoria d'associats dels municipis de la comarca s'incorporen a Junts
per Catalunya.
Aquest abandonament del partit demòcrata se suma als ja coneguts durant aquests darrers dies a
nivell nacional. Els alcaldes i caps de llista consideren que "cal estar al costat del sentir majoritari
dels seus ciutadans i per tant donar compliment al mandat de l'Assemblea Nacional i del Consell
Nacional del PDECat de desembre 2019 de transitar cap a Junts de Catalunya", segons un
comunicat emès per Junts.
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Càrrecs de la Generalitat de Catalunya
A aquesta decisió del poder local del Baix Camp cap a la nova formació de Carles Puigdemont s'hi
han sumat nombrosos càrrecs i responsables dels serveis territorials de la Generalitat de
Catalunya, com per exemple Joan Plana, delegat d'Esports; Trini Castro, directora dels Serveis
Territorials de Territori i Sostenibilitat; Carme Mansilla, directora dels Serveis Territorials
d'Empresa i Coneixement; i Mònica Solé, directora dels Serveis Territorials d'Interior.
Així mateix, també se sumen a aquest pas el President del Port de Tarragona, en Josep Maria
Cruset, i el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ambdós militants del
Baix Camp.
També les números 2 i 3 de la llista municipal del Partit Demòcrata a Reus, Montserrat Vilella i
Teresa Pallarès, han fet el pas cap a Junts per Catalunya.
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