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Podem aposta perquè Yolanda
López torni a encapçalar la
candidatura de CatECP per
Tarragona el 14-F
El partit morat reivindica la feina de la diputada enfront de l'aspirant dels
comuns, Jordi Jordan

Yolanda López, en una imatge d'arxiu. | Jonathan Oca

Podem Catalunya aposta perquè Yolanda López torni a encapçalar la candidatura de Catalunya En
Comú Podem (CatECP) en les eleccions del 14-F per la circumscripció de Tarragona. Després
que la setmana passada Catalunya en Comú anunciés que el seu candidat és Jordi Jordan,
coordinador de Movem Terres de l'Ebre, el partit morat reivindica que sigui l'actual diputada al
Parlament per CatECP qui encapçali la coalició per Tarragona.
L'objectiu, apunta Podem, és "donar continuïtat" al treball fet durant aquesta legislatura "en la
visibilitat de la lluita feminista i per unes condicions laborals dignes, i la defensa de les polítiques
sostenibles i del medi ambient".
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Fonts de Podem apunten a l'ACN que fins al moment la coalició que conformen En Comú i
Podem només ha confirmat la cap de llista per Barcelona, Jéssica Albiach -considerada una
figura de "consens". Per contra, la negociació de les llistes i programes per Tarragona, Lleida i
Girona encara no s'ha tancat, segons asseguren des de la formació morada.
En aquest escenari i després que els comuns hagin posat el nom de Jordi Jordan damunt la
taula, Podem Catalunya reivindica una "candidatura feminista" a la demarcació de Tarragona
liderada per Yolanda López i considera que "cap de les formacions que conformen la coalició
Catalunya En Comú Podem pot retrocedir en la visibilitat i la lluita feminista".
El partit morat recorda que López va rebre gairebé 3.000 vots en el procés de primàries fet al maig
per encapçalar la llista de Podem Tarragona i que "la igualtat real passa per destruir escletxes,
sostres de vidre, prejudicis i normes establertes que emmordassen i invisibilitzen les dones".
Yolanda López va ser la candidata d'En Comú Podem als comicis del 21-D del 2017.
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