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Carles Castillo seguirà la disciplina
d'Esquerra en votacions
independentistes
El partit farà campanya per garantir que a la demarcació hi guanyi una formació
republicana

El regidor socialista Carles Castillo durant una concentració de Societat Civil Catalana contra la
independència. | Jordi Borràs/ND.

L'exdiputat del PSC i ara candidat número 4 de la llista d'Esquerra Republicana per la
demarcació de Tarragona, Carles Castillo, seguirà la disciplina del partit, segons l'acord al que han
arribat les dues parts. Ho ha assegurat la cap de llista, Raquel Sans, en la presentació a la premsa
de la candidatura, en què també hi han intervingut Irene Aragonès, Lluís Salvadó i el mateix Carles
Castillo. Segons ha apuntat Sans, l'exsocialista "forma part de l'estratègia del partit" i, per tant,
votarà en la línia que ho faci el conjunt del grup, incloses les votacions de caire independentista.
[noticia]39506[/noticia]
La polèmica per aquest fitxatge es va fer sentir a les xarxes socials immediatament després
d'anunciar-se. Tant per la banda de Junts per Catalunya com per la de la CUP, van destacar que
Castillo no és independentista i que havia mostrat durant anys la seva total adhesió al projecte
primer de Josep Fèlix Ballesteros (Ajuntament de Tarragona) i posteriorment de Miquel Iceta
(Parlament de Catalunya).
Segons Castillo, però, amb aquestes crítiques "la dreta més ultra s'ha mostrat tal com és". Una
vegada més, ha agraït "l'esforç i la generositat" d'ERC i ha assenyalat que en un partit
"d'esquerres i republicà desacomplexat hi tinc cabuda". "És absurd en un moment en què no hi ha
cap majoria del 50% no buscar una via àmplia", ha afirmat Castillo, que destaca que "sempre he
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defensat la classe treballadora". Per això s'ha mostrat "fidel al socialisme, al sindicalisme, a la
resolució de conflictes, a la radicalitat democràtica i a l'amnistia de tots els represaliats". En aquest
sentit, tot i no confessar-se independentista, creu que "objectivament Catalunya és una nació".
[noticia]39518[/noticia]
Tombar la victòria del 2017 de Ciutadans
L'objectiu d'aquesta campanya per a les eleccions del 14 de febrer és assolir la primera posició a
la demarcació de Tarragona. Al 2017, Ciutadans va sumar 16.000 paperetes més, malgrat que
van empatar amb els republicans en escons (5 per a cadascú). Per la seva banda, Junts per
Catalunya -ara dividits amb el PDECat- en va aconseguir 4 i va quedar en tercer lloc.
Per tal d'evitar que una formació espanyolista guanyi el 14-F a Tarragona, el número 2 de la llista,
Lluís Salvadó, ha fet una crida a votar ERC. "No tant per l'itnerès partidista", ha dit, sinó perquè "si
no guanya ERC no guanyarà l'independentisme". En aquesta mateixa línia s'ha expressat Raquel
Sans, que ha destacat la victòria republicana en diversos municipis, entre ells la capital, Tarragona.
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