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La CUP reverteix la caiguda de 2017
a Tarragona i s'afiança allà on té
alcaldies
Laia Estrada, nova diputada electa, promet portar la veu al Parlament de la
"perifèria oblidada"

Laia Estrada, aquesta nit celebrant haver assolit l'escó per Tarragona. | Eloi Tost/ACN

Els resultats de la CUP eren una de les incògnites plantejades en els resultats d'ahir diumenge, 14
de febrer. A Tarragona, ara fa tres anys, el llavors candidat Xavier Milian no va aconseguir entrar
a la cambra catalana amb un miler de vots menys que els que van obtenir ahir. La reducció en la
participació global ha fet que, aquest cop, Laia Estrada sí que hagi aconseguit l'escó per aquesta
demarcació, que en alguns moments de la nit podria no haver estat l'únic.
A les portes de repetir els 10 diputats de 2015, la realitat és que els cupaires són lluny encara dels
números que els van dur als dos dígits. A la demarcació, la CUP va assolir 30.531 vots i un 7,38%
ara fa sis anys, mentre que ahir la xifra va ser bastant més modesta: 18.831 sufragis (6,79%).
La CUP, doncs, ha salvat els mobles després d'aliar-se amb Guanyem, la formació liderada per
Dolors Sabater, una aposta que en certs moments de la campanya va veure's qüestionada per la
mateixa militància, però que ha demostrat ser un dels revulsius clau per la recuperació del seu votant.
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Victòries a Capafonts i a la Vilella Alta
La formació anticapitalista continua sumant algunes petites victòries al Camp de Tarragona i a les
Terres de l'Ebre. Es tracta de municipis sempre molt petits i on ja hi ha precedent d'una feina
municipal. És el cas de la Vilella Alta, al Priorat, i de Capafonts, al Baix Camp. En tots dos casos,
la CUP hi té l'alcaldia per majoria absoluta, però en aquesta ocasió els resultats han estat més
ajustats que en els comicis locals. A la Vilella Alta, el triomf ha anat d'un vot respecte al segon
partit (CUP, 22; ERC, 21; JxCat 19), i a Capafonts hi ha hagut empat a 20 vots amb JxCat, per
19 d'Esquerra Republicana.
També ha estat significatiu el resultat dels cupaires a les Terres de l'Ebre, on s'han posicionat
com a quarta força, per darrere d'ERC, Junts i el PSC. Al Camp de Tarragona, En Comú Podem i
Ciutadans els han superat a les comarques del Tarragonès i del Baix Penedès, mentre que al
Priorat la CUP és la tercera força en vots.
La ja diputada electa Laia Estrada va assegurar ahir des del Casal Popular Sageta de Foc de
Tarragona que "hem doblat els resultats de 2017 per la feina al Parlament, al municipalisme i al
carrer". També va destacar que els anticapitalistes "hem estat punta de llança contra la corrupció al
complex petroquímic" i "hem mantingut la coherència absoluta al Delta de l'Ebre". En aquest
sentit, Estrada es va comprometre a ser la portaveu de la "perifèria oblidada" de Catalunya al
Parlament.
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