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La marxa del regidor de Ciuta-
dans Pedro Sánchez al grup mixt 
a l’Ajuntament de Tarragona va 
causar sorpresa en l’entorn po-
lític. Després de sortir d’aquesta 
formació de manera sobtada, 
Sánchez ha airmat que no re-
nuncia a continuar en la vida po-
lítica i que la seva nova aposta és 
pel Partit Popular, «al qual he do-
nat suport en aquestes eleccions 
generals i en les municipals». En 
declaracions a aquesta redacció, 
l’exregidor taronja ha manifestat 
que «no em retiro de la política i 
estaré actiu en temes socials i ve-
ïnals, com sempre he fet». «Soc 
un dòberman idel a la ciutada-
nia», va dir.

Sánchez, que el passat 17 
d’abril va assistir al míting que 
Pablo Casado va fer a la Casa Ca-
nals de Tarragona, està vinculat 
al món associatiu i polític des 
de fa molts anys. Va ser conse-
ller nacional d’Unió Democràti-
ca, formació que va abandonar 
«perquè pensava que no lluitava 
pels interessos de la ciutat i per 
aquest motiu vaig presentar la 
meva dimissió». En aquest con-
text, l’ara regidor del grup mixt 
va dir que, «quan era jove, pen-
sava que Felipe González era l’al-
ternativa, després vaig veure que 
no i en les següents eleccions 
vaig votar al PP, en les eleccions 
generals, i a Catalunya per CiU».

Sánchez va explicar perquè 
fa unes setmanes va deixar la 
militància a Ciutadans i els mo-

tius que l’han portat a recolzar 
la candidatura de Pablo Casado, 
en les eleccions d’ahir, i farà el 
mateix en les municipals, en les 
quals oferirà el suport a José Luís 
Martín. «El 2012, a Tarragona 
érem pocs a Ciutadans i, com a 
líder veïnal, vaig decidir donar el 
meu suport a les autonòmiques a 
aquest partit». Sánchez va afegir 
que «el 2015 jo anava de número 
1 a les municipals, tot i que vaig 
dir al partit que no era la persona 
més adequada i que seria millor 
candidat una persona jove que 
encapçalés la llista i que jo podria 
anar de número 2, perquè un ha 
de saber quin és el seu lloc a la 
societat i ha de ser coherent». En 
aquest punt, «va arribar Viñua-
les, jove, advocat i persona que 
jo sí que pensava que era la més 
adequada».

Divergències amb el partit
Les divergències van sorgir poc 
després d’iniciar-se la legislatu-
ra actual. «Vam entrar a l’Ajun-
tament i ja em veia encapçalant 
una regidoria, gràcies a un pac-
te amb el PSC, però aquest no 
es va produir», va dir, per afegir 
que «tant Beatriz Pérez –també 
regidora al grup mixt– i jo vam 
discrepar, en el que va ser la pri-
mera desavinença». «No vam 
pactar idees, però Ciutadans va 
fer costat als pressupostos i als 
Jocs Mediterranis de Ballesteros, 
i el 2017 Beatriz Pérez i jo vam 
decidir marxar del partit, però, 
inalment, em vaig quedar i he 

estat idel a Viñuales, tot i que 
no l’he rigut les gràcies». «Qui es 
presenta a unes eleccions ho fa 
per governar, però Ciutadans no 
va voler fer-ho amb el PSC, i per 
això vaig decidir ser lliure».

La nova aposta de Sánchez és 
pel PP. En les darreres setmanes 
«he rebut diverses ofertes, però 
no vull ser-hi a la política perquè 
sí i, després d’analitzar diversos 
factors, m’he decantat pel PP». 
Un dels motius és que «sempre 
que el PP ha portat una regido-
ria a l’Ajuntament de Tarragona, 
la gestió ha millorat i ha rellan-
çat les que porta, com Turisme, 
Mobilitat o l’actuació de la Bri-
gada Municipal». «El que dic pot 
agradar més o menys, però és la 
realitat», va remarcar l’exregidor 
de Ciutadans, qui va apuntar que 

«no sóc independentista, però 
si ho fos, també podria donar al 
meu suport a Dídac Nadal, que 
és una persona jove, perquè crec 
que cal un canvi, que pot ser una 
alternativa, sempre pensant que 
jo sóc de centredreta». El regidor  
va asseverar que «el PP, sense ser 
la primera força del govern mu-
nicipal, ha fet un bon treball per 
Tarragona, més que els partits 
que ho han pogut fer governant 
a Madrid o a Barcelona».

Els motius del canvi
La decisió inal és «donar suport 
a José Luís Martín, persona seri-
osa que treballa molt per la meva 
ciutat». Sánchez va afegir que 
«no necessito un alcalde per anar 
de festa i sí un que no menteixi i 
que amb la seva gestió aporti 
resultats positius per Tarrago-
na, i penso que aquesta persona 
és Martín». El passat 17 d’abril 
Sánchez va anar al míting de Pa-
blo Casado a Tarragona «i em va 
convèncer». «Històricament, he 
viscut millor quan ha governat 
la dreta i en Casado veig un valor 
segur perquè és jove, regenera-
dor i defensa propostes per la 
gent com jo, que pensa que s’ha 
de fer una llei contra els ocupes, 
sempre que aquests no ho siguin 
per temes bancaris».

Sánchez va assegurar que 
«ara mateix no tinc intenció de 
militar al PP, perquè no es tracta 
d’entrar en cap partit i, en cin-
quanta anys, sempre he fet el 
mateix».
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Sánchez: «El 2015 era el número 1 de 
Ciutadans i ara dono suport al PP»
L’exregidor taronja es defineix com «un dòberman fidel a la ciutadania de la meva ciutat»
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Pedro Sánchez.
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La Feria de Abril de Bonavista ha 
cobert els tres dels deu dies de 
durada amb una alta presència 
de persones en les sis casetes 
muntades per set entitats, així 
com en les atraccions que hi ha 
al recinte. Avui, dilluns, i el prò-
xim 2 de maig, no hi haurà ac-
tivitat a les casetes, però la ira 
romandrà oberta ins al pròxim 
diumenge. La Casa de Andalucia 
de Tarragona y Provincia, orga-
nitzadora d’aquesta proposta 
lúdica que des de fa anys se ce-
lebra al barri tarragoní, conia 
a superar els 40.000 visitants 
de l’edició de l’any passat. En 

l’edició d’enguany participen el 
Gremi d’Atraccions de Fira de 
Catalunya i a les casetes estan 
representades el Racing de Bo-
navista, la Cultural Bonavista, 
l’Associació de Veïns de Bona-
vista, Art i Flamenc i l’Acadèmia 
de Gastronomia de Tarragona, 
a més de la pròpia de la Casa de 
Andalucia i un restaurant on es 
poden degustar diverses pro-
postes gastronòmiques.

El fet que la meteorologia va 
acompanyar durant tot el cap 
de setmana va fer que milers de 
persones anessin ins a l’espla-
nada on està instal·lat el recinte 
iral. L’animació a les casetes va 

ser especialment signiicativa 
a les tardes i les nits, com acos-
tuma a succeir en la Feria de 
Abril de Bonavista. L’objectiu 
de superar les 40.000 visites de 
l’any passat està gairebé garantit, 
sempre que el bon temps acom-
panyi, com ho ha fet en els tres 
primers dies d’activitat al recinte 
ferial.

A més del públic idel de Bo-
navista, la Feria de Abril també 
atrau l’interès d’altres persones 
de la ciutat de Tarragona i de 
poblacions veïnes i, de manera 
especial, aquelles que tenen una 
vinculació amb Andalusia, tant 
per ser el seu origen o per tenir 

membres a la família d’aquesta 
procedència, que en el cas de les 
comarques de Tarragona suposa 
un col·lectiu format per milers 
de persones.

Com va dir la presidenta de 
la Casa de Andalucía de Tarra-

gona y Provincia, Charo García, 
en la presentació del programa 
de l’edició de la Feria de Abril 
d’aquest any, aquest esdeveni-
ment festiu i cultural contribu-
eix a la cohesió social i a l’inter-
canvi cultural entre persones 

provinents de diferents punts 
de la geograia de Catalunya i de 
l’Estat.
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Ambient que es respirava ahir a la tarda en una de les casetes de la Feria de Abril.

La Feria de Abril tanca el primer 
cap de setmana amb una alta 
presència de gent a les casetes
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Set entitats ofereixen la gastronomia i els balls típics d’Andalusia
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El Teatre romà, premiat a la 
Biennal Alejandro de la Sota

PATRIMONI

L’adequació del Teatre Romà 
de Tarragona ha estat la gua-
nyadora del cinquè premi 
d’arquitectura Alejandro de la 
Sota, que premia els treballs 
arquitectònics més rellevants 
de la demarcació de Tarrago-
na. Enguany s’hi han presentat 
un total de 49 obres. El jurat ha 
guardonat el projecte arquitec-
tònic de posada en valor de les 
restes del Teatre romà en l’apar-
tat d’espais exteriors. Realit-
zat per l’Estudi d’Arquitectura 

Toni Gironès, s’ha considerat 
el gran valor que representa la 
intervenció, en especial la re-
creació de la càvea, realitzada 
en estructures lineals de ferro, 
que evoca la graderia que tin-
dria el Teatre en època romana 
i fa comprensible al visitant la 
dimensió del monument, recu-
perant la geometria original, al-
hora que dialoga amb les restes. 
El Teatre és un dels monuments 
declarats Patrimoni de la Hu-
manitat. Redacció
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El refugi del Moll de Costa del Port de Tarragona ha acollit, 
durant tot aquest cap de setmana, una ira de nadons reborn. 
En la mostra s’han exhibit tota mena d’aquests ninos hiperre-
alistes que recreen els nadons ins al més el mínim detall i que 
compten amb un gran nombre de seguidors.

Fira de ninos ‘reborn’ al Refugi 1 del Moll
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