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Esquerra Republicana de Cata-
lunya va presentar ahir al migdia 
la seva candidatura a les muni-
cipals del 26 de maig, en un acte 
celebrat al Serrallo dirigit pel 
cap de llista, Pau Ricomà, sota 
el lema «Canviar per prosperar». 
Situat davant d’un mapa de la 
ciutat, amb carrers rebatejats 
com les avingudes de la Partici-
pació i de la Diversitat, Ricomà 
va recordar que «la tardor de 
l’any passat vaig visitar a Lledo-
ner l’Oriol Junqueras, qui coneix 
molt bé la nostra Tarragona, i em 
va dir que he de fer que la diver-
sitat sigui el motor del canvi per 
tenir una ciutat unida i millor».

Davant de més d’un centenar 
de persones, Ricomà va dir que 
«avui és un dia especial perquè 
presentem la candidatura que 
somiaven i que representa la di-
versitat de Tarragona». L’objec-
tiu d’ERC és desbancar Josep Fè-

lix Ballesteros i el PSC del govern 
de la ciutat, «perquè Tarragona 
necessita un canvi després de 
molts anys de tirar cap enrere». 
«Esquerra té la capacitat per fer-
ho», va subratllar.

En la seva intervenció, el can-
didat republicà va dir que «mai 
hem tingut més a prop com ara 
aconseguir l’alcaldia i ERC serà 
el partit que liderarà el canvi». 
«En aquestes municipals hem de 
substituir la grisor de Ballesteros 
per la lluminositat que ofereix 
ERC», va dir Ricomà, per afirmar 
que els resultats de les eleccions 
generals del passat 28 d’abril «no 
són extrapolables a unes munici-
pals», però els va comparar amb 
«una carrera de fons en la qual 
Ballesteros ja sent el nostre alè a 
la seva cara».

Diversitat i cohesió
Ricomà va definir la llista que 
encapçala com «una candidatura 

de gent diversa, honrada i com-
promesa amb la República Cata-
lana, que defensa uns valors com 
la igualtat social i la cohesió». El 
dirigent d’ERC va presentar els 
membres de la candidatura, co-
mençant pels reserves. El primer 
a intervenir-hi va ser l’històric 
militant d’aquesta formació, 
Josep Maria Garreta, qui va ser 
el, precisament, primer diputat 
tarragoní d’ERC al Parlament. 
«Estic molt content de contribuir 
al fet que Tarragona faci el canvi 
que tots esperem i, guanyant, 
transformarem la ciutat». Altres 
intervinents que ocupen els es-
pais reservats als suplents van 
parlar d’una «Tarragona que de 
capa caiguda en tots els àmbits, 
que necessita millorar en tots 
els aspectes, com l’urbanisme, 
la cultura, l’economia o el petit 
comerç».

La llista republicana la tanca 
Sergi de los Rios, qui va ser regi-

dor a l’Ajuntament de Tarragona 
i que, entre altres resultats de la 
seva política, va aconseguir la 
creació de l’Anella Verda. «Estic 
orgullós d’estar en una llista que 
representa el canvi que necessi-

ta la ciutat». De los Rios va de-
manar «acabar amb el complex 
d’inferioritat que té la nostra 
ciutat, perquè el que hem de fer 
és creure en la potencialitat que 
té». L’exregidor republicà va de-

fensar el lideratge que ha de tenir 
Tarragona.

Per la seva banda, la regidora 
Mònica Alabart, que ocupa el 
lloc vint-i-sisè, va dir que «Tar-
ragona necessita recuperar la 
il·lusió i ho farem amb persones 
treballadores i honestes». En els 
primers llocs, acompanyen a Ri-
comà Laura Castel, Xavier Puig, 
Paula Adriana Varas –com a in-
dependent– i Jordi Fortuny.

POLÍTICA

Ricomà: «L’Oriol m’ha dit 
que la diversitat ha de ser 
motor de canvi a la ciutat»
Esquerra Republicana presenta la candidatura a les municipals amb 

l’objectiu de guanyar «a Ballesteros l’alcaldia de Tarragona» 

ERC defensa un canvi 
a la ciutat «després de 
molts anys de tirar cap 
enrere»

Ricomà: «Disputem 
una carrera de fons i 
Ballesteros ja sent el 
nostre alè a la cara»

ERC va presentar al Serrallo els membres de la candidatura republicana a les municipals.

Redacció

La seu del Col·legi d’Arquitectes 
acollirà el pròxim 18 de maig la 
tercera edició de la Jornada Ju-
joliana, acte que se celebrarà en
col·laboració amb el Gremi de 
Pagesos de Sant Llorenç i Sant 
Isidre, entitat que conserva di-
versa obra de l’arquitecte mo-

dernista tarragoní Josep Maria 
Jujol. Entre les diferents pro-
postes que s’abordaran, destaca 
la conferència «Gaudí-Jujol», 
que oferirà l’arquitecte japonès 
Toshiaki Tange. Per altra banda, 
la Jornada Jujoliana oferirà una 
taula rodona sota el títol «Mont-
ferri: santuari de Nostra Senyora 

de Montserrat» i moderada per 
Josep Maria Buqueras –vocal 
de patrimoni del Gremi de Pa-
gesos–, en la qual intervindran 
mosén Josep Maria Jané i els ar-
quitectes Joan Mercadé Brulles i 
Bartomeu Jané Areny. Els parti-
cipants també faran una visita 
a l’església de Sant Llorenç, on 
es troba l’Espai Jujol. A la tarda, 
recorreran la Ruta Modernista 
de Tarragona, guiada per Josep 
Maria Buqueras, expert en el 
modernisme de la ciutat i per-
sona que des de fa anys treballa 
pel reconeixement i valorització 
d’aquest corrent arquitectònic 
del qual Tarragona conserva 
exemples de diferents èpoques.

El Col·legi d’Arquitectes 
acollirà la tercera edició 
de la Jornada Jujoliana 

PATRIMONI

Es farà una visita a la Tarragona modernista


