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Hermán Pinedo comunica a ECP
que es queda al govern de
Tarragona
L'executiu tarragoní es queda amb tretze regidors, a un de la majoria absoluta

Pinedo, en una imatge d'arxiu | ACN

Hermán Pinedo, un dels dos regidors que En Comú Podem té a l'Ajuntament de
Tarragona, ha informat aquest dimecres a la seva fins ara companya de partit, Carla AguilarCunill, que trenca amb la formació i que es mantindrà al govern de la ciutat.
Aquest dimarts, ECP va anunciar que se sentia "expulsat" de l'executiu per ERC després que els
republicans decidissin ampliar-lo amb l'entrada de JxTgn i la CUP, i sense el vistiplau dels
progressistes. En la roda de premsa dels comuns, Pinedo ja no hi va ser i durant tot el dia no va
respondre les trucades i missatges dels seus companys.
La relació entre Pinedo i els comuns ja fa temps que és tensa i, alhora, la seva feina a l'àrea de
Patrimoni ha estat lloada reiteradament pels regidors d'ERC. Així doncs, ECP perd un dels seus
dos representants. La formació, segons ha pogut saber l'ACN, el denunciarà al pacte
antitransfuguisme. Amb aquest moviment, el govern municipal es quedarà amb 13 regidors (set
ERC, tres JxTgn, dos la CUP i Pinedo), a un de la majoria absoluta.
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La resposta d'En Comú Podem
En Comú Podem Tarragona anuncia que Pinedo "queda expulsat del grup" i li exigeix que
"retorni l'acta de regidor obtinguda a través de la candidatura d'ECP". En un comunicat, el grup
municipal avança que si no compleix amb aquesta demanda, Pinedo "es convertirà en una
trànsfuga, amb la complicitat d'ERC" i que, d'aquesta manera, "s'estarà vulnerant el Pacte
Antritransfuguisme".
"Còmode" amb el projecte de Ricomà
Pinedo ha comparegut aquest dimecres al migdia en roda de premsa per detallar perquè ha
decidit no acatar la decisió del seu partit, En Comú Podem Tarragona, de sortir del govern
municipal i continuar dins l'executiu. Pinedo ho ha argumentat perquè se sent "còmode" amb el
projecte del nou equip de govern -ERC, JxTgn, CUP i ell- i perquè la ciutat "necessita mans per
treballar".
Paral·lelament els comuns han decidit expulsar-lo del grup municipal, li han reclamat que retorni
l'acta de regidor i han afirmat que si no ho fa "estarà vulnerant el Pacte Antitransfuguisme". Pinedo
els ha respost: "Si ECP em fa prendre una decisió coherent és que potser no és el meu partit". En
la compareixença, al regidor l'han acompanyat representants dels partits socis de govern.
Pinedo ha defensat que l'acord és "d'esquerres, social i sostenible" i ha manifestat que el pacte
també "ha estat redactat per ECP". Amb tot, ha expressat que la decisió que ha pres "no ha estat
fàcil" i que l'ha fet perdre "amics pel camí". "Són els meus companys i la decisió em sap greu, però és
la correcta. Tinc la consciència tranquil·la", ha expressat. Sobre la reacció dels comuns, ha dit que
la comprèn, però s'ha dirigit a la direcció nacional: "Des de Barcelona s'haurien de replantejar la
seva estratègia a Tarragona. Per un equip municipal el més important és la ciutat. Tarragona és
més important que qualsevol estratègia nacional. Han prioritzat decisions nacionals a
municipals", ha etzibat.
També ha carregat contra alguns dels seus ja antics companys a la ciutat i ha explicat que ell va
ser un dels artífex que Podem i En Comú es presentessin junts a les darreres eleccions
municipals. De fet, Pinedo era secretari general de Podem Tarragona, però la direcció estatal de la
formació morada el va expulsar esgrimint que no va convocar la seva assemblea quan la militància
d'En Comú Podem Tarragona va decidir fer alcalde Pau Ricomà. "Si tenim un govern d'esquerres
és perquè em vaig posicionar a favor d'un pacte amb ERC quan molta gent de Podem no volia",
ha recordat.
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