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Centrem es presenta a Tarragona
amb el suport de l'alcalde de Vilaseca i membres de la llista de JxTgn
L'acte s'ha dut a terme a l'Hotel H10 Imperial Tarraco

Àngels Chacón, conversant amb Pere Segura, l'alcalde de Vila-seca, abans d'iniciar-se l'acte de Centrem a
Tarragona. | Josep M. Llauradó

Vespre de retrobaments a Tarragona, de la mà de Centrem, la nova plataforma política impulsada
per Àngels Chacón, l'exconsellera i excandidata del PDeCat, que ha iniciat així la gira per diferents
poblacions catalanes. L'acte ha comptat amb l'assistència i el suport de diferents persones
conegudes de la política del Camp de Tarragona i, també, de la capital. Entre els més
destacats: l'exalcalde de Vila-seca i expresident de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet.
També hi era el seu successor, Pere Segura, i part del seu equip en l'actual consistori.
A banda de membres del PDeCat a Vila-seca, també s'hi han deixat veure membres de la llista
per a les municipals al 2019 de Junts per Tarragona, com ara Josep Ramon Tules, Roser
Olivé, Ramon Vilaltella o Irene Mallol, i fins i tot l'exregidor de CiU Raül Font. Altres afiliats
presents han estat el regidor del PDeCat a Montblanc, Marc Vinya, i l'alcalde d'Albinyana i
vicepresident de la Diputació de Tarragona, Quim Nin. Qui no hi ha assistit ha estat l'alcalde de
Reus, Carles Pellicer, ni tampoc l'alcalde de Salou, Pere Granados, els principals aliats al Camp
del PDeCat en les darreres autonòmiques.
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La de Tarragona és la primera de les 11 presentacions territorials de Centrem arreu de
Catalunya. A la demarcació de Tarragona, la propera serà el 24 de febrer a la Bisbal del
Penedès, mentre que l'endemà presentaran el partit a Tortosa. Un cop hagi transcorregut
aquesta primera etapa, el dia 12 de març hi ha convocat el primer congrés de Centrem, per tal
de definir-se ideològicament i encarar el cicle polític que s'enceta amb la cursa cap a les eleccions
municipals del 2023.
Sobre aquesta qüestió, la plataforma liberal-social descarta per ara presentar-se en coalició amb
Junts en cap municipi, tampoc a Tarragona, ja que "no compartim model del país", ha assenyalat
Chacón. Tampoc no sembla haver-hi possibilitats d'incorporar cap membre de l'actual grup
municipal, ja que assegura que "són projectes diferents". Sí que s'obren, però a sumar forces amb
altres opcions del seu àmbit.
A la ciutat de Tarragona, el PDeCat va assolir, per separat de Junts, un 1,71% del total de
vots emesos a les eleccions autonòmiques del 14 de febrer de 2021. Els 802 vots obtinguts
ara fa un any no els permetrien entrar a l'Ajuntament de Tarragona, però sí que erosionarien la
representació de l'espai polític anteriorment conegut com a Convergència i Unió, actualment amb 3
regidors de 27.

L'acte ha comptat amb l'assistència de més de mig centenar de persones. Foto: Josep M. Llauradó
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