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Lorena de la Fuente serà la cap de
llista de Ciutadans a Tarragona
L'actual regidora va accedir al càrrec alhora que es desintegrava el grup municipal

Lorena de la Fuente Vilaltella, a l'esquerra de la imatge, abans que els seus companys marxessin del grup. |
Cedida

L'actual portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, Lorena de la
Fuente Vilaltella, serà la cap de llista del partit a les eleccions municipals del maig de 2023. El
partit presentarà avui públicament l'elecció de la candidata amb el diputat Carlos Carrizosa, al
passeig de les Palmeres a partir de les 11 del matí.
De la Fuente assumeix aquesta responsabilitat sabent que venen èpoques magres per a la
formació taronja, que podria acabar fins i tot fora del plenari davant la irrupció d'altres forces
polítiques i l'embat del seu exlíder, Rubén Viñuales, ara al PSC.
L'actual regidora va entrar a l'Ajuntament des de la posició número 7 de la llista fa tan sols un any
i mig, substituint inicialment el mateix Viñuales. La fuga de qui havia estat el seu cap de llista
durant dues convocatòries electorals va remoure tot el grup municipal i aquest es va acabar
trencant. Va ser només un mes després quan la seva companya Sonia Orts i el també regidor
Javier Calderón van passar a la categoria de no adscrits per discrepàncies amb el partit.
De la mateixa manera, al mes de maig també de 2021 va plegar el fins llavors portaveu,
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Francisco Javier Domínguez, per "motius personals". De la Fuente va quedar, doncs, com a
portaveu d'un grup que va afegir Sergi Píriz com a segon regidor, dels 4 que inicialment van ser
escollits a les eleccions. Ara bé, per a Ciutadans Tarragona aquesta situació no és nova, ja que
en l'anterior mandat també van comptar amb conflictes interns, fins al punt que el regidor Pedro
Sánchez va decidir també ser considerat regidor no adscrit, a pocs mesos de finalitzar-se el
mandat, i també Beatriz Pérez fes el mateix dos anys abans.
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