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Biel Roquet-Jalmar

Podem Tarragona manté el veto 
a Junts per Tarragona i l’amena-
ça de trencar l’acord de govern i 
sortir de l’executiu local si els de 
Dídac Nadal hi entren. La posició 
de Podem, formació que va de la 
mà dels comuns, es va reafirmar 
ahir durant l’executiva del partit 
a Tarragona. D’aquesta manera, 
s’allarga el desbloqueig de l’am-
pliació de l’equip de govern de la 
plaça de la Font. Esquerra Repu-
blicana haurà de decidir què fer. 
Sobre la taula, continuar amb 
En Comú Podem i incorporar 
la CUP, que ja té una proposta 
sobre la taula que encara estan 
esmenant, o bé optar per sumar 
Junts i les cupaires –si acaben 
acceptant la proposta–, malgrat 
que això signifiqui la sortida 
dels comuns. D’aquesta manera, 
ara per ara una fórmula a quatre 

bandes quedaria descartada gai-
rebé del tot.

La reunió de l’executiva local 
de Podem a Tarragona va arribar 
a la conclusió que la formació 
està «d’acord amb el comunicat 
conjunt que van fer Podem Ca-
talunya i Catalunya En Comú, el 
qual diu que si Junts per Tarra-
gona entra al govern municipal, 
En Comú Podem hauria de sor-
tir», tal i com explicava Mariano 
Pescador. D’aquesta manera, el 
membre de l’executiva local de 
Podem manifestava la «ratifica-
ció del comunicat, que en el seu 
moment ja explicava la situació 
clarament». Pescador era con-
tundent a l’hora d’explicar la po-
sició de Podem i el veto a Junts: 
«Nosaltres vam fer un govern 
d’esquerres». Ara quedarà veu-
re quin camí decideix agafar el 
grup municipal dels republicans 

amb l’objectiu d’ampliar l’exe-
cutiu. En aquest sentit, Pescador 
assegurava que «des de Podem 
no hem parlat amb Esquerra 
Republicana els darrers dies, i 
crec que el grup municipal d’En 

Comú Podem tampoc ha tingut 
cap reunió».

Ampliar amb la CUP
El moviment més recent per part 
del govern liderat per Pau Rico-
mà va ser la proposta llançada a 
la CUP la setmana passada. Les 
anticapitalistes es troben esme-
nant el document, ja que en un 
primer moment el van qualificar 
de «desfasat». Malgrat que els 

comuns veurien amb bons ulls 
sumar la CUP a l’executiu per tal 
de continuar amb el govern d’es-
querres, la portaveu cupaire, Eva 
Miguel, va aclarir el diumenge 
que «l’acord que estem acabant 
d’esmenar haurà de ser de con-
sens i signat per les quatre for-
ces», pel que no descartava l’en-
trada de Junts. Miguel va dir que 
«les discrepàncies del govern les 
han d’aclarir ells mateixos».

MUNICIPAL

Podem manté 
el veto a Junts i 
l’amenaça de desfer 
el pacte si hi entra
L’executiva local de Podem es va reunir ahir i va 

refermar la seva posició envers el govern 

ACN

Imatge d’arxiu del 14 de juny del 2019, dia en què es va segellar el pacte de govern entre ERC i ECP.

Pescador recorda que 
van fer «un govern 
d’esquerres» per 
justificar la negativa

Redacció

L’Ajuntament de Tarragona va 
obrir ahir una convocatòria per 
tal de contractar un equip humà 
i de treball que gestioni el Servei 
d’Atenció als Homes de Tarra-
gona, un nou servei municipal 
adreçat als homes per ajudar a 
erradicar qualsevol forma de 

violència masclista. Aquest serà 
un servei gratuït d’atenció espe-
cialitzat i preventiu a diferents 
nivells d’intervenció i vol inter-
venir en les diferents formes de 
violència masclista que es pro-
dueixen en l’àmbit de la parella, 
entorns socials o comunitaris, 
així com realitzar accions for-

matives per a professionals de la 
xarxa dels serveis socials i dels 
agents del protocol que atenen 
situacions de violència a la ciu-
tat de Tarragona. 

Segons la consellera d’Igual-
tat, Carla Aguilar-Cunill, aquest 
«és un anunci molt impor-
tant perquè les polítiques de 

promoció del feminisme han 
d’interpel·lar també als homes» 
i  «per tal d’eliminar la violèn-
cia masclista, és imprescindible 
treballar amb ells la identificació 
i el rebuig envers aquestes vio-
lències».  

Així doncs, el servei, que for-
ma part de la campanya Respec-

ta, estarà dirigit principalment a 
homes majors d’edat que viuen, 
treballen o estudien a la ciutat, 
així com a menors amb autorit-
zació familiar. La participació al 
servei serà voluntària per can-
viar i millorar les seves relaci-
ons personals, així com per tal 
d’evitar l’ús de qualsevol mena 
de violència. La consellera de-
fensava així que els homes «han 
de ser els aliats indispensables 
en la construcció d’una societat 
igualitària i lliure de violència». 
L’Ajuntament de Tarragona xi-
fra la licitació de l’arrencada del 
nou Servei d’Atenció als Homes 
de Tarragona en un total de 
17.545 euros.

L’Ajuntament posa en marxa el nou 
Servei d’Atenció als Homes de Tarragona
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El projecte interpel·la als homes i busca erradicar qualsevol forma de violència masclista

El Mercat Central 
exposa els 34 projectes 
presentats per 
humanitzar la Corsini

El Mercat Central de Tarrago-
na acull des d’ahir una exposi-
ció dels projectes presentats al 
concurs públic d’humanitza-
ció de la Plaça Corsini, impul-
sat pels Mercats de Tarragona, 
l’Ajuntament de Tarragona 
i el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya. La iniciativa va 
comptar amb 34 propostes, 
que es poden veure exposades 
al Mercat en horari d’obertura, 
de dilluns a dissabte de 8.30 h. 
a 21 h. El president de Mercats 
de Tarragona, Dídac Nadal, as-
segurava que «l’objectiu és fer 
extensiu el projecte de millora 
de la Corsini a tota la ciutada-
nia i reconèixer la gran qualitat 
de les propostes. La plaça Cor-
sini ha d’esdevenir un espai 
amable i de convivència on la 
ciutadania sigui la veritable 
protagonista». Redacció

Queralt i Collado 
guanyen els primers 
Premis Gastronòmics 
Tarragona

Josep Queralt i Àlex Collado 
s’han endut els primers Premis 
Gastronòmics Tarragona cele-
brats al Palau de Congressos. 
Els guardons consideren Que-
ralt el millor xef del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre 
i Collado com a millor cocte-
ler.   El jurat estava integrat per 
tots els estrelles Michelin de 
la demarcació de Tarragona, 
els Hermanos Torres i l’expert 
en mixologia Sergio Estévez. 
Durant l’entrega de premis a 
l’Antiga Audiència, l’alcalde 
Pau Ricomà va anunciar una 
segona edició del certamen i 
va celebrar l’èxit de la primera 
edició, que ha convertit Tar-
ragona en «epicentre gastro-
nòmic de Catalunya» durant 
quatre dies, concretament des  
del passat divendres 16 d’abril 
fins ahir. Redacció


