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Àngel Piñol, exregidor de Jesús, serà el substitut
d’Enric Roig al grup municipal del PSC a Tortosa

POLÍTICA MUNICIPAL

TToorrttoossaa  Ò.M.J.

Fill del Perelló, però resident al mu-
nicipi de Tortosa des de fa 20 anys,
Àngel Piñol Melich serà el substitut
d’Enric Roig al grup municipal del
PSC a l’Ajuntament, on els socialistes
han quedat amb només dos repre-
sentants, la nova portaveu Dolors Bel
i Estefania Valdés, des de la marxa
de Roig, exprimer tinent d’alcaldessa.
La renúncia es va fer efectiva en el
ple ordinari de novembre, i l’acord
aprovat pel ple ja inclou la petició a la
Junta Electoral Central de la creden-
cial de regidor d’Àngel Piñol. En tot
cas, tant Piñol com fonts del partit
preveuen que probablement no serà

fins al ple del mes de gener quan pu-
ga prendre possessió del càrrec, una
situació momentània però que refor-
ça políticament la resta de l’oposició,
ja que el PSC, en haver format part
del Govern durant més de dos anys i
mig abans de sortir-ne el mes passat,
manté un compromís amb la gover-
nabilitat, com remarca Piñol mateix,
que no trencarà en el temps que que-
da de mandat: “Farem una oposició
light. És obvi que no tombarem co-
ses de les quals hem format part”. 

Piñol entrarà al consistori com a re-
gidor també arran de la renúncia de
Consol Cordero, que, per l’ordre en la
llista electoral del 2019, és qui hauria
hagut d’agafar el testimoni de Roig.

Cordero, membre del Col·lectiu per la
Reinterpretació del monument fran-
quista -circumstància que hauria po-
gut incomodar el partit- hi va renun-
ciar per “obligacions professionals i
compromisos personals”. Piñol havia
estat cap de llista i, durant dos anys,
regidor del PSC a l’EMD de Jesús. Va
plegar “per motius personals”, però
en un context de desavinences dins
de la formació socialista a l’Agrupació
de Tortosa, presidida per Enric Roig.
Roig, que va anunciar al juny que no

seria l’alcaldable socialista el 2023 -
en una decisió sobtada “acordada”
amb el partit- i que plegaria de l’Ajun-
tament, tot i que la marxa s’ha demo-
rat quatre mesos, assegura que té la
intenció de mantenir tots els càrrecs
orgànics: a més a més de primer se-
cretari de l’Agrupació Local de Torto-
sa, és viceprimer secretari de la Fe-
deració del PSC a les Terres de l’Ebre
i conseller nacional del partit.

EL NOU REGIDOR Piñol, amb estu-
dis d’automoció, comercial de profes-
sió i responsable d’una empresa de
transport de residus a Lleida, és mili-
tant del PSC però només compta
amb l’experiència a primera línia dels
dos anys a Jesús. Preveu que el
temps que queda de mandat a Torto-
sa siga un període de transició en
què el partit ha d’articular un projecte
nou i amb cares noves i visions reno-
vadores. De fet, encara no té cap de
llista. “Em considero una persona
activa i amb iniciativa, i crec que
Tortosa té moltes possibilitats, un
potencial brutal que no s’ha aprofi-
tat durant anys”, valora el futur edil
socialista, conscient que el grau de
conflictivitat política és major i més
complex a Tortosa que a Jesús. Amb
la qüestió del monument, es conside-
ra més alineat que Cordero amb les
tesis del partit, que recentment va
avalar una proposta de la Universitat
de Barcelona per a tombar el monòlit
però dixar-lo al mateix lloc, desmun-
tat, sobre una passarel·la.  ■

Admet que els socialistes, tot i ser ara a l’oposició, no
poden combatre projectes de què han participat.

Roig sosté que mantindrà tots els càrrecs orgànics
dins del partit, en l’àmbit local, territorial i nacional.

BREUS

Tortosa, guardonada
per l’Associació
Catalana de Protocol
pel Renaixement

TORTOSA Els més de 450 socis
de l’Associació Catalana de Proto-
col i Relacions Institucionals (AC-
PRI) han atorgat a l’Ajuntament de
Tortosa el Premi ACPRI a la Institu-
ció Pública o Privada per l’organit-
zació de la Festa del Renaixement.
Josep Solà, president de l’ACPRI,
havia de fer entrega del guardó  a
l’alcaldessa tortosina, Meritxell
Roigé, en el marc de la Nit ACPRI
2022, este dijous, al Liceu de Bar-
celona, després del tancament
d’esta edició. ■

Detingut un home
per cinc fets
delictius comesos en
una mateixa tarda

TORTOSA La Policia Local va de-
tenir i posar a disposició judicial un
home que en poques hores va co-
metre cinc fets delictius: dos roba-
toris violents en un comerç, una
estrebada a la bossa de mà que
portava un menor, a l’interior de la
qual hi havia un mòbil, l’intent de
sostraure una altra bossa de mà,
en què la persona propietària va
caure i va patir un cop, i un intent
estèril de robar un telèfon a un al-
tre home. Els agents, després de
perseguir-lo, van trobar l’assaltant
amagat baix d’un autobús.■


