Reagrupament del Baix Camp dóna suport a Carretero
Tot i això, aposten perquè els representants a les llistes es votin des dels
territoris
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Els representants al Baix Camp de Reagrupament donen suport a Joan Carretero
arran la seva dimissió com a president fa uns dies, tal i com ha explicat a
Reusdigital.cat Lluís Gibert, secretari de la Comissió Executiva del partit a la
comarca. Gibert s'ha mostrat contrari als quatre membres de la Junta Directiva
que es van oposar a la proposta de Carretero per tal d'escollir els components de
les llistes al Parlament amb una única assemblea a Barcelona i continua
apostant per l'expresident.
Des de Reagrupament del Baix Camp es prefereix que les llistes es votin obertament des del
territori, però s'accepta "allò que la majoria de la Junta ha decidit", segons Gibert. Cal recordar que
a més de Carretero han dimitit dotze membres més de la formació. Gibert ha demanat la dimissió
dels quatre membres contraris, entre els que es troba el vilasecà Jaume Renyer, així com Emili
Valdero, Albert Pereira i Francesc Abad, un fet que segons informa l'ACN es produirà en els
següents dies.
Està previst que en els propers dies es convoqui una junta extraordinaria per fer efectiva la dimissió
dels quatre membres contraris a Carretero i que una junta provisional engegi els passos per
convocar una assemblea nacional i escollir una direcció definitiva. En aquesta reunió, Gibert ha
explicat a Reusdigital.cat que es donarà suport a Carretero si aquest pensa tornar a agafar el
lideratge al partit i s'exposarà que les discrepàncies no "han de provocar escissions d'aquest tipus".
Respecte a les aspiracions polítiques reconegudes pel president del Futbol Club Barcelona, Joan
Laporta, Gibert s'ha mostrat "molt favorable" a la seva incorporació a les files del partit, ja que
"donaria un impuls molt gran al moviment". Reagrupament del Baix Camp dóna la benvinguda a
qualsevol nou membre i creu que l'arribada de Laporta "afavorirà més que perjudicarà" a la imatge
de la formació.
Renyer ha assegurat en un apunt al seu bloc d'Internet que el sistema d'elecció de candidats que
pretenia Carretero és antiestatutari, en ser un procediment en el qual simultàniament tots els
associats podrien votar les llistes de totes les demarcacions electorals provincials. Així, un militant
de Barcelona per exemple, podria elegir candidats de Tarragona, Lleida i Girona o a l'inrevés.
Per la seva banda, Carretero ha assegurat en unes declaracions a Rac1 que no pensa deixar
Reagrupament, que només ha dimitit de les seves funcions a la direcció i que seria "patètic" que
promogués un altre moviment. El president dimissionari ha dit que no pensa "perdre ni un minut"
amb batalles internes perquè l'objectiu no és l'eina, sinó la independència i la regeneració
democràtica.

Edita: reusdigital.cat

