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L'entorn de Carrasco s'acomiada de l'exregidor recordant el seu activisme
La família i els amics de Juan Carrasco han donat aquest
dimarts un últim adéu a l'exregidor i expresident del Centro
Castellano-Manchego, una cerimònia que ha servit per
destacar el seu compromís amb les cultures catalana i
manxega i el seu activisme polític. L'acte ha tingut lloc al
tanatori de Sant Cugat, on també han acudit diversos
representants del món polític i associatiu local.

Prop d'un centenar de persones s'ha acostat al tanatori per acomiadar-se de Carrasco, mort aquest dilluns.
Carrasco va exercir com a regidor del PSC al consistori municipal durant els mandats 1979-1983 i 1987-1991.
A banda de la seva tasca política, el socialista també va estar vinculat al Centro Castellano-Manchego,
associació de la qual va ser president durant 18 anys. L'actual president de l'entitat, Jesús Olmedo, ha destacat
el compromís de Carrasco per dinamitzar la ciutat de manera que la cultura manxega quedés representada.
Jesús Olmedo: Ha estat una persona que sempre intentava que la gent col·laborés. També tenia la
qualitat d'aconseguir diners on no n'hi havia.
Carrasco també va ocupar durant molts anys el màxim càrrec de la Federació de les Cases Regionals de
Castella La Manxa a Catalunya. Dos dels presidents d'aquesta entitat, José Hermosilla i Luciano Pérez,
respectivament, han explicat que es tractava d'un líder que es preocupava per les persones del seu entorn.
Pérez i Hermosilla: Es preocupava de les cases, de les persones properes. Et donava amistat i suport. /
Era un líder i portava les seves arrels molt al cor.
A l'acte de comiat també han participat diversos representants dels partits polítics, inclosa l'alcaldessa. Mercè
Conesa ha agraït l'activitat política que va fer Carrasco i ha destacat el seu compromís amb la justícia social.
Mercè Conesa: Era una persona de principis, amb conviccions fortes i arrelades.
L'acte ha servit per destacar la vessant solidària de l'exregidor i també el seu compromís amb la ideologia
d'esquerres. De fet, en un moment de la cerimònia s'ha recitat el himne de La Internacional.
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