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MOCIÓ PER A LA REOBERTURA DEL PAS A L’ESTADI MUNICIPAL 
 
 
 
Josep Felip Monclús i Benet, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb l’article 13 
del ROM, presenta per a ser inclosa a l’Ordre del Dia del Ple Ordinari del dia 7 
de setembre la següent proposta de resolució. 

 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 
Dies abans de les eleccions municipals, es varen iniciar les obres de la 
remodelació de les instal·lacions de l’Estadi Municipal. Es va tombar la paret de 
l’estadi que dóna a la plaça Joaquim Bau i un tros de la piscina descoberta, 
inclosos els trampolins de saltar. Amb això es va barrar el pas entre vàries 
instal·lacions esportives i administratives i la plaça. Com a resultat, actualment 
només s’hi pot accedir-hi des de l’Eix de l’Ebre. Això porta, entre d’altres, a 
dues conseqüències: 
 

1. Augment del risc per a les persones a patir accidents en creuar imprudentment 
l’Eix de l’Ebre. La manca d’aparcament fa que molta gent estacioni el vehicle a 
un solar proper a l’estadi, a tocar a l’Eix de l’Ebre, travessant aquest 
directament sense utilitzar el pas elevat existent a 150 metres. 
 

2. Disminució de l’activitat comercial en un entorn on hi ha molts comerços que 
han apostat per un model comercial de proximitat, model que dóna servei i 
respon a les necessitats de la població, que s’implica amb la ciutat i amb el seu 
entorn. Que dóna llum, seguretat i neteja a l’espai urbà que l’envolta. Capaç de 
crear complicitats i teixir xàrcia econòmica, generador d’ocupació directe i 
indirecte (per cada treballador d’un hipermercat, n’hi ha 2,5 al comerç urbà). 
Que esdevé ascensor social: possibilita la integració i l’ascens econòmic i 
social de la nova població fruit de la immigració. 
 
 
És per tot això que presentem la següent: 

 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
 
Davant la situació que afecta el barri de Ferreries i particularment el seu 
comerç, l’Ajuntament de Tortosa acorda que mentre no es reprenguin les obres 
de les instal·lacions esportives de l’estadi, s’habiliti adequadament i es reobri el 
pas entre la plaça Joaquim Bau i l’Estadi Municipal. 
 
 
 
 
Tortosa,  2 de setembre de 2011 

 
 
 
 


