
ERC s'oposa al nou Pla Hidrològic aprovat pel PP

Canvi en l'Executiva d'ERC-Tortosa

Davant l'aprovació del nou Pla de la
Conca de l'Ebre per part del govern
espanyol, que deixa el delta amb un cabal
sota mínims, ERC prendrà totes les
mesures al seu abast per aturar-lo. En una
reunió amb una delegació de la
Plataforma en Defensa de l'Ebre
encapçalada per Manolo Tomàs, Oriol
Junqueras va apostar per la unitat d'acció
al territori i a les institucions. Alhora, va
recordar la importància del paper

Imatge de la manifestació unitària del 30 de març al Delta. La Plataforma per la Defensa de l'Ebre
i ERC mantenen vies de col·laboració per fer front al nou pla hidrològic.

Marc Puigdomènech és el nou President
d'ERC-Tortosa en substitució de Felip
Monclús. La nova Executiva combina
continuïtat i renovació, i té com a
objectiu intensificar el contacte amb la
ciutadania. En aquest sentit, per obrir-se
a les propostes i necessitats dels
tortosins, se celebren reunions obertes a
tothom qui vol participar-hi, encara que
no sigui militant. El nou equip està
format també per Montse Andreu
(Organització), Marià Martínez
(Finances), Felip Monclús (Política
Municipal), Cristina Girón (Imatge i

VIST AL TWITTER

Dos nous desfibril·ladors a Tortosa, primers
resultats de la moció d'ERC  consensuada
amb CiU i aprovada per unanimitat. Ho
celebrem i ho seguirem. @esquerratortosa

El Ple de Tortosa aprova la moció d'ERC
que demana la desaparició de tipus
hipotecaris abusius amb l'única abstenció
del PP. @radiotortosa

Els catalans, com a poble, hem  arribat a la
majoria d'edat. Per això volem votar.
Aquesta és la  qüestió: qui ens ho nega, ens
vol sotmetre. @jmterricabras

Civisme, democràcia i llibertat. Aquests són
els valors de l'@assemblea. Per això som i
serem al seu costat en aquest camí
col·lectiu. @junqueras

Manolo Tomàs: tornarem a lluitar, tornarem
a vèncer i tornarem a convèncer.@llsalvado

El 2013 puja un 31% la inversió estrangera a
Catalunya. Si aïllar-nos  significa això,
endavant, no? Desmuntant la política de la
por! @emili_cat_33

Ningú aturarà la democràcia: el 9 de
novembre votarem! @lesJERC

Comunicació), Alícia Gamundi (Dona),
Ismael Eixarch (Benestar Social i Sanitat),
Manel Martínez (Comerç), Toni Pons
(Educació i Cultura), Josep Rodríguez
(Empresa i Ocupació), Xavier Hernández
(Acció Sectorial), Josep Pujol (Pobles i
barris). Després d'agrair el suport rebut,
Puigdomènech va anunciar que "ERC
continuarà presentant-se com a
alternativa a CiU, exercint una oposició
constructiva". Així mateix, va demanar
voluntat de consens tant al govern municipal
com a la resta de grups de l'oposició per
afrontar els principals reptes de la ciutat.

 

d'Europa, que "tornarà a ser una peça
clau per garantir el futur del riu i del
delta, com ho va ser en el passat".
Per tal de fer front a aquesta amenaça,
després de la manifestació del passat
30 de març entre Sant Jaume i Deltebre,
ERC crida a mantenir la mobilització
social en defensa del territori, i demana
la màxima implicació de la resta de
forces polítiques per actuar
conjuntament.

Marc Puigdomènech (Banyoles, 1979).
Politòleg, especialitzat en gestió pública. Ha
estat assessor en diverses institucions locals, i
actualment és tècnic d'habitatge al Consell
Comarcal del Baix Ebre.
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ERC reafirma el seu compromís
amb la defensa de l'Ebre
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J. Bayerri: el socialisme
català ha de defensar el
dret a l'autodeterminació

Segueix-nos a:
www.esquerra.cat/tortosa
https://www.facebook.com/esquerratortosa.erctortosa
www.twitter.com/esquerratortosa

ESQUERRA REPUBLICANA - TORTOSA

Tres anys després d'iniciar l'enderroc en plena campanya electoral de les eleccions
municipals, les noves piscines continuen pendents.

Després d'anys esperant les obres, i
obviant les peticions de tots els
grups de l'oposició, el govern
municipal va acordar resoldre el
contracte de les piscines i retornar a
l'empresa la fiança que havia de fer
front als incompliments en
l'execució de l'obra. Pel portaveu
d'ERC, Josep Felip Monclús, "és
inacceptable que els tortosins
hagin estat tres anys amb un
equipament mig enderrocat, i que
ara es culmini aquesta mala
gestió deslliurant el contractista
de la seva responsabilitat".

El contracte amb l'empresa preveia
indemnitzacions en cas
d'endarreriment, augmentant a
mesura que passés el temps, fins al
punt que, a partir dels 120 dies,
s'hauria d'haver resolt el contracte
per incompliment culpós. Una
resolució que havia de concloure
amb la incautació de la garantia per
fer front al perjudici causat, com a
mínim.

El company Lluís Algueró, que ens va
deixar el 3 de desembre passat, ha estat
homenatjat per ERC aquest 12 d'abril,
rebent a títol pòstum el guardó a la
Fraternitat Republicana. Treballador
incansable al servei de la ciutat i el país,
va lluitar fins el darrer moment contra
una llarga malaltia, afrontant-la amb un
coratge exemplar. A més de la militància
política, en Lluís serà sempre recordat
per la seva afició a la meteorologia i a la
fotografia de natura. Descansi en pau.
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Des d'ERC esperàvem que el
govern seria conscient de la
responsabilitat que pot recaure en
tot l'Ajuntament i, per tant, que
rectificaria, pel seu bé i el de la
ciutat. Per això vam presentar un
recurs de reposició, amb l'objectiu
de declarar la nul·litat de l'acord del
plenari i proposar una solució legal i
que respongui al perjudici causat
als ciutadans, que ha estat rebutjat
per la majoria de CiU.

Malgrat tot, de cara al futur,
Monclús va anunciar que ERC
seguirà parlant amb l'equip de
govern i amb tots els grups
municipals per consensuar un
projecte de piscines realista,
adequat a les necessitats de la
ciutat. Un projecte, però, que aquest
cop ha de ser ben gestionat per
l'equip de govern, i que prèviament
necessita la correcta resolució i
tancament del contracte anterior,
d'acord amb la normativa vigent i
l'interès general de Tortosa.

En un acte amb Alfred Bosch i Josep
Monclús, que va comptar amb
l'assistència d'un centenar de persones
de diferents sensibilitats polítiques,
l'històric militant del socialisme tortosí
Josep Bayerri va recordar que el PSC
sempre havia defensat el dret de
Catalunya a l'autodeterminació, ja de
1977. Bayerri va demanar generositat a
les forces polítiques catalanes de cara al
9 de novembre, i va reivindicar el dret a
votar per decidir el nostre futur.

Tortosa Piscines municipals

Cal corregir i consensuar el
nou projecte entre tots

Guardó a la Fraternitat
Republicana al company
Lluís Algueró
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