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Josep Felip Monclús, candidat d'ERC a l'alcaldia de Tortosa

Durant els darrers mesos, ERC ha
configurat el preprograma per al mandat
2015-2019 mitjançant una consulta
ciutadana i recollint propostes dels veïns
dels diferents barris i pobles de Tortosa.
Es tracta d'un document obert, que
continua en revisió, ampliant-se a
mesura que es reben noves idees i
aportacions.

Per tal de col·laborar-hi, tant si no ho
heu fet com si voleu ampliar les vostres
propostes, podeu intervenir-hi de

La teva opinió és important. Fes-nos arribar les
teves aportacions per a millorar Tortosa.

A tres mesos d'acabar el mandat, el
govern de CiU ha presentat als grups
municipals l'aprovació d'un reglament de
participació ciutadana. Des d'ERC no ens
hi oposarem, però creiem que l'actitud de
CiU és d'un evident oportunisme polític,
proposant-ho just en aquest moment.

diverses maneres, tant presencialment com
per Internet.

Com venim fent des de fa temps, durant les
properes setmanes ens trobareu en parades
informatives als barris i pobles de Tortosa,
per atendre-us personalment. Així mateix,
també ens podeu fer arribar les vostres
inquietuds i idees per al municipi a través de
correu-e tortosa@esquerra.cat, a les xarxes
socials (Facebook i Twitter) i presencialment
al local d'ERC, les tardes de dimarts i dijous
16 a 18h (C/ Providència, 8).

Esquerra ET PARLA

Tens idees per a Tortosa? Comptem amb tu!

Transparència i participació ciutadana: 
per un ajuntament obert a la gent

Fins ara, l'actitud del govern municipal
no ha destacat precisament per la
transparència ni per escoltar les
preocupacions i propostes dels
ciutadans. Es tracta d'un maquillatge
més davant les eleccions, com si els
ciutadans no tinguéssim memòria.

Igual que les eleccions anteriors, CiU intenta
ocultar la mala gestió amb pedaços d'última
hora. Des d'ERC ens comprometem a tot el
contrari: a impulsar la transparència i la
participació ciutadana des del primer
moment. El programa és extens, però els
següents punts els implantarem el primer
any de mandat, si gaudim del vostre suport.

-Espai mensual de participació ciutadana
prèvia al ple, d'interacció directa de l'alcalde
i els regidors amb la ciutadania.

-Consells de barri públics, oberts a la lliure
participació de tothom, amb especial atenció
a les associacions de veïns.

-Elecció d'un Consell de Ciutat plural, amb
participació d'entitats i associacions, així
com de ciutadans a títol particular elegits de
forma transparent.

-Pressupostos participatius a escala
municipal i de barri. Es consultarà l'opinió
dels veïns sobre les inversions necessàries
abans de l'aprovació dels Pressupostos
municipals, amb votacions populars en cas
que no hi hagi acord sobre quines prioritzar.
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ParticipacióTurisme

El llaüt turístic de
Tortosa és un exemple
del potencial que la
ciutat ha d'aprofitar, i no
seguir deixant perdre.

La participació ciutadana és un valor
intrínsec d'ERC: la preocupació per
l'espai públic i la construcció d'un entorn
de deliberació comuna és un principi    
bàsic del republicanisme. Calen, doncs,
tant els espais físics com els
institucionals que permetin a la
ciutadania expressar les seves
preocupacions i propostes, i que
aquestes no es vegin limitades a una
votació cada quatre anys.

Amb un simple passeig pel barri de
cadascú, tots podem detectar problemes
que tenen una solució relativament
senzilla, o millores que no reclamen
grans inversions. Podem fer
reclamacions, presentar instàncies, però
sovint no arriben enlloc. És necessari,
per tant, que els electes escoltin
directament el problema in situ.

Per això, des d'ERC apostem per la
participació directa a través de Consells
de Barri. A més del necessari contacte
amb les associacions de veïns, els
consells permetrien la lliure assistència
de tothom. Qualsevol persona podria
presentar la seva proposta a l'alcalde o
al regidor de barri. Això permetria
comprovar el suport a la mateixa, i
alhora es podria avaluar el seu
compliment en reunions posteriors.

A més, els Consells de Barri serien
instruments consultius previs a
l'aprovació dels pressupostos
municipals, on es plantejarien possibles
inversions d'acord amb la limitació
financera. Cada barri presentaria les
seves propostes al Consell de Ciutat,
que les prioritzaria de forma transparent,
abans d'anar al Ple. I en cas de
desacord, s'impulsaria una consulta per
determinar la voluntat dels veïns. Volem
un ajuntament obert a la gent. Ajuda'ns
a fer-lo possible.

Consells de barri oberts,
pressupostos participatius,
i gestió transparent

Des d'aleshores, l'embarcació ja no
ha tornat a funcionar.

La causa és la incompetència de
l'actual govern municipal, que tot i
que en fa promoció, ha estat
incapaç d'aconseguir que torni a
navegar. Al·lega que els falten
permisos. De fet, els està costant
més això que no pas va costar
construir-lo, legalitzar-lo i treure'l a
concurs perquè fos explotat.

Mentre el seu germà bessó "lo
Roget", gestionat pel municipi
d'Ascó, fa viatges entre aquest
municipi i el de Miravet, "lo
Sirgador" no sirga i descansa.
Actualment està a terra, al moll del
port de Deltebre.

El turisme dóna feina, crea llocs de
treball directes i indirectes. Tortosa
no pot continuar renunciant al llaüt
com a producte turístic. El
necessitem i cal que el recuperem.

El llaüt turístic quan es va posar en funcionament, i el seu estat actual a Deltebre.

"Lo Sirgador": cal que el
llaüt turístic torni a navegar

President 
d'ERC-Tortosa

Tortosa es promociona
turísticament de diferents maneres,
mostrant la Festa del Renaixement,
la gastronomia, el riu i la navegació
fluvial amb el llaüt "lo Sirgador".
Aquest darrer és un producte
turístic que apareix en promocions,
recordant-lo com un element
característic que recupera,
homenatja i actualitza la navegació
de segles per l'Ebre al pas per la
Franja i les nostres terres. 

El llaüt vol posar en valor la vida de
milers d'homes dedicats al transport
pel nostre riu fins als anys 50. Va
ser avarat el juny de 2010 a
Tortosa, impulsat per la Direcció
General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya i tenia
l'objectiu de donar un nou impuls a
la navegabilitat de l'Ebre. Responia
als criteris inspiradors del Pla
estratègic de Turisme de les Terres
de l'Ebre. Concretament,
desenvolupava una línia de foment
de la navegabilitat amb la
recuperació d'embarcacions
tradicionals. 

El 2012 es va dissoldre el consorci
creat per tirar endavant el Pla de
dinamització del Turisme a les
Terres de l'Ebre, i el llaüt va ser
cedit a l'Ajuntament de Tortosa.
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ERC reclama millores en
l'assistència sanitària

L'accés a Urgències sovint es col·lapsa, i en alguns casos per manca de llits a les
plantes.

En resposta a les demandes per
instal·lar unitat d’hemodinàmica a
les Terres de l’Ebre, ERC-Tortosa
va presentar al ple municipal una
bateria de mesures en la línia de
millorar l’atenció sanitària a la
ciutat. Malgrat rebre els vots
favorables de tota l'oposició, la
moció va ser rebutjada per la
majoria absoluta de CiU. 

A banda de l’obertura el més    
aviat possible d’una unitat
d’hemodinàmica a l’Hospital de
Tortosa (HTVC), també es
plantejaven altres propostes de
millora assumibles a curt termini. En
aquest sentit, ERC denuncia que el
tancament de quiròfans i llits a
l’hospital, així com del centre
d’urgències d’atenció primària
(CUAP) del Cap del Temple, ha
provocat aglomeracions i moments
de col·lapse a Urgències. Davant
d’aquesta situació, reclamem que
es reobrin els quiròfans i llits
actualment no utilitzats, i que es
restitueixi el CUAP del Temple en
torn de matí i de tarda.

Mentre no s’obri la unitat
d’hemodinàmica, ERC proposa que
s’augmenti els recursos humans
del servei de cardiologia de l'HTVC,

El govern de CiU continua
incomplint acords del
plenari municipal

creant una plaça de metge
especialista i dotant-lo de més
recursos materials amb l’adquisició
d’un nou ecocardiògraf. També és
necessari que l’hospital torni a
disposar d’un metge especialista
en Reumatologia a jornada
completa i, en atenció primària, que
es restitueixi un equip de Medicina
Familiar i Comunitària al CAP del
Temple, recuperant el nivell
d’assistència existent fins a la seva
retallada. La moció d’ERC instava
la Generalitat a reubicar la gerència
de Terres de l’Ebre a Tortosa, i no
a Tarragona com ara. Així mateix,
s'instava a deixar de portar el         
càtering de fora del territori.

Josep Monclús, portaveu municipal
d’ERC, va insistir que “és
necessari mantenir i avançar en
la qualitat de l’assistència      
sanitària, per disposar de
l’atenció que mereixen els veïns
de Tortosa i les Terres de  
l’Ebre” .  En aquest sentit, ERC    
està treballant actualment a nivell
parlamentari per tal que el govern
de la Generalitat es comprometi a
impulsar aquestes mesures, que
des del territori seguirem
reivindicant com una necessitat i un
dret fonamental de la ciutadania.

En el marc de la preparació de les
candidatures municipals al territori, ERC
va organitzar una trobada regional de
formació per a responsables del partit
als diferents pobles i ciutats. L'acte va
permetre actualitzar-se amb les darreres
novetats legislatives, però sobretot
intercanviar experiències i plantejar una
alternativa d'esquerres als governs
municipals de CiU. La jornada va
comptar amb la participació d'un
centenar de persones de totes les
Terres de l'Ebre, amb una representació
de Tortosa, Bítem, Campredó i Jesús (a
la imatge).  

Ajuntament

Després d'un llarg període en què el
govern de CiU rebutjava de forma
sistemàtica les mocions de l'oposició, en
el darrer any de mandat l'alcalde Bel ha
optat per buscar pactes davant algunes
iniciatives d'altres formacions. Des
d'ERC, com altres grups, ens hem
avingut a acordar propostes per tal que
tiressin endavant, però no ha estat el
cas. Un exemple paradigmàtic és el pont
de l'Estat: la moció aprovada el juny de
l'any passat establia un termini de dos
mesos per a l'estudi de seguretat, i des
de llavors no s'hi ha fet cap actuació,
malgrat haver-hi insistit.

ERC, la força
municipalista d'esquerres
de les Terres de l'Ebre
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aprofitant espai disponible a
l'Hospital de la Santa Creu. També
es proposa ampliar les places de
l'escola bressol, així com aprofitar
l'Institut escola Daniel Mangrané per
al lleure de xiquetes i xiquets en
horari no lectiu.

En l'apartat d'espai públic, el
programa inclou la millora de
carrers, i el compliment de les
normes de convivència, en
particular en relació a la circulació i
aparcament. També es proposa la
instal·lació de tecnologia wifi als
equipaments municipals,
acompanyada de formació per a
l'accés de la ciutadania a les noves
tecnologies.

Així mateix, ERC preveu millorar el
tram de Via Verda del municipi,
senyalitzant els accessos, adequant
la zona de descans  i ampliant el
pont que comunica amb Roquetes,
que és utilitzat també pels vehicles
rodats i suposa un perill per a
vianants i ciclistes.

Josep Viñas, candidat
d'ERC a l'EMD de Bítem

El grup d’ERC a Campredó, encapçalat
per Damià Grau, es presenta als
propers comicis locals amb l’objectiu de
millorar els serveis, l'espai públic i els
equipaments del poble. Per disposar
dels mitjans necessaris per assolir-ho,
reivindica el compliment del conveni de
finançament de l'Entitat Municipal
Descentralitzada. En aquest sentit, es
reclamarà el deute acumulat de l'acord
vigent, ja que es tracta d’uns recursos
fonamentals per als campredonencs. 

ERC serà present a Bítem en les
properes eleccions amb l'objectiu
d'impulsar diverses iniciatives per al
poble. D'aquestes, en destaquen la
millora dels carrers i la neteja,
l'adaptació de la llar d'infants, la
seguretat de l'entorn, i la rehabilitació de
la Masada per convertir-la en casal
cultural i centre cívic, entre d'altres. El
projecte, impulsat per la militància
d'ERC-Bítem, està encapçalat per Josep
Viñas, que es presenta per primer cop.

Pobles

ESQUERRA REPUBLICANA - TORTOSA

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

El passat divendres 27 de febrer, al
bar del Casal de Jubilats de Jesús,
va tenir lloc la presentació de l'equip
d'ERC per a l'EMD. L'acte va
comptar amb la participació de
l'alcaldable d'ERC per Tortosa,
Josep Monclús, i de Lluís Salvadó,
secretari general adjunt del partit,
que van avalar el nou projecte per
al poble.

La candidatura estarà encapçalada
per José Luis Cervera Roca, de 41
anys, empresari agrícola, casat i
amb dos fills. Acompanyat per un
grup de persones implicades en la
vida associativa de Jesús, el seu
objectiu és implicar-se en la millora
de la qualitat de vida dels veïns i
veïnes.

El programa amb què ERC-Jesús
es presenta a les municipals de
maig contempla diverses mesures
recollides de les aportacions de la
ciutadania. Una d'elles és
l'establiment d'un consultori mèdic
digne i accessible per als veïns, 

Damià Grau, alcaldable
d'ERC per a Campredó

   Josep Pujol, Juanjo Subirats, José Luis Cervera, Josep Salido i Maria Jesús Viña

José Luis Cervera, nou
candidat d'ERC a Jesús

C/ Providència, núm. 8
43500 Tortosa
Tel. 977444026
tortosa@esquerra.org
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