
En aquest número us oferim un article
del candidat a l'alcaldia, en què exposa
els quatre eixos en què ERC està
recollint i articulant les propostes
programàtiques per al proper mandat
municipal: promoció econòmica,
cohesió social, espai cívic, i
ciutadania.

VIST AL TWITTER

Si les gotes d'aigua foraden les roques, no
és perquè siguin més fortes,  sinó perquè
són més constants. I nosaltres som molts i
constants. @junqueras

Que la majoria d'ajuntaments donin suport a
la llei de consultes té un missatge clar: Els
catalans #volemvotar @coperniqueta
(Cristina Girón)

Quina enveja #Scotland! Enveja, no per la
papereta (el resultat és cosa seua) sinó per
les urnes! Benvinguts a la democràcia a
Europa! @emili_cat_33 (Emili Alcoverro) 

CiU imposa la seva majoria i rebutja la
moció ERC-Tortosa perquè les fonts ragin.
Una llàstima que a una ciutat de l'aigua
continuïn seques. @esquerratortosa

Ferran Bel insisteix en el Ple que els grups
de l'oposició pateixen "pobresa  intel·lectual".
Des d'ERC demanem respecte per a totes
les opcions. @esquerratortosa
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Oriol Junqueras i Josep Monclús, en l'acte de presentació de l'alcaldable per a Tortosa

Poc després de ser elegit alcaldable per
Tortosa per part de l'assemblea de
militants, amb un 92.6% de vots
favorables, Josep Monclús va presentar el
projecte d'ERC per a Tortosa en una
conferència que va comptar amb la
presència del President del partit, Oriol
Junqueras.

Després d'una primera fase per establir
les bases del programa electoral, durant
aquest mes d'octubre ERC realitza una
enquesta pròpia orientada a recollir les
propostes i prioritats dels ciutadans per
a la millora de la ciutat. El qüestionari es
pot respondre tant per Internet com
presencialment, a través de les parades
informatives que s'organitzaran a barris i
pobles del municipi. Creiem que és
important conèixer el millor possible les
demandes i preocupacions dels
ciutadans, i més encara en un context

Procés participatiu per a elaborar el programa

Durant les properes setmanes, trobareu les
parades d'ERC als diferents barris, per tal de
fer-nos arribar les vostres propostes i
inquietuds.

Esquerra ET PARLA

de dificultats econòmiques i d'allunyament
respecte les institucions. Per això mateix al
qüestionari no s'hi inclouran preguntes
electorals, i es pot respondre anònimament,
tot i que també permet facilitar les dades de
contacte si l'enquestat té interès a participar
més directament en l'elaboració del
programa d'ERC. L'enquesta es difondrà
presencialment en paper i a les xarxes
socials. Si voleu respondre'l per Internet, ja
ho podeu fer a:

http://www.esquerra.cat/tortosa

 

Junqueras presenta Monclús
com a alcaldable per Tortosa
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Josep Monclús, en la seva presentació com a alcaldable a la Cambra de Comerç

Economista.
Secretari de Finances
d'ERC-Tortosa

La rebotiga del superàvit:
el deute municipal de
Tortosa

Darrerament, hem vist el senyor Ferran
Bel anunciant el superàvit municipal de
l'any passat, però si mirem el rerefons
de les finances, veiem que el deute de
l'Ajuntament supera els 50 milions, un
35% més si el comparem amb
l'endeutament de l'any 2007, quan
l'actual alcalde va entrar a governar.

Aquest elevat deute ens ha portat a
estar intervinguts pels "homes de negre"
del ministre d'Hisenda, el Sr. Montoro, i
a fer el ridícul: Tortosa es troba entre
les poblacions més endeutades de
l'Estat espanyol, i és la quarta ciutat
catalana del rànquing, amb 1.488€ per
habitant. 

Però el més trist és que, a part de
l‘elevat deute, tenim unes taxes
municipals que es van incrementar de
forma desorbitada. I tot plegat no ha
servit ni tan sols per disposar d'unes
piscines com tenen poblacions més
petites, ni ha servit per millorar les
actuals carències de neteja de la ciutat,
il·luminació, carrers per asfaltar, etc. A
més, l'endeutament total al 2013 de les
empreses públiques que pertanyen a
l'Ajuntament suma uns 25 milions, que
no estan inclosos als 50 milions
anteriors. Per tant, els dos deutes
sumen la desorbitada quantitat d'uns 75
milions.

Tot plegat, amb uns informes d'auditoria
que han detectat irregularitats a en
aquestes empreses, des de la incorrecta
comptabilització d'algunes partides fins
a incompliments en la Llei de Contractes
del Sector Públic.

Cal, doncs, ser conscients de la situació
econòmica en què es troba l'ajuntament.
Una situació a la qual s'ha arribat per la
mala gestió d'aquest i anteriors governs,
i que s'haurà d'afrontar en el futur.

Espai cívic. Farem polítiques
transversals que permetin treballar  
àmbits com l'ambiental, l'urbanisme,
la mobilitat, l'habitatge i la 
seguretat. Iniciatives pensades per
a les persones i que ens ajudin a 
teixir una societat més justa.
Cohesió social. Hem d'oferir les
mateixes oportunitats de 
desenvolupament a tota la
ciutadania. Això suposarà impulsar
l'educació,  la cultura, l'acció social,
la salut, afavorir  la pràctica
d'exercici físic i facilitar l'atenció a la
gent gran que ho  necessiti.
Ciutadania. Promourem una
ciutadania amb esperit crític,
tolerant amb la diversitat, exigent en
el  compliment dels drets, però
també dels deures; i corresponsable
a  l'hora de prendre decisions.

Us animo a ser partíceps d'aquest
projecte, per fer de Tortosa una
nova ciutat per a un nou país.

"Tortosa, una nova ciutat
per a un nou país"

Fa uns mesos vaig rebre la
confiança de la militància tortosina
d'ERC per a ser l'alcaldable a les
properes eleccions municipals. M'ho
prenc amb il·lusió, amb ganes, amb
força, amb voluntat de servir a la
ciutadania.

La il·lusió, les ganes i la força me
vénen d'una doble vena d'aigua.
Bec dels valors d'Esquerra
Republicana de Catalunya: la
justícia social, la democràcia plena i
les llibertats nacionals.

També bec dels importants valors
que ens varen transmetre els
nostres avantpassats, el valor de
l'esforç, del treball, del diàleg i la
constància. Treballant dur,
matinant, escoltant a tothom, i
marcant objectius clars és com
farem de Tortosa una ciutat millor.

Creiem que cal ser valents per
innovar, generant idees per millorar
la ciutat. I ho farem a través
d'aquests quatre eixos:
 
Promoció local. Cal afrontar des
de la creació de producte turístic
fins a la gestió financera municipal,
passant pel foment del comerç 
urbà, l'emprenedoria o l'ocupació.

Article de Josep Monclús Deute

MARIÀ
MARTÍNEZ

Cal ser valents per
innovar, generant idees
per millorar la ciutat. Us
animo a ser partíceps del
projecte d'ERC-Tortosa.
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La regidora d’ERC Alícia Gamundi
va recordar la importància de l'aigua
per als xiquets i xiquets, 
“especialment en els mesos
d’estiu, quan és més necessari
que mai que s’hidratin durant el
joc”.  Per aquest motiu, la moció
preveia que  el Pla es redactés en
un termini de tres mesos, i es
comencés a  executar tot seguit,
progressivament, per tal que  l’estiu
vinent ja es disposés d'aigua en els
punts principals.
 
A més de l'aigua potable, la moció
també reivindicava aprofitar les
fonts com a element de promoció
de la ciutat. Respecte la històrica
Font de l'Àngel, situada des de fa
uns 50 anys al carrer Ciutat, el
president local d'ERC, Marc
Puigdomènech, va destacar que 
"és un patrimoni que per
característiques i ubicació caldria
dotar d'aigua, ja que és un punt
molt concorregut del nucli antic".
Per ERC, aquesta font hauria de 
realitzar la doble funció per la que
va ser construïda el 1440, i que no
sempre ha complert al llarg de la
història: la utilitat  pública i
l’ornamentació. Creiem que, així, la
Font de l’Àngel contribuiria a fer
més atractiu i amable un carrer clau
en la promoció turística de Tortosa.
 

ERC va presentar la moció davant d'una de les moltes fonts inutilitzades que hi ha a
la ciutat.

El ple del juny passat va aprovar una
moció d’ERC, consensuada amb CiU,
per elaborar un estudi de seguretat del
pont de l’Estat, especialment de les
baranes. Aquestes són horitzontals i
amb espai superior a 10 cm entre elles,
amb el perill d'accidents que això
representa per als menors. En el termini
de dos mesos s’havia de determinar
possibles millores de seguretat, i també
funcionals en els accessos. El temps ha
passat, de manera que instem l’equip
de govern a actuar per millorar el pont
de l'Estat, tan utilitzat diàriament per un
gran nombre de tortosines i tortosins.

CiU tomba el pla d'ERC per
millorar les fonts urbanes

Aprovada per unanimitat la
moció impulsada per la
Plataforma Trens Dignes

Mocions
ERC reclama millores
funcionals i de seguretat
al pont de l’Estat

El ple d’agost va aprovar per unanimitat
una moció impulsada per la Plataforma
Trens Dignes, presentada per ERC
conjuntament amb ICV i PSC, amb
l’objectiu de denunciar les mancances
del servei ferroviari a les Terres de
l’Ebre, i reivindicar millores en el servei,
oferta, horaris, combois i preus. En
aquest sentit, es va reclamar incloure
les línies ebrenques al servei de rodalies
i a la integració tarifària de Tarragona,
augmentant la freqüència amb trens
semidirectes cap a Barcelona. Així
mateix, es va reiterar la demanda
perquè s'aturin trens de llarg recorregut.

Malgrat el suport dels altres grups
municipals, la proposta d'ERC per
recuperar les fonts de la ciutat va
ser tombada per la majoria absoluta
de CiU en el ple d'agost. La
proposta preveia tirar endavant un
Pla de millora de les fonts urbanes
de Tortosa, per tal que tornessin a
oferir el servei que feien fins fa pocs
anys. Per Josep Monclús, "és una
llàstima que una ciutat com
Tortosa, on l'aigua té un paper
tan rellevant, tingui tantes fonts
sense funcionar", deixant els veïns
i visitants sense un element bàsic. 
"En una ciutat de l'aigua no
volem fonts seques", va insistir.

Monclús va recordar que Tortosa
disposava històricament d'una gran
xarxa de fonts públiques, "no només
per proveir aigua potable sinó
també per decorar i ennoblir la
ciutat", tal com afirmava el propi
Consell de la Ciutat ja al segle XV.
En aquest sentit, ERC reclamava
recuperar les fonts que estan
inactives, moltes de les quals han
estat inutilitzades per part de
l'ajuntament, i d'altres directament
pel vandalisme. Així mateix, es
proposava disposar de noves fonts
allà on no n'hi hagi a una distància
raonable, prioritzant parcs infantils i
zones d'esbarjo.
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Després d'anys d'espera, i coincidint
amb el 75è aniversari del seu
afusellament a mans del 
franquisme, aquest agost
l'Ajuntament de Tortosa va
homenatjar Josep  Rodríguez,
alcalde d'ERC en dos períodes
entre 1936 i 1939.

Rodríguez havia  destacat en la
defensa de tots els tortosins i
tortosines, inclosa la gent de dretes 
que durant la Guerra Civil era
perseguida pels incontrolats.
Precisament per la tranquil·litat que
sentia d'haver actuat pel bé de
tothom, va retornar a la ciutat un
cop ocupada pels franquistes.
Detingut, fou traslladat a Tarragona,
on després d'un judici sumaríssim i
d'urgència va ser condemnat a
mort i executat el 8 d'agost de
1939. De res serviren les veus que
van parlar en defensa seva.

L'homenatge institucional va
comptar amb la intervenció  de
Josep Rodríguez, nét amb el mateix

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

Tortosa i les Terres de
l'Ebre, molt presents a la 
Via Catalana

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

El ple de setembre va aprovar una
moció d'ERC per millorar la 
comunicació entre ciutadania i
ajuntament, i per facilitar la  internvenció
ràpida en l'espai públic. La proposta,
que va ser  consensuada, preveu
facilitar la comunicació d'incidències tant
a través  de web i xarxes socials, com a
través d'un telèfon disponible les 24 
hores del dia. Així mateix, es redactarà
un protocol per prioritzar  tècnicament
les actuacions, segons la urgència de
cada cas.

ESQUERRA REPUBLICANA - TORTOSA

Per tercera vegada consecutiva,
Catalunya ha viscut una diada històrica
que ha evidenciat la inequívoca voluntat
dels catalans de decidir el seu futur
democràticament. Entre els dos milions
de manifestants presents a Barcelona,
hi havia una nodrida representació de
milers de persones de Tortosa i les
Terres de l'Ebre. Ha quedat ben clar,
tant a Catalunya com arreu del món,
que els catalans volem votar i que ningú
ens pot negar aquest dret. Ara és l'hora!

Tortosa ret homenatge a
l'alcalde Josep Rodríguez

Moció per millorar la
comunicació i agilitzar la
intervenció a l'espai públic

En l'acte institucional, que va comptar amb la presència de gran part del consistori, va
parlar Josep Rodríguez, nét del mateix nom i company d'ERC-Tortosa.

nom i també militant d'ERC, que va
recordar la figura del seu avi (a la
foto, durant l'homenatge i atenent
els mitjans).

Durant l'acte, es va descobrir una
placa commemorativa al Grup el
Temple, en un parc situat al carrer
que porta el seu nom. Així mateix,
l'alcalde Ferran Bel va anunciar
l'inici de l'expedient, acordat pel Ple
municipal, per atorgar a Rodríguez
la medalla Pugna Pro Patria
Dertosa en reconeixement a la
seva figura.

Des d'ERC volem agrair a
l'Ajuntament de  Tortosa i a tots els
seus representants democràtics la
sensibilitat demostrada en
l'organització d'aquest acte. 
Celebrem que finalment s'estigui
reparant el deute històric de la ciutat
amb un alcalde que va donar-ho tot,
fins i tot la vida, per defensar  els
seus conciutadans, fos quin fos el
seu color polític.
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