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Si vols fer-nos arribar el teu article d’opinió (amb una còpia del DNI adjunta), o creus que el teu barri té un problema que cal 
exposar, fes-nos arribar una carta, un missatge electrònic, o posa’t en contacte amb nosaltres. Utilitza les dades següents:

ESQUERRA - SECCIÓ LOCAL DE TORTOSA
C. Providència, 8 baixos
43500 Tortosa

horari a la seu: dimarts de 17.30h a 20.30h
telèfons: 977 444 026 - 647 288 774
A/e: tortosa@esquerra.org
web: http://www.esquerra.cat/tortosa
d.l.: t.-1.256-2007

esquerra  t’escolta

/contacta/

/breus/ /titular/
“La peça clau” és el lema de la nova  
samarreta que vam presentar aquest estiu, el 
qual identifica a Tortosa com a nexe d’unió 
entre els Països Catalans.

Actualment la seu local romandrà oberta a la 
vostra disposició, tots els dimarts de 17.30h 
a 20.30h per atendre-us o informar-vos de tot 
allò que cregueu oportú.

Pere Muñoz és escollit  candidat a senador 
per la demarcació de Tarragona, i Carme  
Pelejà i Dani Andreu candidats al Congrés 
de diputats per les Terres de l’Ebre.

...

...

/frase/

“No és tasca fàcil dirigir a 
homes; empènyer-los, en canvi, 

és molt senzill.” 
(Rabindranath Tagore)

Des de l’executiva, hem considerat una bona idea fer-li una entrevista al 
President d’Esquerra, per poder respondre a moltes de les preguntes que 
ens fem els ciutadans sobre les nostres terres, i sobre aquells aspectes que 
ens preocupen en el dia a dia de les nostres vides. Aquí teniu algunes de les 
respostes que ens va oferir Josep-Lluís a les qüestions que li vam plantejar 
sobre el nostre territori.  (pàg. 2)

La secció local de  
Tortosa entrevista a  
Josep-Lluís Carod Rovira



/entrevista/
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Vostè es va implicar molt en la lluita contra 

el PHN. Com veu Tortosa i les TE després 

d’aquesta lluita?

És evident que la lluita contra el PHN ha estat 

un element clau per consolidar la consciència 

de territori a les Terres de l’Ebre. En aquests 

moments, aquest territori està cobrint les man-

cances en infraestructures i serveis heretades 

després de llargues dècades de falta d’inversió. 

En pocs anys veurem la transformació que des 

del Govern se li està aplicant a les Terres de 

l’Ebre, en escoles, centres de salut, universitat, 

carreteres, polígons industrials, centres assis-

tencials per a la gent gran, llars d’infants, més 

seguretat,... Estem desenvolupant un procés 

que ha de culminar en disposar des d’aquestes 

comarques, de la mateixa qualitat de serveis i 

oportunitats que a la resta del país.

No obstant, tenint un ritme de creixement su-

perior a la mitjana de la resta del país.

Hi ha qui opina que Esquerra ha deixat de 

banda els seus ideals per poder formar part 

del govern de la Generalitat, què n’opina?

Esquerra som un partit de govern, i com a tal, 

treballem per un model molt clar de país, per 

un país independent. Però també hem de ser 

plenament conscients que la representació 

que tenim encara no és majoritària i, en una 

societat democràtica, la capacitat de decidir et 

ve marcada per la representativitat de la teva 

opció. I avui, el nostre model de país no el de-

fensa ningú més que Esquerra. Fa uns dies, 

tan CiU com PSC van anar a celebrar el dia de 

la constitució espanyola, una constitució que 

ens nega el dret a decidir.

A nivell local, CiU i ERC han pactat a 

l’Ajuntament, pot ser aquest un assaig d’un 

futur govern a nivell de Catalunya?

El pacte establert a Tortosa em sembla molt 

adequat en el context polític local. Amb un go-

vern anterior format per PSC i ICV, amb uns 

resultats francament millorables, calia donat 

un tomb a la ciutat i fer una aposta per la re-

novació.  

A Catalunya ara toca governar i fer-ho bé. 

D’aquí a tres anys tocarà tornar a parlar de 

pactes, i de projectes. Esquerra ja he dit que 

posarem damunt la taula el dret a decidir del 

nostre país. Ja veurem qui està disposat a se-

guir-nos.

Si entrem en tema polític ebrenc, la Univer-

sitat ha arribat de la mà d’Esquerra a la De-

legació del Govern. Quines seran les prope-

res apostes de la Generalitat?

El campus universitari a Tortosa és un exemple 

més que, des d’Esquerra, com a part del go-

vern, hem ajudat a trencar aquesta imatge pe-

rifèrica de les Terres de l’Ebre. Així, treballem 

perquè aquest territori tingui la competitivitat i 

les mateixes oportunitats que qualsevol altre 

del país.

Apostes, moltes. L’eix de l’Ebre per exemple. 

Abans d’acabar la legislatura estaran enge-

gades les obres del seu desdoblament entre 

Aldover i la Ràpita. O l’aposta industrial al po-

lígon Catalunya Sud, amb noves ampliacions 

de sòl, i amb la concreció d’importants implan-

tacions industrials a Tortosa. El nou hospital 

regional a Tortosa, o l’edifi ci de la Generalitat, 

passant pel pla de barris que malauradament 

encara està pendent de desplegar per la fal-

ta d’operativitat de l’anterior equip de govern 

municipal.

A Tortosa el tren és llastimós, arribaran mi-

llores?

Avui, com és ben evident en la qualitat del ser-

vei, les competències són de l’Estat. 

El primer que hem de treballar és que tinguem 

les competències, no només les de rodalies, 

sinó també les dels trens regionals. Així, po-

drem defi nir la xarxa de comunicació ferroviària 

que volem i que necessitem a nivell de país.

En pocs anys Tortosa ha augmentat el per-

centatge d’immigració fi ns arribar a un 27%, 

com s’ha d’enfocar aquest fet?

Hem de treballar d’una manera molt trans-

versal, amb la política educativa, d’habitatge, 

sanitària, d’atenció social, també amb la po-

lítica lingüística, per poder adequar les nos-

tres estructures a la nova realitat, i també 

transmetre’ls quina és la cultura d’acollida. I 

aquí tenim un dels grans reptes de futur al nos-

tre país, i cadascun dels nostres conciutadans 

són una eina insubstituïble per construir el país 

que volem tenir d’aquí uns anys.

Com convenceria a un espanyol que tenim 

dret a tenir seleccions esportives ofi cials?

L’important no és convèncer als ciutadans que 

se senten espanyols. L’important i imprescindi-

ble és convèncer als catalans i a les catalanes 

que per avançar cap a la normalitat, necessi-

tem seleccions esportives, com tenen tots els 

països del món. 

Finalment per acabar, com veu Esquerra a 

Tortosa?

Esquerra a Tortosa va passar per una crisi 

important abans de les darreres municipals, 

que ja és història. Avui, em consta que la nova 

executiva local està donant-li un nou impuls a 

Esquerra, amb la revista, la web, l’organització 

de la diada, o el nou creixement de militància 

que esteu tenint. 

Les Terres de l’Ebre us heu convertit en els da-

rrers anys en un dels territoris on Esquerra és 

més forta, on teniu els millors resultats electo-

rals. Ha estat fruit d’un treball de molta gent, 

de molts militants des de les seves seccions 

locals, dels dirigents del partit al territori.

Un treball que ens portarà al mes de març a 

obtenir de nou uns grans resultats a les Terres 

de l’Ebre, i ens portarà, també, al bon l’amic 

Pere Muñoz, alcalde de Flix, al senat en repre-

sentació de l’Entesa Catalana de Progrés.

Si voleu llegir l’entrevista íntegra podeu fer-ho 

a través de la plana web.

http://www.esquerra.cat/tortosa

Mireia Consarnau

Robert Verge

Secretaria Imatge i Comunicació



Un dels nostres compromisos electorals és situar Tortosa com 
a ciutat de referència en l’àmbit de les fi res i els congressos. La 
llarga tradició comercial de la nostra ciutat, el paper de capita-
litat del territori i la situació geogràfi ca central dins dels Països 
Catalans avalen aquest repte. 

El primer pas dins d’aquest objectiu ha estat renovar la Fira del 
Vehicle d’Ocasió amb una nova marca promocional, Ebreoka-
sió, i amb una obertura a nous sectors relacionats amb el de 
l’automòbil com són el de les motocicletes i les bicicletes. 

Els resultats han estat francament positius: l’increment 
d’empreses expositores ha augmentat de 9 a 17 (amb més de 
200 vehicles exposats). Pel que fa al volum de vendes, s’ha 
més que duplicat: de 17 vehicles venuts s’ha passat, en aquesta 
edició d’Ebreokasió, a 42.

Cal destacar l’interès de totes les fi rmes comercials i la gran 

participació de les entitats en els actes complementaris.

En defi nitiva, hem donat un nou impuls qualitatiu i quantitatiu a 
Ebreokasió i hem posat les bases perquè es consolidi en prope-
res edicions com la fi ra de referència per al sector en l’àmbit de 
les Terres de l’Ebre. 

Ricard Forés
Tinent d’alcalde de Promoció Econòmica,

 Turisme i Universitats 

Renovem la primera fi ra: EBREOKASIÓ
/articles/
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“ARA SI” menjarem tots clementines bones
Mai tan ven dit, ara sí que venem clementines de les nostres hor-
tes als mercats municipals de Catalunya; abans ens menjàvem 
les d’altres llocs.   

Ho fem amb la marca Catalunyam, impulsada per un conveni 
signat entre la Direcció General de Comerç del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa (Esquerra) i l’Associació Ca-
talana de Productors Agraris i Comerciants de la Terra. L’objectiu 

d’aquest conveni és promoure, sota la marca Catalunyam, la co-
mercialització dels productes agroalimentaris de qualitat produïts 
a Catalunya especialment a través dels punts de venda tradicio-
nals, com són les botigues, els mercats i les petites superfícies 
comercials i poder atorgar així un valor afegit al producte. 

Hem volgut millorar les estructures de comercialització del sec-
tor primari i hem començat a Tortosa. A través de la cooperativa 
Soldebre. Allí es fa el triatge de les clementines de millor qualitat, 
s’hi posa la marca, s’encaixen, es transporten i es distribueixen. 
El pagès cobra un preu just i, els catalans, ara sí, a menjar les 
millors mandarines al millor preu.

Josep F. Monclús
Director dels Serveis Territorials 

d’Innovacio, Universitats i Empresa

Catalunya té dret a decidir
El passat dissabte 1 de desembre hi va haver una multitudinària manifestació a Barcelona per reclamar el dret de decidir. Una re-
presentació nombrosa de l’Executiva local es va sumar a aquesta marxa cívica que reclamava amb crits valents la independència, 
una independència que és necessària per dotar Tortosa i les Terres de l’Ebre dels serveis públics que benefi cien els ciutadans i 
que l’Estat ens ha escatimat però que no ens ha perdonat en el moment de pagar. Però si “Hacienda somos todos” per què Renfe 
només són alguns? 

Felip Monclús
President de l’Executiva
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L’hora d’entrar a Madrid
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Dones i immigració, espais de trobada
/dona/

Tot i que la immigració es continua veient com un fenomen ma-
joritàriament masculí, són moltes les dones que han arribat a la 
nostra ciutat. Més enllà de les difi cultats i els entrebancs, cal re-
conèixer l’aportació social i cultural de les dones migrades. I per 
aconseguir-ho hem de buscar espais de trobada i intercanvi.

Per aquest motiu, des de l’executiva local d’Esquerra volem or-
ganitzar un taller que ens ajudi a promoure relacions entre do-
nes migrades que visquin a Tortosa i dones autòctones, posar 
en comú opinions i promoure la participació social. Interessar-
nos per les seves difi cultats d’adaptació i procurar la integració 
en la nostra ciutat. Mònica Martí

Secretaria de la Dona

Duros a 4 pessetes
Si l’il•lustre escriptor i artista modernista Santiago Rusiñol aixequés el cap i veies que la seva sonada performance a les Rambles 
de Barcelona seria la base de la relació econòmica entre Catalunya i Espanya, segurament el tornaria a baixar. I és que els estudis 
ofi ciosos més optimistes parlen de més de 19.000 milions d’euros que cada any marxen de Catalunya en concepte de malentesa 
solidaritat per ser invertits en infraestructures, ensenyament i sanitat, com també per mantenir la macroestructura de 400.000 
funcionaris estatals de Madrid que, a més, els generen una riquesa (PIB) comparable a una ciutat d’un milió d’habitants. Aquesta 
és una situació de dèfi cit fi scal que només comparteixen, en un nivell molt més baix, les Balears i Madrid, ja que la resta de les 
comunitats autònomes en són receptores.

Un altre aspecte important del problema és el no poder parlar de dades ofi cials, ja que segons les últimes explicacions del vice-
president del govern espanyol i ministre d’Economia Pedro Solbes, donar les dades referents al que paguen i reben les diferents 
comunitats autònomes crearia forts confl ictes entre elles, alhora que agraïa la gratuïta generositat de Catalunya (recordem, una 
generositat que ens costa més de 52.000.000 d’euros cada dia). Ja és ben certa aquella dita castellana que diu que qui alguna 
cosa tem, alguna cosa deu.

Julià Curto - Secretaria de Seu
Àngel Altes - Secretaria Finances

En el decurs del Congrés Regional de les Terres de l’Ebre, la mi-
litància d’ Esquerra congregada va votar les candidatures dels re-
presentants ebrencs al Congrés i al Senat espanyols. No hi va 
haver disputa i Dani Andreu, Carme Pelejà i Pere Muñoz seran els 
nostres representants en la pròxima contesa estatal.

El que sí que hi va haver van ser dades que afi rmen el creixement 
d’Esquerra per tot l’Ebre: un 20 % el 2007. Ara ja podem parlar 
d’acció de govern. Avui, amb tots els efectes i defectes, l’acció so-
cial d’Esquerra no té aturador.

Com tot organisme, Esquerra també està determinada pel seu 
passat i les seves contingències. Esquerra es transforma, pren 

consciència de la seva identitat i enfronta la seva responsabilitat 
envers el seu propi destí i el de Catalunya.

L’Ebre som el territori de més creixement, i a Tortosa podem girar 
la clau de la construcció de la nació. Caldrà, doncs, anar a Madrid 
i fer sentir la nostra veu per sobre la d’aquells hereus del com-
te d’Olivar de l’antiga rondalla, que burxen l’orella del rei nostre 
senyor que declarada ens té la guerra contra tots els catalans. 
Caldrà fer sentir a Madrid la veu cantant dels catalans. És l’hora 
d’Esquerra!

Joan Mulet
Secretaria de Política Municipal


