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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
bloc: http://esquerratortosa.blogspot.com
d.l.: t.-1.256-2007

esquerra  t’escolta

/contacta/

/breus/ /titular/
El diumenge 19 de Juliol es va escollir la nova 
regional d’Esquerra a les TTEE per als pro-
pers 4 anys. I com a representant tortosina 
tindrem a Mireia Consarnau al front de la  
Secretaria de Comunicació.

El passat 5 de Juliol, la Federació Llull, va 
conmemorar els 300 anys de la caiguda de 
Tortosa, enfront les tropes borbòniques, amb 
un esdeveniment festiu a Tortosa.

A partir d’ara  també ens podreu trobar al  
nostre bloc i contribuir amb les vostres  
opinions sobre diversos temes.  
http:/ /esquerratortosa.blogspot.com .  
Us hi esperem!

...

...

/frase/

“La democràcia és el govern del 
poble, pel poble, per al poble. ” 

(Abraham Lincoln)

Vine a celebrar la Diada 
amb nosaltres!  
Aquest 11 de Setembre no 
et pots perdre el vermut 
cap a la independència que 
celebrarem a les 12.00h 
enfront el Club de Rem.

<< Edita Fundació Josep Irla >>
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L’Esquerra que treballa: el primer any, 
aixorejar

Pacte estable : 
Bon funcionament del govern municipal

El nostre pacte s’apuntala sobre 23 punts que són el mecanisme 
per a la resolució de possibles confl ictes i que generaran el  nou 
model de ciutat.

El Pla d’ Acció Municipal (PAM), acordat amb CiU, és un catàleg 
d’accions a realitzar per totes les regidories durant els 4 anys de 
mandat i que es compleix a bon ritme.

És un pla de treball que permet transmetre la informació entre 
les regidories de forma transversal, que agilita els mecanismes 
de resolució de confl ictes, com ho demostra el  Pla de Xoc als 
Barris, amb 150 accions de cura per a cada barri. 

Hem aixorejat el consistori, deixant enrere les tradicionals 
“capelletes” de l’Ajuntament.

El  municipi  descentralitzat : Creació Regi-
dor de barri i noves EMD

El regidor de barri permet una accessibilitat diària de la ciu-
tadania al govern. Les associacions i els ciutadans tenen una 
persona de referència a qui adreçar-se, sense haver d’esperar 
una audiència de l’alcaldia.

A més, hem impulsat la constitució de  les comissions mixtes de 
traspassos per crear les EMD de Campredó i Bítem. 

Hem fet una aposta clara per fer una millor dotació econòmica 
als pobles (a tots), la qual cosa signifi ca major autonomia:

- Increment de les aportacions de despesa corrent (13%)
- Increment de les aportacions en inversions (44%)

Molta feina a La Raval i al Rastre 

La Raval i El Rastre, amb regidories de barri d’Esquerra, noten 
molt especialment el canvi de govern. La llista d’accions rea-
litzades és molt més llarga en un any que en bona part dels 
anteriors.

L’Esforç pel nucli antic

Rehabilitar un barri degradat és una ne-
cessitat clara per a un govern d’esquerres. 
Amb ERC al govern es realitzarà l’impuls més gran de rehabi-
litació. 

- Estem parlant del PINCAT (Pla Integral del Nucli Antic de Tor-
tosa), lligat a la llei de barris) i cal recordar que a fi nals de 2007 
hi havia menys d’un 15% de l’obra executada (mentre la previsió 
era d’arribar al 45%). Recuperem el temps perdut: 

- Hi ha un llarg llistat de carrers que s’hauran refet el 2008: 
Pujada del rastre cap a St. Josep, De la rosa,  Gil de Frede-
ric, Carme, Mercaders, Censal sa costa, Taules velles, Costa 
Capellans, Vall, Bisbe Aznar, Sant Francesc,  Replà, Progrés i 
Ciutat.

- Pel que fa a Places: Rastre , Santa Clara, Sant Tomàs , St. 
Joan, Cinta, Absis catedral i Garrofer.

El primer centre cívic

Enguany començarà la construcció del primer centre cívic de la 
ciutat que estarà ubicat a l’antic mercat de Ferreries. Amb això 
comencem a donar sortida tant a la demanda del col•lectiu jove 
de la ciutat com a la del col•lectiu veïnal  del barri.

La ciutat ferma: Contra el transvasament, 
posició rotunda i clara sempre

Fins i tot quan a nivell de país era políticament incorrecte i quan 
el PSOE de Tortosa es defi nia a favor la nostra posició sempre 
ha estat la mateixa: NO AL TRANSVASAMENT

Cine de qualitat a l’Auditori

Era un punt important del programa d’ERC tornar a tenir cinema 
a Tortosa. Era important també que una infraestructura cultural 
com l’auditori fóra millor explotada amb més i més variades ac-
tivitats.

Voluntat de ser centre dels Països Catalans

La commemoració dels 300 anys de la caiguda de Tortosa a 
mans dels Borbons amb un gran acte nacional, on han participat 
les principals entitats culturals del Principat, País Valencià i Les 
Illes, així com una bona representació política, ha visualitzat el 
que tots sabem: que som la cruïlla, però que ens volem el cor 
de la nació.
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Carrers dignes, lluita d’ERC

Canvi de rumb en la gestió diària de la ciutat: 

Pla de Xoc a cada barri i 1M€ més que l’any passat  en el man-
teniment dels carrers per al 2008. 

Els correbous sí, però....

En els plenaris on s’han hagut d’aprovar l’autorització de corre-
bous al nostre municipi hem votat afi rmativament i hem vinculat 
la nostra posició al compliment del Manual de Bones Pràctiques 
cap als animals impulsat per la Delegació del Govern de la Ge-
neralitat.

Regidoria de mobilitat i medi ambient

Valentí Marín
Regidor de Medi Ambient i Mobilitat

Enllestint la planifi cació de carrils bici 
Ultimem  la planifi cació de la primera fase dels carrils bici de Tor-
tosa, projecte innovador del nostre programa i que va ser acceptat 
pel plenari de l’Ajuntament, quan a instàncies d’ERC, Tortosa es 
va acollir a la carta d’Aalborg que obliga als municipis a preveure 
carrils bici en les noves urbanitzacions.

Els carrils bici inicials seran :
- Les dos principals línies que aniran  a banda i banda del canal de 
l’esquerra de l’Ebre, el carril bici del Temple, el qual començarà 
a l’alçada de la rotonda d’Anguera en direcció al centre de la ciu-
tat i ha d’acabar en els terrenys que Renfe deixarà en desús. I el 
carril bici de La Raval, que anirà des del Consell Comarcal fi ns 
a l’estació.  

- L’altre carril bici és el que haurà de travessar el riu per l’antic pont 
del ferrocarril, i que per tant connectarà amb Ferreries amb els 
dos instituts de secundària. Això signifi carà també que la via verda 
arribi al Parc

- El carril bici que unirà Tortosa i Roquetes

Fem efectiva la vianalització del carrer Sant 
Blai 
Per bé que el carrer Sant Blai urbanísticament ja estava prepa-
rat per a ser de vianants, a la pràctica no ho era degut a la falta 
d’impediments físics per al pas d’automòbils i s’havia arribat a una 
situació de molt malestar al barri pel pas continuat de vehicles. 
Es per això que s’han instal•lat pilons mòbils per poder deixar pas 
només a primeríssima hora del matí per a la càrrega i descàrrega 
dels comerços i per a actuacions d’emergència.

Inici del procés de soterrament de conteni-
dors 
Aquest s’ha endegat amb la instal•lació dels primers contenidors 
soterrats com per exemple davant del Consell Comarcal.

Nova parada de bus al davant de la residència 
Sant Miquel Arcàngel
L’Ajuntament de Tortosa ha habilitat una nova parada de bus de 
la línia L-2, del centre ciutat a l’Hospital Verge de la Cinta, al da-
vant de la residència d’avis Sant Miquel Arcàngel. Aquesta era una 
demanda realitzada pels avis de la Residència que són usuaris 
habituals dels serveis de l’Hospital Verge de la Cinta 

“Camins escolars” per garantir la seguretat 
als accessos dels col•legis
Aquest és un programa de seguretat vial adreçada a garantir la 
protecció dels escolars que necessiten creuar vies amb circulació 
de vehicles per accedir als seus respectius centres docents.
Entre d’altres accions, s’han instal•lat dos passos de vianants, un 
a l’accés del CEIP La Mercè (al carrer Providència, al nucli antic), i 
l’altre al del CEIP Cinta Curto (a Ferreries, prop de la plaça Corona 
d’Aragó).

L’ Agenda 21, oberta
Des de la regidoria de Medi Ambient es dotarà el municipi de 
l’Agenda 21, la carta de la sostenibilitat que tot municipi ha de se-
guir. Per fi  s’ha engegat un procés que PSOE i ICV no van ser 
capaços d’iniciar. 
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Regidoria de Promoció econòmica, Turisme i 
Universitats 

Ricard Forés
Tinent d’alcalde de Promoció Econòmica,
Turisme i Universitats 

La planifi cació del Viver d’empreses de Torto-
sa
Un viver d’empreses és un espai físic on s’acull a una nova peti-
ta empresa en el seu període inicial i se l’assisteix  tècnicament 
per ajudar-la a desenvolupar-se amb èxit. Així, les persones o 
col•lectius amb un projecte empresarial sota el braç, podran ocu-
par temporalment dins del viver d’empreses una ofi cina o un taller 
(segons el tipus d’empresa que vulguin crear) a canvi d’un lloguer 
molt baix en relació al seu entorn i amb una sèrie d’espais com-
partits.

Això és d’especial importància per a sectors de joves emprenedors 
que volen començar a establir-se pel seu compte. Aquest serà un 
dels grans projectes de la legislatura i que segurament es veurà 
realitzat cap al fi nal del mandat, tot i que s’hi està treballant des 
d’ara.

La transformació urbanística del principal ac-
cés a Tortosa permetrà disposar de terrenys 
per a empreses-aparador. 
Aquest projecte ocupa l’entrada a la ciutat de Tortosa entre la ca-
rretera C-41(autovia a l’Aldea)  i el canal de l’Esquerra de l’Ebre. La 
superfície total és de més de 100.000 m2 i té un termini d’execució 
de 18 mesos. Des d’ara ja es poden atorgar llicències.

El turisme sobre el plànol
Aquest govern planifi ca projectes per donar la volta al Turisme a 
Tortosa. Cal aprofi tar també les sinergies positives que en aquest 
camp s’estan produint a la ciutat. L’Exposició Permanent de la Ca-
tedral n’és un exemple.

És enguany quan per fi  l’Ofi cina de Turisme obre en cap de set-
mana i festius després d’anys de romandre inexplicablement tan-
cada.

És ara quan s’han reparat i posat en funcionament els tòtems elec-
trònics d’informació turística a la ciutat, inutilitzats molt de temps 
en l’anterior legislatura.

Avui gaudim d’una notable millora de l’enjardinament als Jardins 
del Príncep, recuperats d’un estat deplorable, i en el marc d’una 
actuació per tornar a defi nir-los.

Serà enguany quan entrarà en funcionament el Centre 
d’Interpretació deI Renaixement.

Plegats amb la Generalitat, es planifi ca el CAT (Centre d’Acollida 
Turística), que serà una pionera ofi cina de turisme temàtica de 
2a generació, equipada amb audiovisuals i amb aparcaments per 
acollir el gruix del turisme de les Terres de l’ Ebre.

També estem planifi cant el cinturó verd al voltant de les fortifi cacio-
ns de Tortosa, unes construccions que s’han de convertir en una  
referència monumental de la ciutat.

Destacar també l’impuls a l’antic escorxador per esdevenir un Cen-
tre d’Art de referència, un projecte que, com se sap,  té els seus 
inicis quan Esquerra estava a l’anterior govern i que va tirar enda-
vant de manera decidida durant aquell temps.

Hem conveniat entre diferents municipis per participar a les fi res 
turístiques de Barcelona, València, Londres, Pamplona i Bilbao.

La creació de la regidoria d’Universitats
És des d’on s’impulsen els convenis amb les universitats amb  vin-
culació a Tortosa,  des d’on s’ha fet el conveni amb una de nova 
(La Universitat Catalana d’Estiu) i des d’on es preveu fer enguany 
un conveni amb la UOC.
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Regidoria de Promoció econòmica, Turisme i 
Universitats 
El nou model de Fires
Després de reimpulsar la fi ra del vehicle d’ocasió (amb més del 
doble d’expositors i vendes que l’edició de l’any anterior) i abans 
de realitzar la primera fi ra temàtica nova (la del moble i decoració 
de la llar al novembre), hem fet l’Expoebre on hem introduït canvis 
signifi catius: l’aprofi tament de la plaça de davant del pavelló, més 
aparcaments per als expositors, servei wi-fi  gratuït i un impuls a les 
conferències i taules rodones durant la fi ra.

Cal dir que, per primera vegada en 64 anys, NO va onejar la ban-
dera espanyola a l’Expoebre. No és cap casualitat. És la primera 
vegada que ERC és al capdavant de la seua organització.

Un dels atractius de l’Expoebre ha estat la presentació i l’exposició 
de la maqueta del futur campus universitari de les terres de l’Ebre 
del que ben aviat començarà les obres.

Aquesta tardor la regidoria de Medi Ambient 
vol crear l’agrupació de defensa forestal de 
Tortosa

Valentí Marín
Regidor de Medi Ambient i Mobilitat

Un dels compromisos per aquest any 2008, és el d’impulsar la 
creació d’una Agrupació de Defensa Forestal al nostre municipi.

Les Agrupacions de Defensa Forestal són associacions formades 
per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu 
àmbit territorial i tenen com a fi nalitat la prevenció i la lluita contra 
els incendis forestals.

En el nostre cas intentarem agrupar el màxim, tant de propietaris 
com d’associacions vinculades al mon forestal del municipi de 
Tortosa.

Per constituir-se en ADF caldrà que estiguin representats com a 
mínim el 20 % dels titulars forestals del municipi, o que la super-
fície agrupada representi com a mínim el 30 % de la superfície 
forestal de Tortosa. Així mateix, serà necessari que en formi part 
l’ajuntament de Tortosa, en el nostre cas, propietari de diversos 
forests públics, alguns d’ells de molta importància forestal.

Les peculiaritats del nostre municipi faran que, des de l’Ajuntament, 
intentem adequar els estatuts d’aquesta associació als diferents 
pobles, així com que tots ells estiguin representats.

Esperem a partir d’aquí, poder crear una bona xarxa de voluntaris 
forestals que ens ajudi a la prevenció i lluita contra els incendis 
forestals, tant de manera directa com elaborant i executant els 
programes de vigilància contra els incendis forestals, la creació 
d’una millor xarxa de punts d’aigua per a l’extinció dels mateixos, 
així com la millora de camins per poder donar el màxim suport en 
la extinció.
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La llengua de primera
/articles/

Josep F. Monclús
Director dels Serveis Territorials 
d’Innovacio, Universitats i Empresa

Fa pocs dies que un grup d’una trentena d’empresaris que es 
reuneixen sota la denominació de “Mesa del Turismo” denuncia-
ven que l’ús del Català, el Gallec o l’Euskera perjudica l’activitat 
turística.

Els hi podria dir: 
“Estudis realitzats per universitats avalen tot lo contrari Catalunya 
registra els increments més alts en nombre de turistes.

El nou escenari turístic ve marcat per una demanda més formada 
i informada, centrant les seves visites en l’aproximació i coneixe-
ment de la cultura local (la llengua pròpia en forma part). “

Però res d’això es creurien. la seva és la llengua de primera; a la 
resta “genocidi cultural”. N’esteu farts?, jo sí.

Canvis en les polítiques de les dones

Lola Santacatalina
Militant d’Esquerra
Coordinadora de l’Institut Català de les Dones

Des de que ERC es va fer càrrec de les polítiques de dones del 
Govern de la Generalitat de Catalunya moltes coses estan can-
viant en vers les dones. Encara que no ens done’m compte les 
polítiques de dones encetades tant les del V Pla de Desenvolu-
pament de polítiques de Dones com des de’l IV Pla, actualment 
vigent, s’han anat generant sinergies que ha portat a que en 
l’actualitat ja hi hagin a nivell municipal, en estudi o desenvolu-
pament, quaranta dos plans de polítiques municipals i comarcals 
de dones a les Terres de l’Ebre. El que vol dir que aquestos ens 
municipals s’han compromès a un nivell o un altre a desenvolu-
par programes i actuacions que tenen que repercutir en la vida de 
les dones del seu municipi. 

Les polítiques de Dones no són només, que també, actes en fes-
tes o excursions, sinó que són part de la responsabilitat de cada 
regidoria de cada ajuntament. Per saber la situació de les dones 
en cada poble les estadístiques que ens informen de l’estat de la 
qüestió de cada àrea tenen que estar desglossades per sexe, així 
sabrem quin impacte té el pressupost gastat en cada àrea tant en 
dones com en homes i la seva repercussió.

No és tarea fàcil canviar la mentalitat de les persones ni la forma 
de funcionament. Però com sabem la política més propera i on 
es demostra més la possibilitat de canvi és la que fa en els mu-
nicipis. Els primers que ho tenim que tenir en compte són els/les 
que ens ho ham marcat com a fi ta ineludible, és a dir els regidors 
i regidores, alcaldes i alcaldesses, i tota la militància d’ERC. Fica-
rè un exemple de com la militància d’ERC té que fer passos per 
a poder canviar la situació de les dones tant des de els municipis 
com en altres àmbits

Dintre de pocs dies es celebrerà la diada de l’11 de setembre i es 
parlarà de com el micalets lliutaren per la defensa de Barcelona, 
però comunment no es parla de la resta de la població, és a dir 
de aquelles dones que disfrassades d’homes lliutaren juntament 
amb ells, d’aquelles dones i nens i nenes que feien guardia per 
controlar els moviments de l’exercit enemig, d’aquelles dones 
que donaven de menjar a tothom que tenia gana tant en primera 
fi la com a la retaguarda, de les que recollien els ferits.. podriem 
parlar molt d’aquets tema de la Història ,de qui la compta, i de 
com. 

El canvi de cultura i mentalitat de la societat respecte de les dones 
es té que fer des de tots els àmbits, ja què ès un tema estructural 
i ERC té un compromis adquirit i una responsabilitat actualment 
davant de la societat en aquest canvi. Governem en aquesta 
àrea, i jo em pregunto, ho sap i ho asumeix la militància???
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Emili Nieto
Secretaria de Barris

Amb aquestes paraules  s’adreçava  el conseller de Governació, 
Jordi Ausàs,  al públic de la Cambra de Comerç Tortosa (espe-
rem que no molt tard, de les Terres de l’Ebre) davant el com-
promís  que prenia amb l’engegada de la vegueria de les Terres 
de l’Ebre durant l’any 2011.  Els treballs que es porten a terme  
permetran la presentació de dos projectes de llei al  Parlament 
de Catalunya  durant l’any 2009 que són   indispensables  per 
tal  que Catalunya  estructuri la  seva organització  territorial 

bàsica en municipis i vegueries en compliment de  l’article 83.1 
del nostre Estatut.

D’aquesta manera, el conseller Ausàs durant el  torn de precs i 
preguntes de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat  va traslla-
dar a la ministra d’Administracions Públiques, Elena Salgado, la 
necessitat d’arribar a un acord polític amb el Govern central per 
culminar els treballs  d’aquest nou procés d’arquitectura institu-
cional de Catalunya.

Siguin exigents,  ens va demanar als ciutadans ebrencs   infl uït 
per  l’habitual exigència en termes polítics que caracteritza a 
ERC.   Segur que  no  caldrà recordar-li  al conseller les seves 
paraules  doncs el compromís polític el complirem.

SIGUIN EXIGENTS

Robert Verge
Vocal Imatge i Comunicació

Aquest estiu hem assistit a les eufòriques celebracions pel triomf 
de la selecció espanyola a l’Eurocopa de Futbol, mentre la Selec-
ció Catalana ha de conformar-se a jugar dos amistosos a l’any.

Molts companys justifi caven la seva simpatia a Espanya per es-
tar formada per jugadors catalans, com ara Puyol o Xavi. Fins a 
6 jugadors catalans de primer nivell hi havia en l’equip campió 
d’Europa. Aquest fet, lluny de provocar-me simpatia envers “la 
roja”,  fa que trobi aquesta situació encara més injusta, ja que 
demostra que Catalunya disposa de grans esportistes.

Una altra dada important és que un de cada tres esportistes, que 
Espanya presenta als Jocs Olímpics de Pekín 2008, és català. I 
quan han guanyat alguna medalla, no ha sonat “Els Segadors”, 
sinó el que no té lletra, tot i que en coneixem alguna.

Com puc animar a l’equip del país veí, si és el màxim responsa-
ble de la nostra situació?

Visca les Seleccions Catalanes!

Ara fa 70 anys!

Felip Monclús
President de l’Executiva

Ara fa 70 anys milers de joves d’arreu de Catalunya estaven llui-
tant a  la Batalla de l’Ebre. Molts ho van fer al costat de la II Repú-
blica i molts altres al costat de l’exèrcit anomenat Nacional. 

El que està clar, és que gairebé cap d’aquells nois volien estar 
allí, perquè més enllà de les idees polítiques que els van obligar 
a defensar amb les armes, la guerra és el pitjor dels escenaris 
possibles que l’ésser humà ha sabut crear.

Tots és mereixen un homenatge, i quin millor homenatge què la 
memòria? És precisament Esquerra que des del Govern de la 
Generalitat  ha fet possible que els espais de la Batalla de l’Ebre 
és restaurin per homenatjar a tots els soldats i civils 

A través de la pàgina web: 
http://www.batallaebre.org podreu fer un 
tomb i consultar informació sobre els espais 
restaurats, les rutes que s’han creat, i veure 
tot un seguit de fotografi es.

Qui va començar la Guerra fou Franco, qui la va patir van ser 
Tots!
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Redacció de la revista
Mireia Consarnau

Secretaria Imatge i Comunicació

Un any en imatges


