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MONCLÚS ALCALDABLE

Josep Felip Monclús és elegit candidat d’Esquerra Tortosa a les eleccions municipals del 2011 per una 
concorreguda assemblea local.  Metge de professió, encara que té una àmplia experiència política com 

a director de serveis territorials d’Universitats, Innovació i Empresa. Algunes de les grans fites polítiques 
que ha col•laborat han estat impulsar el Campus de la URV a Tortosa, 

o recolzar de manera clara la Vegueria de l’Ebre.

Ricard Forés 
anuncia que 

deixa la política 
per motius estric-
tament personals

 

El 91 % de 
la militància 
escull Josep  
Monclús cap 
de llista per 
les munici-
pals 2011

Monclús diu: 
“Els tortosins 
no entenem que 
CiU digui NO a 
la Vegueria de 
l’Ebre”

(Josep F. Monclús 
pàg. 2)
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El dia 24 de febrer va ser un 
dia important per al projecte 
col•lectiu d’Esquerra a Tortosa. 
Va ser el dia en que varem co-
mençar a confeccionar l’equip 
de cara a les municipals del 
2011 i la pràctica totalitat de la 
militància me va demanar enca-
pçalar-lo. Els dono les gràcies i 
n’assumeixo el repte! 

Per què me presento a 
l’alcaldia?

Ho faig perquè crec amb els  va-
lors d’esquerra: la justícia so-
cial, la democràcia plena, les lli-
bertats nacionals de Catalunya, 
el progrés dels individus i les 
col•lectivitats... 

Ho faig perquè cal recuperar els 
importants valors dels nostres 
avantpassats: l’esforç, el treball, 
el diàleg i la constància. 
Ho faig perquè crec que des 
de l’administració local es pot 
fer molt més pel benestar dels 
ciutadans i ciutadanes. No 
n’hi ha prou en gestionar bé, 
l’ajuntament no és una simple 
gestoria on es busqui uns resul-
tats econòmics. L’Ajuntament ha 
d’acompanyar  el dia a dia dels 
ciutadans i liderar-ne el progrés, 
des de la política per a tots, la 
política d’Esquerra.

L’Ajuntament ha d’esperonar a 
sortir-se’n sense arronsar-se. 
Tortosa té molt potencial i és 
l’hora d’explotar-lo amb més 
força des del consistori. Hem de 
pensar, planifi car i actuar; ser va-
lent per fer canvis, usant la inno-
vació com a eina, i el talent de 

totes i tots els tortosins sense 
mirar ni carnets de partit ni co-
lors de pell. Tot això per fer una 
ciutat millor que ens faci estar-
ne satisfets.

“Tortosa, líder indiscutible del 
territori”.

Aquest és un títol  que no pots 
reclamar per allò que van ser els 
nostres avantpassats. Aquest és 
una posició  que guanyes amb 
esforç, amb generositat, creant 
xarxa territorial, creant identitat 
ebrenca i defensant el que per 
tots és obvi, la capitalitat tortosi-
na.  Un lideratge econòmic i polí-
tic al servei de la societat.

Us demano que aquells  torto-
sins o tortosines que tingueu 
sensibilitats socials i nacionals 
feu vostre aquest projecte que 
ara iniciem i que té molt camí 
per caminar.  

Tortosa 2011: “Orgull de ciutat”

Josep F. Monclús

Metge i polític

Esquerra no és ni el partit més 
votat de Tortosa, ni el partit més 
nombrós, però de ben segur que 
en aquest moment és el partit 
més infl uent, ja que estem a la 
Generalitat i l’Ajuntament. 

Primer, la gent d’Esquerra hem 
estirat a Barcelona per a que 
es creïn les vegueries. Almenys 
aquesta “paternitat” és reco-
neguda per lobbies poc afi ns a 
Esquerra com La Vanguardia. 
Aquesta nova divisió administra-
tiva, que tan benefi cia a Tortosa i 
a l’Ebre, és rebutjada per CiU. 

La mateixa Generalitat ha impuls-
at obres a Tortosa tan importants 
com el nou Campus de la URV, 
que permetrà convertir el nostre 
municipi en un centre amb més 
de mil alumnes universitaris.

Però la tasca d’Esquerra no 
s’acaba en grans obres, ja que 
gota a gota, col•laborant amb 
la recuperació del nucli antic, 
en la dinamització turística, en 
la projecció de Tortosa amb no-
ves fi res, amb la creació de les 
EMD de Bítem i Campredó, en la 
propera construcció del CEIP a 
la Raval.... deixa clara l’aposta 
d’Esquerra per Tortosa i els seus 
ciutadans.

Però no n’hi ha prou amb la ges-
tió, també cal la visió política i 

aquesta demana que des de 
l’alcaldia de Tortosa  es defen-
si sense dubtes la Vegueria de 
l’Ebre. Esquerra estem dispo-
sats a fer-ho, i els tortosins i tor-
tosines ens ho demanen!

Vegueria, un projecte històric que NO deixarem 
perdre!

Robert Verge

Secretari d’Imatge i 

Comunicació



../tortosa/revista/num_6

Esquerra et parla - abril 2010 3

15 anys després de la conferèn-
cia de Beijing, és va celebrar a 
Tortosa el Dia Internacional de 
les Dones inaugurant una expo-
sició “Dones ebrenques les pe-
tjades d’un esforç” on es refl ec-
tia la visió en femení del treball 
de la dona en el segle XX, una 
acurada tasca d’investigació que 
s’ha anat fent per al II Congrés 
de Dones de l’Ebre a Gandesa.

El 12 de març amb un auditori 
ple es va celebrar l’acte institu-
cional de la diada on vaig poder 
explicar l’esforç que les dones 
han fet per poder anar cap a 
la igualtat d’oportunitats, com 
l’esforç tant a nivell logístic com 
econòmic que des de l’Institut 
Català de les Dones a les Terres 
de l’Ebre fem per consolidar i vi-

sualitzar el mon en femení. 

Així, entre d’altres actuacions, 
l’any 2009 s’han fet cursos de 
formació en perspectiva de gè-
nere al personal de les adminis-
tracions públiques; s’han atorgat 
subvencions als ajuntaments i 
consells comarcals per fi nançar 
l’elaboració, implementació o 
desenvolupament de les políti-
ques de dones.

S’ha creat un nou marc de 
col·laboració i coordinació ins-
titucional per culminar, amb el 
Baix Ebre, el desplegament dels 
Serveis d’Atenció a les Dones 
(SIAD) a fi  de reforçar, donar su-
port i atendre les demandes de 
les dones. 

En la vessant del món associa-
tiu tenim creada l’Assemblea te-
rritorial de Dones de la Vegueria 
de l’Ebre que pertany i participa 
al Consell Nacional de Dones, òr-
gan consultiu en política de do-

nes del Govern català. 

Però, un exemple clar del resul-
tat de la col·laboració d’entitats 
de dones i del Govern és el re-
sultat d’haver aprovat la “Llei de 
les dones a eradicar la violència 
masclista”, aprovada per unani-
mitat pel Parlament de Catalunya 
l’any 2008 i de la qual a Terres 
de l’Ebre en som pioneres. Tam-
bé en el 2009 s’ha completat el 
procés participatiu de debat de 
les Bases de l’Avantprojecte de 
llei per a una nova ciutadania 
i per la igualtat de dones i ho-
mes.

Finalment, podem afi rmar que 
estem mirant el món amb ulls de 
dona, que a qualsevol indret del 
nostre país les dones poden gau-
dir de les mateixes oportunitats 
d’accés als recursos; que inter-
venim més que mai en la cons-
trucció d’un espai coeducatiu, 
desenvolupant models de ciuta-
dania equitativa.

8 de març de 1908

Alícia Gamundi

Coordinadora Terri-

torial de l’ICD de les 

Terres de l’Ebre

El govern municipal que es va 
conformar després de les elec-
cions de l’any 2007 és possi-
blement un dels que més obres 
haurà realitzat a la nostra ciutat 
durant el seu mandat i amb tota 
seguretat, el que ha mostrat una 
major estabilitat i entesa política 
des de la reinstauració de la de-
mocràcia.

El llistat d’actuacions de les 
àrees governades per Esquerra 
és llarg i la infl uència dels nos-
tres regidors dins de l’equip de 
govern municipal ha estat deci-

siva amb un treball rigorós i so-
vint discret i fugint del persona-
lisme.

La construcció del primer viver 
d’empreses de la nostra ciutat, 
les accions de senyalització tu-
rística i l’aposta per noves fi res 
com Ebretast celebrada recent-
ment amb força èxit, suposen un 
impuls per a l’economia produc-
tiva i la creació de llocs de treba-
ll en el nostre municipi.

L’impuls a la construcció del cam-
pus de la URV al barri de Remo-
lins i els esforços per mantenir 
convenis amb les altres Universi-
tats amb presència al nostre te-
rritori representa la voluntat de 
formar i retenir capital humà de 
qualitat i una mostra de lideratge 

de la ciutat de Tortosa.

Així mateix la substitució 
d’enllumenat públic i semàfors 
obsolets i la renovació de ca-
rrers; l’adequació de nous apar-
caments en superfície i la cons-
trucció d’aparcaments soterrats 
o la regeneració d’un espai tan 
emblemàtic com el parc munici-
pal, entre d’altres accions, supo-
sen una millora de la funcionali-
tat dels espais urbans.

Finalment, l’engegada dels pro-
cessos de constitució de les 
EMDs de Campredó i Bítem han 
de suposar una millora decisiva 
en la gestió de les necessitats 
dels seus habitants a l’hora que 
suposen un impuls de la demo-
cràcia participativa.

La feina d’Esquerra i el bon govern de Tortosa

Emili Nieto

Secretari de Política 

Municipal



Esquerra et parla - abril 2010 4

../tortosa/revista/num_6

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

43500 Tortosa

/contacta/

Edita Fundació Josep Irla 

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

Redacció de la revista

Mireia Consarnau

Sotspresidència

Esquerra millora Tortosa

 La llotja deixa de ser un colomar per ser 
una exposició permanent

Parc infantil annex al nou carrer Llarga de 
Sant Vicent

Esquerra al govern, senyalització turística 
direccional als carrers

Esquerra fa més, i millors fi res

L’ajuntament de Totorsa ha començat les 
obres de construcció de Casa de la Música

 Amb Esquerra al govern tindrem un centre 
cívic a Ferreries


