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MANIFEST PER UNA RIBERA D’EBRE VIVA I REPUBLICANA

Davant propostes polítiques i de desenvolupament que només veuen la 
nostra comarca com un territori subsidiari de la resta del país, el nostre és 
un model de comarca basat en la diversificació econòmica i l’aposta per la 
seua gent. Per un costat potenciant l’economia que ens és endògena, 
l’agricultura, la ramaderia i el turisme, i per l’altra apostant per una indús-
tria compatible amb els valors de la Reserva de la Biosfera.
En pocs anys hem de ser capaços de donar la volta als monocultius i les 
amenaces sobre els llocs de treball que en depenen i a reptes com l’enve-
lliment i despoblament que patim tot l’interior del país. Per això les candi-
datures d’Esquerra Republicana de Catalunya i Acord Municipal de la 
Ribera d’Ebre a les properes eleccions municipals, ens comprometem a 
treballar conjuntament des dels nostres ajuntaments per:

1. La reindustrialització de la comarca, en base a un model consensuat i 
que aporti valor afegit al nostre teixit empresarial, fugint de models que 
cap altre territori acceptaria.

2. Impulsar el sector agroalimentari  i ramader als nostres pobles, poten-
ciant el producte local i de qualitat i donant suport a les nostres comuni-
tats de regants. 

3. Aconseguir l’extensió de la Reserva de la Biosfera al conjunt de la 
comarca, treballar per difondre les Reserves Naturals i recuperar les 
zones humides a la vora del riu, una riquesa natural i paisatgística que 
aporta també valor turístic.

4. Tenir veu pròpia en el debat sobre transició energètica i la lluita 
contra el canvi climàtic i les polítiques que se’n derivin, i que ens afecten 
especialment com a primera comarca productora d’energia  del país.

5. Fer arribar la fibra òptica a tots els municipis, per poder potenciar els 
espais de coworking i d’altres modalitats de treball que puguin fixar la 
població a entorns rurals com el nostre.

6. Apostar per la millora de les comunicacions que ens vertebren i 
comuniquen amb l’entorn, en especial el desdoblament de la C12 i la 
millora de la línia R15.

7. Treballar per la cohesió social i la inclusió de tota la ciutadania des 
dels valors republicans, la transparència i la participació. Amb l’horitzó 
d’una Republica Catalana lliure, pròspera i socialment justa.

Móra d’Ebre, 19 de maig de 2019.


