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TORTOSA: ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Programa electoral d’ERC-Tortosa per a les properes Eleccions Municipals

Objectiu polític: formar un govern municipal que faci de Tortosa una nova ciutat 
per a un nou país

Nova ciutat

Pla de ciutat

Transparència i participació

Afavorir la creació d’ocupació

Cercar la cohesió social

Impulsar un espai cívic agradable, net i segur

Nou país

Contribució decisiva a la creació de la Nova República



GOVERN LOCAL I CIUTADANIA

Transparència. Aplicarem de forma immediata la Llei de Transparència perquè la gestió
municipal sigui accessible a tothom, tot posant en coneixement de la població el màxim
detall en els ingressos i despeses, contractació d'obres i serveis, empreses municipals,
personal, etc, amb una publicació detallada, entenedora i accessible a la web municipal.

Participació ciutadana. Establirem un espai mensual de participació ciutadana previ al ple,
consells de barri i poble oberts a la lliure participació a tothom i promourem l'elecció d'un
Consell de Ciutat plural, amb participació d'entitats i associacions, així com de ciutadans a
títol particular elegits de forma transparent.

Pressupostos participatius. Els consells de cada barri o poble, en convocatòria pública a
tots els veïns i veïnes, establiran prioritats d'inversió abans de l'aprovació dels pressupostos,
essent acordades en el Consell de Ciutat de forma transparent, equilibrada i ajustada a les
limitacions financeres. Es realitzaran consultes directes a la ciutadania en cas de desacord
sobre les despeses prioritàries.



PROMOCIÓ ECONÒMICA

Ocupació. Crearem una Taula Local per l’Ocupació (empresariat, sindicats, agrupacions
comerciants, assemblees d’aturats i aturades, URV, Cambra comerç…) que elabori i impulsi
un Pla Local per l’Ocupació (PLO).

Emprenedoria. Donarem especial atenció als emprenedors, dinamitzant el viver d´empreses
actual, facilitant-ne la implantació, millorant la informació sobre subvencions, i fomentant
ajuts per a aquelles que engeguin un programa de pràctiques per a estudiants universitaris i
de formació professional.

Comerç. Potenciarem i defensarem el comerç urbà i de proximitat com a mecanisme per a
afavorir la dinamització i vitalitat al municipi. Crearem una Oficina integral per al Comerç, per
atendre les seves necessitats, i promourem la proximitat dels cossos de seguretat a les
botigues. Impulsarem Tortosa com a capital comercial de les Terres de l'Ebre.

Fires. Potenciarem les fires especialitzades professionals i atraurem congressos sectorials.
Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per tal d’establir canals de
comercialització dels productes de la terra.



PROMOCIÓ ECONÒMICA

Turisme. Impulsarem polítiques de promoció i creació de producte, creant una Taula del
Turisme per afavorir la col·laboració entre agents públics i privats, i posant en valor les
potencialitats culturals, patrimonials i naturals existents al municipi.

Indústria. Apostem pel manteniment dels polígons industrials, incorporant els serveis
necessaris per a l'establiment de noves empreses (enllumenat, voreres, vials,
senyalitzacions...), i donant suport a aquelles que es trobin en situació de crisi. Farem de la
ciutat un nucli industrial al sud de Catalunya.

Noves tecnologies. Fomentarem un centre de transferència tecnològica i d’innovació de la
indústria agroalimentària. Donarem una gran empenta al programa d´implantació de la fibra
òptica.



COHESIÓ SOCIAL
Sanitat. Promourem la millora de l'atenció sanitària pública, tant als centres d'atenció
primària com als hospitals, impulsant la màxima cobertura de serveis a l'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta. Promourem la formació i prevenció en salut entre la població, en especial
als centres educatius i en col·laboració amb les entitats.

Ciutat saludable. Farem una ciutat amable tenint cura dels accessos a serveis necessaris i 
imprescindibles, com els propis centres sanitaris, esportius, escolars, culturals i lúdics. 
Impulsarem més circuits càrdio-saludables a l’entorn del parc Teodor Gonzalez, castells, 
instal·lacions esportives i parc de la Universitat.

Alimentació. Incrementarem els mitjans per a l'accés de la població en situació de pobresa a
una alimentació adequada, especialment els infants, incloent aliments frescos, en
col·laboració amb les entitats del tercer sector.

Educació. Promourem l'intercanvi de bones pràctiques entre centres educatius. 
Implementarem mesures d'intervenció activa contra l'abstentisme escolar, la desafecció i 
l'abandonament dels estudis. 

Formació Professional i Universitat. Potenciarem els estudis de Formació Professional,
d'acord amb els centres i el teixit econòmic. Potenciarem la creació de nous graus i
postgraus universitaris. Impulsarem mesures de transició al món laboral, en particular per a
l'alumnat d'educació especial.



COHESIÓ SOCIAL
Serveis. Impulsarem el Centre Cívic de Ferreries com a centre de dinamització de la xarxa
social i cultural. Ampliarem l'horari de la biblioteca Marcel·lí Domingo, sobretot en època
d'exàmens. Impulsarem un espai de respir per a pares i mares amb necessitats puntuals, així
com un espai familiar per a l'educació sociosanitària.

Joventut. Crearem un espai que aglutini i dinamitzi els joves de 13 a 18 anys per tal que
puguin gaudir d’esbarjo i divertiment sense haver de sortir de la ciutat. Fomentarem la
participació democràtica dels joves en les institucions municipals.

Gent gran. Sensibilitzarem la ciutadania pel respecte i l’atenció a la gent gran, fomentant
activitats intergeneracionals de tot tipus. Impulsarem l'envelliment actiu, l'autonomia de les
persones i el suport a la gent gran que viu sola. Afavorirem l’aprenentatge de les noves
tecnologies per donar a conèixer els recursos que ofereix la xarxa.

Igualtat i dones. Promourem l’aprovació de polítiques públiques municipals d’igualtat
mitjançant l'impuls del pla comarcal de de dones i vetllant pel seu compliment. Lluitarem per
l’eradicació de la violència masclista amb la prevenció i l’atenció a les dones i els infants,
amb el SIAD.

Drets civils. Impulsarem una àrea o regidoria de Drets Civils que englobi les accions contra
la discriminació a qualsevol ciutadà, i en particular de dones, joves, gent gran, col·lectiu
LGTB, immigrants, i persones en situació de risc social.



COHESIÓ SOCIAL
Immigració. Impulsarem la igualtat de drets i deures entre tota la població, garantint el
respecte a la diversitat i a l'existència d'un espai públic amb normes de convivència
comunes. Promourem l'ús del català com a llengua pròpia i el respecte a la diversitat
lingüística de la població.

Cultura. Promourem un pla estratègic de dinamització cultural entre URV, entitats culturals i
associacions de veïns. Impulsarem la cultura popular i la participació dels grups locals en
festes i activitats culturals al municipi.

Festes. Continuarem el projecte de la festa del Renaixement amb nous espectacles i revisió
dels preus. Promourem unes Festes de la Cinta més populars, amb més espectacles per als
joves. Incentivarem la participació en les festes dels barris i els pobles.

Esports. Impulsarem un Pla director d'instal·lacions esportives, afavorint-ne la millora i
aprofitament. Ens aproparem a la realitat dels clubs amb contractes programa de caràcter
plurianual que incloguin objectius esportius i d’integració social. Incentivarem activitats
esportives populars, així com el turisme esportiu, i impulsarem l'esport escolar territorial.

Piscina. Promourem una piscina multiús que permeti tant la competició oficial com
l'entrenament, els cursets i els espais esportius d'oci, que sigui econòmicament sostenible i
de gestió pública.



ESPAI CÍVIC

Ciutat compacta. Promourem un creixement sostenible, que no passa per la construcció de
4 torres de 15 pisos d'alçada a l'entrada de Tortosa. Apostem per renegociar el projecte i
orientar-nos a un model de ciutat compacta.

Pont de l'Estat. Continuarem impulsant el projecte de rehabilitació del pont de l'Estat,
ampliant-ne l'espai per a vianants i bicicletes, i garantint-ne la seguretat de les baranes i els
accessos.

Accés Hospital. Impulsarem mesures per a facilitar l'accés a l'Hopital de Tortosa Verge de la
Cinta des del centre de la ciutat, estudiant la viabilitat d'instal·lar uns accessos mecànics.

Ciutat verda. Impulsarem la millora de les zones verdes, promovent el civisme en els usos
compartits, i plantarem arbres en espais públics per tenir una ciutat més amable. Crearem un
parc de secà a les avançades i fortins emmurallats.

Neteja. Renegociarem el contracte de neteja de la ciutat per impulsar-ne la millora, per
corregir els dèficits existents actualment.

Enllumenat. Elaborarem un pla de millora de l'enllumenat públic, tenint especial cura del
funcionament horari, i prenent mesures per resoldre els problemes d'il·luminació en els
espais on actualment és insuficient o defectuosa.



ESPAI CÍVIC
Voreres. Impulsarem que les amplades de les voreres siguin proporcionals a les amplades
dels carrers, amb un mínim d'1,5 metres, i en cas de carrers de poca amplada, tendint a
convertir-los en zones de preferència per a vianants.

Passos de vianants. Implantarem mesures per a augmentar la visibilitat dels passos de
vianants de la ciutat, millorant-ne la senyalització horitzontal, instal·lant il·luminació
específica, removent obstacles visuals, i reubicant-los quan sigui necessari.

Accessibilitat. Racionalitzarem l'espai urbà per facilitar la mobilitat de les persones
discapacitades o amb mobilitat reduïda, posant a disposició més aparcaments reservats, i
millorant els espais i passos de vianants.

Parcs infantils. Renovarem els parcs infantils de Tortosa que no es troben en un estat
adequat, utilitzant materials aptes, còmodes i segurs per a l'ús dels xiquets i xiquetes.

Carrils bici. Impulsarem la xarxa de carrils bici de manera que tinguin continuïtat entre ells,
millorant-ne la seguretat i l'accessibilitat, i posant a disposició punts d'aparcament per a
bicicletes en espais propers als principals equipaments públics o privats.

Transport públic. Promourem la millora dels mitjans de transport públic de Tortosa.
Implantarem una política de rebaixa substancial del preu de l'autobús per afavorir una
mobilitat sostenible.



ESPAI CÍVIC

Civisme. Vetllarem pel compliment de les normes de convivència, sancionant els actes
incívics, i promovent el servei de mediació comunitària per afavorir la convivència veïnal.

Fonts públiques. Restaurarem les fonts públiques, recuperant Tortosa com a ciutat d'aigua,
per tal que a tots els barris se'n disposi, especialment a l'estiu i en àrees d'esbarjo per als
xiquets i xiquetes.

Camins naturals. Impulsarem el manteniment de la xarxa de camins rurals, de la Via Verda i
de les rutes tradicionals, mitjançant itineraris de natura tant per a gaudi dels tortosins i
tortosines com per a interès turístic.

Nous espais. Impulsarem l'esplanada de l'estació de tren per a equipaments i usos
comercials, i urbanitzarem la nova plaça de la Catedral com a referent turístic del centre
històric de la ciutat.

Patrimoni. Impulsarem la neteja, senyalització i il·luminació de les zones turístiques del nucli
antic. Aplicarem el pla de muralles i promourem els museus de la ciutat, ampliant-ne els
horaris de visita.

Tercer pont. Reclamarem a les administracions supralocals la construcció del tercer pont
sobre el riu Ebre, entre Jesús-Ferreries i Remolins, com a via estratègica per al municipi.



TÍTOL ALINEAT A L’ESQUERRA,

ARIAL NEGRETA 20 PUNTS

Podem incloure un tancament, amb un títol sensiblement 
més petit que els que hem utilitzat durant la presentació

633.057.528 (WhatsApp)
www.esquerra.cat/tortosa
www.twitter.com/esquerratortosa
https://www.facebook.com/esquerratortosa.erctortosa 

http://www.esquerra.cat/tortosa

