
27 de setembre: eleccions plebiscitàries per la Independència

El 27S, un dia decisiu
per a Catalunya

El proper 27 de setembre serà un dia
històric per al nostre país. Després de
l'èxit de la consulta del 9 de novembre, i
davant la reiterada negativa de l'Estat
espanyol a autoritzar un referèndum
d'autodeterminació acordat, els catalans
ens podrem pronunciar en unes eleccions
plebiscitàries al Parlament de Catalunya.

L'exdiputat d'ICV al Parlament Europeu
Raül Romeva, l'expresidenta de
l'Assemblea Nacional Catalana, Carme
Forcadell, i la presidenta d'Òmnium
Cultural, Muriel Casals, encapçalaran la
candidatura independentista Junts pel
Sí. El president de la Generalitat i de CDC,
Artur Mas, serà el número 4 de la llista, i el
president d'Esquerra Republicana, Oriol
Junqueras, el número 5, en una llista
marcada pel seu caràcter transversal.

A la demarcació de Tarragona i l'Ebre, la
candidatura serà encapçalada per
l'economista Germà Bel. Nascut a les
Cases d'Alcanar, va ser diputat pel PSC i
actualment és membre del Consell
Assessor per la Transició Nacional
(CATN). El segueix la professora i
periodista Montserrat Palau, i la llista

Candidata de 
JUNTS PEL SÍ

Quan les meves filles o el meu alumnat
estan lluitant per alguna cosa dificultosa,
la meva frase preferida és “El no ja el
tenim, anem a pel SÍ”  insistint i
emfatitzant amb aquest SÍ,  que tant de
benefici aporta a les persones en positiu
i en quan enèrgicament ens fa avançar,
no oblidem que un sí és moviment, és
energia, és endavant, tot el contrari
d’un no que paralitza, obstrueix o para
el temps.
Veure una Catalunya independent,
escoltar el clam d’un poble unit per un
ideari, per un pensament, per un sí o
sentir com bateguen els nostres cors a
l’uníson per poder FER però sobretot
per poder SER, és un somni que porto
des dels 13 anys.
Si de tot això hem quedés amb la part
de cor, seria bo, perquè ja ho diu la dita
que la fe mou muntanyes,  però si li
sumo la part més pragmàtica o de cap,
ja que Catalunya té un dels  PIB més
alts de la península, és innovadora,
competitiva  i el territori que més exporta
de l’estat Espanyol.L’excap del FMI  i
professor de Harvard Kenneth  Rogoff
 quan declara que “una Catalunya
independent,  seria dels països més rics
del món”  o James Mackintosh, editor
d’inversions del Financial Times, quan
també diu  que “una Catalunya
independent tindria el PIB més alt dels
països mediterranis”,  estem segurs i
segures que anem per bon camí.

Per tot això me presento a la
candidatura de “JUNTS PEL SI”.
JUNTS perquè VOLER és PODER, i SÍ
perquè estimem Catalunya i estimem
l’Ebre i volem AVANÇAR.

 

Per un país lliure, ara és
l'hora: Junts pel Sí!
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Raül Romeva, Carme Forcadell, Muriel Casals, Artur Mas i Oriol Junqueras, presentant l'acord.

ALÍCIA 
 GAMUNDI

compta també amb Lluís Salvadó i la
tortosina Alícia Gamundi com a
representant d'ERC pel Baix Ebre.

L'acord entre les entitats sobiranistes,
CDC i ERC permet que el proper 27S es
voti sobre la independència en unes
eleccions plebiscitàries en què la
candidatura conjunts representa la
papereta pel SÍ. L'acord concreta: 

1. Declaració nominal d'Independència
el proper 28 de Setembre.
2. Govern de concentració que pilotarà
la transició cap a la independència. 
3. Introducció del moment de ruptura
jurídico-política que inaugura la nova
legalitat per regir el procés constituent
de la República catalana.

Ens trobem, doncs, davant d'una
oportunitat única. Des del Parlament i el
carrer s'ha empès el procés, i ara toca
un pas endavant. I és que, com diu Oriol
Junqueras, "només amb un nou país
podrem ajudar als qui més ho
necessiten. respondre a les
demandes dels nostres ciutadans i
fer un nou país millor"
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En les eleccions del 24 de maig, la
ciutadania va elegir un nou plenari
de l'Ajuntament de Tortosa, plural i
sense majoria absoluta de cap
partit. Un cop estudiada la viabilitat
política de les diferents possibilitats,
l'assemblea de la militància d'ERC
va acordar oferir a CiU un acord
d'estabilitat des de l'oposició,
vinculat al compliment del programa
electoral. Com va destacar Josep
Monclús, portaveu municipal, 
"l'acord acompleix el compromís
d'ERC amb l'electorat, impulsant
les polítiques socials, les
prioritats en espai públic i la
promoció de l'ocupació que
Tortosa necessita". 
Amb aquest acord entre la primera i
la segona força, el nostre grup
municipal es manté a l'oposició però
garantint la governança de la ciutat
a canvi de 37 punts programàtics,
que inclouen els 12 compromisos
fixats per ERC en la campanya
electoral. Aquests inclouen la
redacció conjunta d'un nou Pla
d'Actuació Municipal, com a
instrument per al seu
desenvolupament durant la
legislatura, al qual caldrà afegir els
punts acordats entre les dues
parts. 
Entre d'altres aspectes, destaca

L'acord inclou els 12 compromisos clau assumits per ERC en campanya electoral

ERC es manté a
l'oposició, però garantirà
l'estabilitat del govern
sempre i quan CiU
compleixi el compromís
assolit.

JOSEP
MONCLÚS

Portaveu d'ERC a
l'Ajuntament de
Tortosa

Acord d'estabilitat a
l'Ajuntament de Tortosa

Després de les darreres eleccions,        
gràcies al suport rebut per part de la
ciutadania, ERC va esdevenir segona
força municipal. Des d'aquesta posició,
hauríem pogut assolir l'alcaldia de la
ciutat mitjançant pactes, amb tots els
atractius que té aquest càrrec per a un
partit polític. Però hi vam renunciar: per
governar, cal tenir garanties que
s'acomplirà el programa electoral. No
volia ser alcalde a qualsevol preu.

Per una banda teníem dificultats
programàtiques amb les altres
candidatures, però a més hauríem
necessitat una suma de regidors molt
heterodoxa, amb persones procedents
de diverses opcions polítiques molt
diferents. Amb 11 regidors, la majoria
era escassa i ERC no volia que es
repetís la inestabilitat que havia
caracteritzat Tortosa en el passat. La
ciutat té reptes massa importants al
davant per arriscar-se a un govern dèbil,
que hauria pogut patir esquerdes en poc
temps, tant per la dinàmica local com
per la posició dels seus integrants en
relació al procés nacional.

Davant d'aquesta situació, la militància
d'ERC va optar per deixar governar la
força més votada, que malgrat haver
perdut suport ens dobla en
representació. Per això vam impulsant
un acord d'estabilitat amb CiU que
garantís l'acompliment del nostre
programa electoral. Des de l'oposició,
doncs, donem suport al govern a
canvi de 37 punts programàtics que
inclouen tots els compromisos
electorals d'ERC. Garantirem els vots
necessaris sempre i quan el govern
municipal acompleixi aquests punts. Ens
vam presentar a les eleccions per
impulsar Tortosa, i creiem que aquesta
és la millor opció per aconseguir-ho.

Per una governança
estable a l'Ajuntament de
Tortosa

la implementació d'un programa
d'aliments frescos, la remodelació
del pont de l'Estat, un Pla Local
d'Ocupació, una nova piscina
municipal de gestió pública, millorar
l'accés a l'Hospital de Tortosa, un
programa de millora de carrers i
voreres, la defensa de la sanitat
pública, el compromís amb la
defensa de l'Ebre, el
desenvolupament del Pla director
de les muralles, la il·luminació de la
Suda i la façana de la Catedral, i la
recuperació del llaüt com a producte
turístic, entre d'altres mesures.
L'acord inclou també una consulta
ciutadana sobre el monument a la
Batalla de l'Ebre, on una de les
opcions haurà de ser la retirada i
museïtzació. Així mateix, preveu la
millora del finançament de les EMD,
impulsar la neteja a la ciutat, la
reducció del preu del bus urbà,
ampliar carrils bici, i mesures per a
una mobilitat més segura.
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Es reobren fonts i se
n'instal·laran de noves en
diversos espais públics

Arran d'un acord entre CiU i ERC,
l'Ajuntament de Tortosa ha reobert
diverses fonts públiques a la plaça de la
Immaculada de Remolins, al passeig de
la Ribera i al costat de l'estació de
Renfe.
El mateix acord preveu la instal·lació de
nous punts d'aigua en zones que ara no
en disposen, com la plaça dels Dolors,
la de l'Escorxador, el carrer Migdia i la
plaça Mestre Monclús. Aquestes noves
fonts seran de fundició amb sistema de
pulsador i línia d'aigua vertical i
permetran donar servei a espais públics
dels diversos barris de la ciutat.

TERRES DE L'EBRE

Amb 162 regidors i 25.544 vots,
ERC s'ha consolidat com a segona
força a les Terres de l'Ebre, posició
que ja ocupaven des de 2011. Les
candidatures republicanes han estat
les més votades en una vintena
d'ajuntaments, dels quals 15 amb
majoria absoluta. Gràcies a aquests
resultats, ERC ha assolit les
l'alcaldies de l’Aldea, l’Ametlla de
Mar, Paüls, el Perelló, Roquetes,
Xerta, Alcanar, Amposta, la Ràpita,
Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar,
Miravet, Móra la Nova, la Torre de
l’Espanyol, Caseres i la Fatarella..

CATALUNYA
 
Al conjunt del país, ERC va
presentar fins a 715 candidatures
d'ERC, doblant el nombre de vots
respecte el 2011, passant de
257.705 (8,98%) a 512.263
(16,22%) vots. Pel que fa al nombre
de regidories, el creixement també
ha estat espectacular, passant de
1.377 a les 2.379 assolides
enguany. Les candidatures d'ERC
han aconseguit la victòria en 224
municipis (per 136, el 2011),
assolint l'alcaldia d'un total de 269
pobles i ciutats d'arreu de les
comarques catalanes.

Tortosa acredita la
pertinença a l'AMI als
accessos a la ciutat

En les darreres eleccions
municipals, l'electorat va confiar a
ERC un suport que s'ha traduït en
uns resultats històrics tant a la ciutat
com als diferents pobles del
municipi. A l'Ajuntament de Tortosa,
amb 2.261 vots i el 16,8% dels vots,
ERC ha esdevingut segona força a
Tortosa, passant de 2 a 4 regidors:
Josep Monclús, Marc
Puigdomènech, Marià Martínez i
Maria Jesús Viña.

Campredó 
A l'EMD de Campredó, i després
d'una legislatura a l'oposició, ERC
va assolir l'alcaldia de la mà de
l'equip encapçalat per Damià Grau,
passant de 2 a 5 regidors i obtenint
així majoria absoluta.

 Jesús 
El nou equip d'ERC-Jesús, amb
José Luis Cervera al capdavant, va
assolir el segon lloc,entrant a l'EMD
amb 2 regidors que exerceixen
d'oposició durant aquest mandat.

 Bítem
Al poble de Bítem, ERC també va
presentar un nou equip encapçalat
per Josep Viñas, que exercirà com
a representant a l'EMD des de
l'oposició.

Els quatre regidors d'ERC, el dia de la constitució del nou Ajuntament de Tortosa

ERC, segona força municipal
a Tortosa i l'Ebre

Des d'aquest agost, les principals vies
d’accés a Tortosa compten amb la
retolació de l'Associació de Municipis
per la Independència (AMI), acreditant
que la ciutat n'és membre. Aquest és un
altre dels punts impulsats per ERC com
a part de l'acord d'estabilitat a
l'Ajuntament de Tortosa.
També com a part de l'acord, s'ha ubicat
permanentment un màstil a la plaça
Mestre Monclús, al barri de Ferreries, on
onejarà l'estelada, i que serà emprat en
commemoracions com el dia
internacional de la dona o el de l'orgull
LGTB, entre d'altres.
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Edita: Grup Municipal ERC

Moció per a la millora de
l'atenció a la comissaria
de la Policia espanyola

Plaça d'Espanya, s/n - 43500 Tortosa

 Segueix-nos a:
www.esquerra.cat/tortosa
https://www.facebook.com/esquerratortosa.erctortosa
www.twitter.com/esquerratortosa

Tortosa, amb la seva trama urbana
central i els seus pobles
concèntrics, disposa d’un enorme
espai verd al seu entorn. Muntanyes
i horta omplen d’olors i fruits els
nostres mercats, però un cop ens
endinsem en la trama urbana
trobem a faltar arbres. Els tenim
molt concentrats en els grans parcs
a Remolins, Teodor González i
Països Catalans, però caldria
reforçar els carrers i places, oblidant
el formigó i apostant per aquell
element “revolucionari”: l’arbre.

Sabem que plantar un arbre no és
una inversió a curt termini, però la
nostra ciutat és de llarga trajectòria,
i des de la ciutadania es demana
cada dia amb més força la
necessitat de recuperar l’espai    
urbà per a la gent. Fonts per beure i
arbres que ens donin ombres per
passejar no han de ser un luxe si
volem que Tortosa sigui una ciutat
més humana!

La plaça Francesc Macià, un exemple d'espai públic no adaptat al clima mediterrani

Les diverses onades de calor
d'aquest estiu ens van deixar mig
esgotats per les dificultats de dormir
a les nits i de transitar pels nostres
carrers i places durant el dia. El sol
cremava i no era fàcil trobar les
ombres i la frescor dels arbres. No
parlarem aquí del canvi climàtic,
però creiem que és responsabilitat
de tots ficar el nostre granet
d’arena per fer de la ciutat i del
món un espai més comfortable per
viure.

Aquesta no és una idea novedosa a
ERC Tortosa, i des de sempre ens
hem caracteritzat per defensar els
espais públics amb arbres i
vegetació. Sabem que tenir carrers i
places amb arbres comporta alguns
inconvenients però res pot frenar
els seus enormes avantatges.
Els arbres afavoreixen l’ús de
l'espai públic per part dels xiquets i
adults, donen oxigen, generen
ombres, redueixen la contaminació
acústica i atmosfèrica i són font de
riquesa de la biodiversitat urbana.

 

ERC i CiU  acorden
millores en la cobertura
alimentària en vacances.

ERC i CiU van acordar millorar la
cobertura, també durant l'agost, de les
necessitats alimentàries dels xiquets en
risc d'exclusió, mitjançant una aportació
suplementària a les famílies a través de
les entitats socials que gestionen el
Banc d'Aliments. Alhora, s'està
treballant per incloure en els
pressupostos el 2016 l'ampliació del
campus durant tot l'estiu, així com la
cobertura de les necessitats  aliment
àries dels xiquets.

Els grups de CiU i ERC a l'Ajuntament
de Tortosa han acordat una moció al Ple
municipal per instar el govern de l'Estat
a millorar l'atenció ciutadana a la
comissaria de la Policia estatal. En
aquest sentit, es demana que es trobin
solucions immediates i permanents per
a les constants cues que afecten la
ciutadania, tant les persones
estrangeres com de nacionalitat
espanyola, degut a les mancances en
personal i en el servei de cita prèvia.

Més arbres per fer una
ciutat més verda!
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