
ERC aprova el preprograma
municipal 2015-2019

Esquerra ET PARLA

El passat 20 de gener, després d'un
procés participatiu de quatre mesos,
l'assemblea local d'ERC va aprovar el
document marc per al mandat 2015-2019
a l'Ajuntament de Tortosa. L'elaboració del
preprograma electoral, que continua obert
a noves aportacions fins a les eleccions

L'Ajuntament de Tortosa necessita un canvi

majoria s'inclina pel canvi, amb una mitjana
de 7,38. Així mateix, els enquestats es
consideren poc informats de l'activitat i la
situació econòmica de l'Ajuntament de
Tortosa, amb una mitjana de 2,69 sobre 10.

El procés ha comptat amb la participació de
71 persones presencialment i 116 per
Internet. Per la seva naturalesa, no es tracta
d'una enquesta amb caràcter científic, però
permet veure les tendències generals i les
preocupacions dels tortosins. Tot seguit, us
n'oferim els principals resultats.

 

Un cop finalitzat el procés participatiu "5
minuts per a Tortosa", es constata que
la percepció sobre l'evolució de la ciutat
és millorable. La majoria de participants
considera que Tortosa està igual que fa
dos anys (43,9%), seguida de prop pels
que creuen que la ciutat ha empitjorat
(38,0%). En tercer lloc queden els qui
creuen que Tortosa ha millorat (15,5%),
mentre que la resta no es posicionen
respecte aquesta pregunta (2,7%). 
Pel que fa a la necessitat d'un canvi de
govern municipal, valorant de 0 a 10, la

municipals, ha incorporat les propostes
rebudes en la consulta ciutadana "5
minuts per a Tortosa", així com de
militants i simpatitzants coordinats en
quatre comissions de treball: Promoció
Econòmica, Ciutadania, Cohesió Social i
Espai Cívic.

VIST AL TWITTER

Ja tenim data per les eleccions que ens han
de portar a la independència. Ara no podem
fallar, està a les nostres mans. #27S2015 
@junqueras

El 27S ha de deixar petit el 9N. Són les
eleccions més importants de la història de
Catalunya. Tortosa, una nova ciutat per un
nou país! Avant! @xercindep

Escal UGS ha d’assumir íntegrament les
conseqüències dels seus nyaps amb el
projecte Castor. #NOalCastor @llsalvado

Aprovada per unanimitat la moció que hem
presentat per a la pacificació del trànsit i la
millora dels passos de vianants de Tortosa. 
@esquerratortosa

Encara que no li agradi a Rajoy, si els
catalans voten independència hi haurà
independència. @oriolamoros

ERC-Tortosa
Núm. 13

Feb. 2015

La consulta ha comptat amb la participació de
116 persones per Internet i 71 presencialment.

Presentació dels resultats del procés participatiu per a l'elaboració del preprograma electoral
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Alcaldable d'ERC
per a Tortosa

Les 4 prioritats de la
ciutadania: les piscines,
millorar carrers i
voreres, la neteja, i
impulsar més llocs de
treball.

 Escoltant Tortosa 

Puntuacions mitjanes dels diferents serveis, que els participants valoraven del 0 al 10.

Valoració de serveis

Calen millores en l'espai
públic de la ciutat

JOSEP
MONCLÚS

Els participants en el procés
participatiu havien de valorar els
diferents serveis municipals, i les
mitjanes que n'han sorgit són
bastant significatives. Els resultats
són millorables, però mostren
diferències importants.

D'entrada, cal destacar que les 
festes i activitats culturals
aproven, amb una puntuació prou
positiva si es té en compte la
mitjana d'altres activitats o serveis.
Amb notes properes a l'aprovat hi
trobem l'atenció a la gent gran, la
seguretat ciutadana, el turisme i el
transport públic, suspenent però
amb una mitjana propera al 5.

Les principals problemàtiques, en
canvi, es troben sobretot en 
aspectes relacionats amb l'espai
públic. Els parcs i zones verdes i la
neteja de la via pública es troben al
voltant del 4, i molt enrere se situa
el manteniment de carrers i voreres,
que amb prou feina arriba al 3. Els
altres àmbits que suspenen de
forma clara són les activitats per a
joves, la promoció econòmica, i
sobretot els equipaments esportius.
Ara bé, aquesta darrera nota és
deguda sobretot a l'aturada del
projecte de les piscines.

Això es dedueix de les respostes
obertes del mateix qüestionari. A la
pregunta de què caldria millorar en
els propers anys, el més citat va ser
les piscines (41 persones),
seguides de la millora de carrers i
voreres (37), la neteja (27) i la
creació de llocs de treball (19).

La segueixen les demandes de
millora de l'enllumenat, el nucli
antic, l'aparcament, la promoció
turística i del patrimoni, el
comerç, passos de vianants i
soroll. Són nombroses les queixes
relacionades amb l'incivisme, en
particular en relació amb
excrements i gossos solts.

Pel que fa al que ha millorat a la
ciutat, es van rebre menys
respostes, molt concentrades en el 
pont del ferrocarril i la Via Verda,
seguides per les millores al nucli
antic i la major oferta comercial.

Durant els últims mesos, ERC-Tortosa
ha estat elaborant el document marc per
al període 2015-2019, que acabarà
convertint-se en el programa per a les
eleccions de maig. Incorporant-hi
aportacions de militants, simpatitzants i
ciutadans sense afiliació política, hem
pogut treballar multitud de propostes per
a millorar i fer avançar Tortosa en el
pròxim mandat. Per això, des d’aquí
vull donar gràcies públicament a
tothom per la seva participació.

Una de les eines que hem utilitzat en
aquest procés ha estat la consulta
ciutadana “5 minuts per a Tortosa”. Els
problemes principals detectats pels
enquestats es troben centrats en l’espai
públic. L’estat de les zones verdes és
millorable, però encara més la neteja i,
sobretot, el manteniment de carrers i
voreres, que amb prou feines supera el
3. És evident que Tortosa necessita
millorar-los i que els ciutadans ho
detecten de forma clara. També són
baixes les notes en activitats per a
joves, una mancança endèmica a la
ciutat, i en promoció econòmica, àmbit
en què cal exigir els màxims esforços en
un temps de crisi com l’actual.

Ara bé, la pitjor nota se l’enduen els
equipaments esportius, degut a la mala
gestió en el projecte de noves piscines
per part del govern municipal. Per això,
ERC ha apostat i continuarà apostant
per buscar solucions. Tenim molt clar
que aquest projecte, els carrers i les
voreres, la neteja i la creació de llocs de
treball són les iniciatives que els
tortosins i les tortosines volen que
prioritzem a l’Ajuntament. Gràcies a la
feina de molta gent, hem pogut incloure
mesures per afrontar-les al preprograma
de mandat. I, a donar-hi resposta, ens hi
comprometem. 
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Ajuntament

Després de l'evident mala gestió de CiU
en el projecte de piscines, des d'ERC
creiem que cal negociar el projecte
tècnic fins assolir el màxim de consens
de tots els grups. Apostem per avançar
en la redacció fins a deixar-lo a punt
perquè el pugui executar
immediatament el proper govern, sigui
del color que sigui, si així ho decideix
legítimament. Per això, ERC continuarà
proposant millores, com l'ampliació de
les grades o el redimensionament de
l'espai, apostant per una piscina
econòmicament sostenible i adequada a
les necessitats de la ciutat.

ERC proposa millores per
a les piscines i demana
accelerar el nou projecte

ERC, present als barris i
pobles de Tortosa

però ara falta que govern municipal
apliqui els compromisos a què es va
arribar.

La relació directa amb la ciutadania
no s'ha limitat a Tortosa ciutat, sinó
que s'ha anat estenent als diferents
pobles del municipi. Així, a més de
la forta presència d'ERC a
Campredó, consolidada des de fa
anys, també s'han articulat nous
grups de treball a Jesús i Bítem,
que es presentaran properament,
alhora que es mantenen contactes
a la resta de pobles. L'objectiu:
donar resposta a les necessitats de
tots els habitants del terme
municipal.

ERC, doncs, continuarà en contacte
directe amb la ciutadania, amb
parades informatives a barris i
pobles del municipi, per tal que
veïns puguin fer-nos arribar
opinions, propostes i
preocupacions. I aquesta línia
seguirà després, més enllà de les
eleccions municipals, que ERC
afrontarà amb una campanya
austera i de proximitat. L'objectiu:
estar sempre a l'abast de tothom.

Com a part fonamental de la
consulta participativa per conèixer
les prioritats de la ciutadania, durant
els darrers mesos ERC ha
organitzat periòdicament parades
informatives als barris i pobles de
Tortosa. L'objectiu ha estat escoltar
les preocupacions i inquietuds dels
veïns i veïnes del municipi, i alhora
donar a conèixer l'activitat
desenvolupada a l'ajuntament
durant aquest mandat.

Gràcies a aquesta activitat,
ERC-Tortosa ha pogut recollir
aportacions de tot tipus i
incorporar-les al preprograma per al
proper mandat, però també ha
servit per impulsar iniciatives en els
darrers plens municipals. Moltes
mocions de millora de l'espai públic
han volgut donar resposta a les
demandes que ens feien arribar els
veïns i veïnes de la ciutat. La millora
dels passos de vianants, del pont
de l'Estat, o la petició d'instal·lar
espais per a gossos i evitar
l'incivisme d'una minoria, per
exemple, són mesures que la
ciutadania ens havia plantejat
directament. A diferència del que
havia passat al llarg del mandat, les
tres mocions esmentades han estat
aprovades pel Ple de l'Ajuntament,

Aprovada la proposta
d'espais per a gossos i per
una campanya de civisme 

Arran de les queixes sobre excrements
d'animals en l'espai públic, ERC va
presentar una moció per a la instal·lació
d'espais per a gossos ("pipicans") a la
ciutat, aprofitant la disponibilitat existent
en els principals parcs i zones verdes. 
Aquesta mesura, complementada amb
una campanya de civisme per corregir
l'actuació d'una minoria de propietaris
incívics, va ser aprovada pel plenari
municipal. En les darreres setmanes el
govern ha impulsat una campanya
institucional al respecte (a la imatge), la
qual cosa celebrem, i esperem que
s'apliqui la resta de punts acordats.

Parada informativa a la plaça del mercat de Tortosa
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ESQUERRA REPUBLICANA - TORTOSA

ERC denuncia la mala
gestió econòmica del
govern municipal

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

Com a part de l'acord per al 27S,
ERC i CiU han continuat negociant
els pressupostos de la Generalitat
de 2015, per tal d'aprovar-los amb
la incorporació de diferents
mesures socials, així com de
creació d'estructures d'estat. En
aquest sentit, s'ha creat un fons
extraordinari per a polítiques
socials, dotat amb 100 milions
d'euros, distribuïts en àmbits com la
pobresa energètica, ajudes a la
dependència, beques menjador,
habitatge i treball, entre d'altres.

Alhora, s'ha pactat l'impuls de
diferents estructures d'estat per
afrontar amb garanties el procés
d'independència, com l'impuls de
l'Agència Tributària de Catalunya, la
creació de l'Agència Catalana de
Protecció Social, l'inventari per a la
divisió d'actius i passius amb l'Estat
espanyol, i la preparació de les
autoritats de competència, regulació
de mercats i seguretat nuclear,
entre d'altres.

Per unanimitat de tots els grups de
l'Ajuntament, el ple de gener va aprovar
una moció d'ERC per a millorar la
visibilitat dels passos de vianants i
pacificar el trànsit a la ciutat. L'acord
preveu implementar diferents mesures
de seguretat viària, com la il·luminació
específica de passos, modificar
elements que dificulten la visió
conductor-vianant, instal·lar passos
elevats i limitar la velocitat, en particular
en els carrers propers a les escoles.

Acord per a les eleccions
plebiscitàries el 27S

Aprovada una moció
d'ERC per a millorar els
passos de vianants

Ajuntament

El proper 27 de setembre, els
ciutadans de Catalunya estarem
cridats a votar en les eleccions
plebiscitàries per decidir el futur
polític del nostre país. Després de
l'èxit de la consulta del 9 de
novembre passat, aquesta nova fita
ha de culminar el procés amb unes
votacions que siguin definitives, i
que permetin expressar davant del
món la voluntat de catalans i
catalanes d'esdevenir un estat
independent.

Un cop arribat a un acord, el
President d'ERC, Oriol Junqueras,
va demanar disculpes als ciutadans
que esperaven un procés més        
ràpid, i va agrair a les entitats
sobiranistes tot el que han fet per
ajudar a l'entesa. Per Junqueras,
ara "cal treballar a fons per
guanyar la independència, per a
la regeneració política, per lluitar
contra la corrupció, per fer país
més just, i per garantir la igualtat
d'oportunitats". 

   

C/ Providència, núm. 8
43500 Tortosa
Tel. 977444026
tortosa@esquerra.org

Nacional

Arran dels resultats de les auditories a
les empreses municipals, ERC-Tortosa
insiteix a denunciar la mala gestió
econòmica del govern de CiU, i l'insta a
corregir els defectes detectats. Aquesta
mala gestió va ser un dels motius pels
quals no es va donar suport als
pressupostos municipals de 2015. Les
inversions previstes no arriben ni a l'1%
del pressupost total del pressupost, que
supera els 31 milions d'euros, dels quals
el 21% va a pagar deute i interessos.
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