
El projecte integral inclou una ampliació
del pont per als vianants, que
disposaran de 2 metres extra a banda i
banda, i que servirà alhora com a
mirador sobre el riu. Les bicicletes
tindran un espai propi, també als dos
costats.

La reforma preveu la introducció de
nous colors i il·luminació dels arcs i la
base amb tecnologia led, així com la
reordenació de la plaça Agustí Querol,
que farà de node de connexió entre
l'accés al pont, al centre ciutat i al nucli
antic, tot prioritzant als vianants. A la
part de Ferreries es projecten dos
accessos per a vianants, a banda i
banda, amb escala de cargol, per salvar
les dificultats d'espai entre els edificis
existents.

En la presentació del projecte, el
portaveu d'ERC, Josep Monclús, va
recordar que aquesta actuació forma
part del Pla d'Actuació Municipal, i que 
"permetrà una important millora
estètica, funcional i de seguretat al
pont". Està previst que les obres
comencin aquest proper estiu.

Regidora d'ERC a
l'Ajuntament de
Tortosa

MARIA JESÚS
VIÑA ARIÑO

El projecte de reforma del pont de l'Estat, una reivindicació d'ERC que aviat es farà realitat.

El pont de l'Estat, el principal nexe de
comunicació entre les dues parts de la
ciutat, fa molts anys que necessita una
reforma. Ha estat una reivindicació en la
qual hem insistit, ja des de les eleccions
de 2011, quan vam proposar la seva
ampliació per millorar-ne la seguretat.

La millora del pont era un compromís de
ciutat, des de l'aprovació al plenari d'una
moció d'ERC ja en el mandat anterior.
L'any passat va ser un dels 12
principals compromisos amb la
ciutadania en les eleccions municipals,
i per aquest motiu es va incloure en
l'Acord de Governança Estable subscrit
amb CiU a principis de mandat. Així,
aquest 2016 començaran les obres d'una
reforma més que necessària.

El passat 4 d'abril es van adjudicar les
obres, que tindran un cost d'1,3 milions
d'euros, inclòs el trasllat dels serveis.
Tenint en compte que la Diputació de
Tarragona contribueix a finançar l'obra
amb una subvenció finalista de 900.000
euros, ens trobem davant d'una molt bona
inversió per a la ciutat.
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En èpoques de dificultats econòmiques,
es fa mes imprescindible que mai fer
front a les necessitats de les persones.
ERC hi aposta fermament i, per això,
a l'acord d'estabilitat amb el govern
municipal s'han prioritzat les polítiques
socials, reflectides als pressupostos
d'enguany.

S'ha creat una partida per al nou
programa de "tiquet fresc" amb una
dotació de 50.000 euros, un compromís
electoral que complementa la gran tasca
que desenvolupen les entitats socials.
Així, previ informe social, les famílies
que ho necessitin accediran a aliments
frescos de primera necessitat als
comerços que s'hi vulguin adherir. 

S'ha aprovat una partida nova per
atendre els menjadors escolars durant
els períodes de vacances, amb 31.000
euros, per cobrir les necessitats dels
infants sense recursos. Aquests serveis,
que fins ara s'oferien el mes de juliol,
s'amplien a tots els períodes de
vacances, complementant les activitats
lúdiques i esportives amb la cobertura
alimentària bàsica. I també s'ha dotat
amb 31.000 euros una partida per a
treballs d'integració social que
promoguin la convivència.

I més enllà d'aquestes tres partides, la
despesa social d'ajuts directes de
l'Ajuntament de Tortosa ha augmentat
respecte al 2015 en un 76%. Per això,
continuarem vetllant perquè aquesta
solidaritat es materialitzi des de
l'Ajuntament. 
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Posada la primera pedra
de les noves piscines:
aprovat el finançament

El monument a la Batalla de l'Ebre va ser inaugurat pel dictador Francisco Franco el
1966.

Portaveu d'ERC a
l'Ajuntament de
Tortosa

Per aquest motiu, en les darreres
eleccions municipals ens vam
comprometre a tirar endavant la
consulta, que compta amb el suport
de 20 dels 21 regidors del
consistori. Ha arribat l'hora que els
tortosins prenguem una decisió
sobre la polèmica, i que ho fem de
la manera més democràtica: posant
les urnes. Des d'ERC reivindiquem
la consulta com el mitjà per
legitimar la retirada, sense que ens
sigui imposada des de fora de la
ciutat. Els veïns de Tortosa hem de
ser capaços d'escollir l'opció que
preferim, essent conscients de la
importància de la decisió.

Per això, tenint en compte el         
caràcter feixista del monument, des
d'ERC apostem per la seva retirada
i per la museïtzació de les peces
principals. Per una ciutat lliure de
símbols feixistes, traiem el
monument!

Aquest 2016 farà 50 anys que el
general i dictador Francisco Franco
va inaugurar el monument als
caiguts a la Batalla de l'Ebre. Es
tracta d'una obra que, com els fets
evidencien, té un caràcter feixista
innegable.

ERC porta molts anys reivindicant la
retirada del monument franquista de
l'espai públic de la nostra ciutat.
Durant dècades, vam trobar-nos en
minoria, davant majories de tots els
colors que apostaven per mantenir
tancat aquest debat. De fet, la
catalogació del monument com a
Bé Integrant del Patrimoni Cultural
Català va ser impulsada per un
alcalde del PSC, rebent el suport
d'ICV i de la resta del plenari, amb
l'excepció d'ERC.

Ara, però, el moviment favorable a
la retirada del monument compta
cada vegada amb més suports, i
des d'ERC creiem que ha arribat
l'hora de sumar la majoria              
necessària per a retirar-lo. L'any
passat, una moció d'ICV va
proposar al plenari municipal la
realització d'una consulta ciutadana,
que si bé va ser rebutjada per CiU,
finalment ha estat assumida com el
mitjà més adequat per acabar amb
el debat d'una vegada per totes.

ERC defensa el dret dels
ciutadans de Tortosa a
decidir el futur del
monument, i aposta
perquè sigui retirat i
museïtzat.

ERC farà campanya per la
retirada del monument

JOSEP
MONCLÚS BENET

ERC es va presentar a les eleccions
municipals amb el compromís de fer una
nova piscina. Ens avalava el crit de la
ciutadania, que en un procés participatiu
indicava com a inversió prioritària la
seva construcció. Volem una nova
piscina, d'unes dimensions i model que
la ciutat es pugui pagar i mantenir.
 
El nou projecte puja a 5,5 milions
d'euros, a invertir entre 2016-2018. Una
quantitat molt inferior a l'anterior, que es
podrà pagar perquè el 2013, 2014 i
2015 s'ha amortitzat 5 milions de deute
cada any i les previsions per al 2016 són
les mateixes. Ara, els ràtios de deute
són acceptables i l'ajuntament pot
assumir aquesta inversió.
 
El cost de manteniment en energia està
previst, integrant els elements
arquitectònics i constructius més
adequats per abaratir despeses. Es
preveu també  unes sales adequades
per practicar activitats de tonificació
muscular i de caràcter cardiovascular,
així com pistes de pàdel.

Tenim estructura i ofici perquè continuïn
els treballadors que han ensenyat a
nadar a tants tortosins, i per això la
gestió serà   municipal. I es té present la
forta tradició de la ciutat en natació de    
competició a través del Club Natació
Tortosa, preveient les necessitats de la
natació federada.
 
Tenint tots aquest factors en compte, al
ple de març ERC va votar la
modificació pressupostària en què es
va posar la primera pedra de la
piscina, un dels 12 principals
compromisos que ERC va subscriure
amb la ciutadania quan ens vam
presentar a les eleccions municipals.
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Millorem l'espai públic: 
400 arbres i noves fonts!

Durant els darrers mesos,
lamentablement l'accidentalitat a la
N-340 continua essent notícia. La
manca d'una alternativa de via ràpida
gratuïta, sumada a una densitat de       
trànsit especialment alta, representa un
perill que massa sovint es converteix en
notícies luctuoses. Des d'ERC creiem
que l'Ebre no pot continuar esperant la
construcció de l'A-7, i que mentre
aquesta no s'executi, és imprescindible
disposar d'una alternativa mitjançant la
gratuïtat de l'autopista AP-7 al pas per
les nostres comarques.

Una de les obsessions d'ERC la
darrera legislatura ha estat millorar
l'espai urbà. En la línia del que ens
havia expressat la ciutadania,
consideràvem que a Tortosa hi
havia dos greus problemes:  un, de
manteniment, i l'altre,  de concepció
de l'espai públic. 

És veritat que  en el tema del
manteniment s'està ficant remei,
però les dificultats pressupostàries i
l'incivisme (excrements de gossos,
bretolades, pintades...) dificulten
que tinguem un espai urbà al nivell
del que els nostres ciutadans es
mereixen. El segon problema, pel
que fa a la concepció de l'espai
públic, estem treballant per
canviar-lo i considerem que s'està
assolint. Modestament, pensem que
estem aconseguint convèncer amb
el nostre discurs d'una ciutat de
més qualitat, una ciutat amable per
a les persones.
 
La gent demanava que la ciutat fos
més humana, amb ombres, arbres,
zones per esplai de gossos i fonts a
les places i carrers. I és en aquesta
línia en la que hem estat treballant
des de la signatura de l'acord
d'estabilitat amb el govern
municipal, i amb les mesures
previstes en el Pla d'Actuació

Clam del territori contra el
nou Pla de Conca de
l'Ebre aprovat pel PP

El passat 7 de febrer, les Terres de
l'Ebre van sortir als carrers d'Amposta
per demostrar l'oposició al nou Pla de
Conca de l'Ebre, aprovat pel govern del
PP. Com en intents anteriors, el nou pla
preveu uns cabals mínims clarament
insuficients, que posen en perill el Delta
de l'Ebre, tant des d'un punt de vista
mediambiental com social i econòmic.
Per aquest motiu, des d'ERC
continuarem la lluita, a tots nivells,
conjuntament amb la resta d'agents
polítics, socials i econòmics del territori,
per frenar aquesta amenaça.

Les Terres de l'Ebre
exigeixen solucions a
l'accidentalitat de la N-340

Ja s'ha plantat la meitat dels 400 arbres acordats amb el govern municipal

Municipal 2015-2019. Per això, una
de les primeres accions fou
impulsar la plantació de 400 arbres,
la meitat a finals de 2015 i les 200
restants durant aquest 2016.
Aquesta ha estat una millora molt
visible, pensada a mig i llarg termini.
No volem fer política només a
quatre anys: volem fer ciutat per
als ciutadans, per als d'ara i per a
les properes generacions. 

L’altre gran exemple d'aquesta línia
d'actuació ha estat fer reobrir les
fonts i instal·lar-ne de noves per a
que la gent pugui beure. No tenia
sentit que, essent una ciutat
d'aigua, no disposéssim de fonts
públiques a l'abast de tothom. Ara,
amb la reobertura i instal·lació de
nous sortidors, s'ha recuperat
aquest servei als diferents barris de
la ciutat.

I en la mateixa línia, s'ha continuat
amb la instal·lació d'espais canins,
iniciada a finals del passat mandat
arran d'una proposta d'ERC
aprovada al plenari, impulsa alhora
una campanya de civisme adreçada
als amos d'animals de companyia.
Unes accions, en conjunt, pensades
per a tots els tortosins, i per fer de
la ciutat el millor entorn per viure. 
 

 3 / 4



Presentació del Pla d'Actuació Municipal, consensuat entre el govern municipal i ERC

El nou PAM preveu 424
actuacions fins al 2019

Acord per a la millora de
passos de vianants en
entorns escolars

Posada en marxa del
Tiquet Fresc per a famílies
en dificultats econòmiques

En la línia de l'Acord de
Governança Estable subscrit entre
ERC i CiU a principi del mandat
municipal, i després de la
negociació prevista en el mateix
acord, les dues forces polítiques
van presentar conjuntament el nou
Pla d'Actuació Municipal (PAM).

El PAM és un instrument que dóna
resposta a les necessitats de
planificació de totes les actuacions
de les diferents àrees de
l'ajuntament fins al 2019, amb una
temporalització que permet fer-ne el
seguiment tant per part de la resta
de l'oposició com de la ciutadania
en general.

El nou PAM preveu un total de
424 actuacions al llarg de tot el
mandat, consensuades amb el
govern municipal, incorporant els
punts programàtics amb què ERC
es va presentar a les eleccions
locals.

Edita: Grup Municipal ERC
Plaça d'Espanya, s/n - 43500 Tortosa

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

Per unanimitat del ple municipal, es va
aprovar a instàncies d'ERC una bateria
de mesures per a millorar la seguretat vi
ària dels vianants. L'acord inclou la
reparació de les bandes reductores
existents a la ciutat, i la creació de nous
passos elevats en zones properes a
diversos equipaments escolars. Es
tracta d'un més dels compromisos
electorals d'ERC, previstos en l'acord de
governança estable subscrit a principi
de mandat amb el govern municipal.

En aquest sentit, el document inclou
tota classe d'accions, des de les
principals inversions com la reforma
del pont de l'Estat i la piscina
municipal, fins a mesures per a la
millora de la vida quotidiana, com
l'actuació en carrers, voreres,
il·luminació, nou arbrat, etc.

Així mateix, el PAM preveu la
posada en marxa de diverses
iniciatives de fort caràcter social,
com el programa d'aliments frescos,
el programa Invulnerables, els
menjadors per a períodes no
escolars, entre d'altres.

També inclou mesures com la
rebaixa del bus urbà, la millora de
l'accés a l'Hospital de Tortosa, la
il·luminació de la Suda o una oficina
integral per al comerç, entre molts
d'altres. Podeu consultar el
document sencer a la pàgina web
municipal www.tortosa.cat

Aquest mes de març, l'Ajuntament de
Tortosa posa en marxa el programa
Tiquet Fresc, destinat a facilitar una
alimentació equilibrada a famílies en
dificultats econòmiques. L'objectiu és
facilitar l'accés als aliments frescos,
especialment als xiquets. Aquest era un
dels 12 principals compromisos d'ERC
amb la ciutadania, inclosos en l'acord
d'estabilitat, i es complementa amb
l'ampliació dels menjadors escolars per
a períodes no lectius.
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