
Esquerra ET PARLA
ERC recull signatures per reobrir els fanals i presenta una moció al ple municipal

Moció d'ERC a l'Ajuntament

ERC-Tortosa
Núm. 9 Feb. 2013

La moció impusada per ERC demanava
també l'elaboració d'un Pla d'Il·luminació de
la ciutat, que preveiés l'actualització de la
tecnologia existent per una de més eficient i
econòmica. Així mateix, es demanava un
tractament especial dels passos de vianants
i les cruïlles, per a millorar la seguretat viària
dins la ciutat, així com la revisió dels fanals
en mal estat dels quals surt cablejat.
Finalment, la moció també contemplava la
necessitat d'il·luminar la Suda i les
Avançades de Sant Joan, com a atractius
turístics clau de la ciutat.

Campanya d'ERC per millorar la
il·luminació als carrers de Tortosa

VIST AL TWITTER

"Recollida de firmes per una Tortosa 100%
il·luminada" @lluisalguero

"Volem llistes obertes! Si amb Bárcenas la
gent tornés a votar Cospe,  Arena, Mariano i
amb Bankia a Aguirre, Rato... ens ho
mereixeríem!" @felipmonclus

"Un partit que no deixa trencar la disciplina
de vot d'aquells que representen el poble
català, no es mereix representar Catalunya" 
@coperniqueta

"Si els negres als EEUU haguessin respectat
la legalitat com proposa el  PSC, encara
seurien darrera del bus en comptes de tenir
un President" @mpuigdomenech

"Moment emocionant, històric. Som sobirans
per decidir el nostre futur. Decidim
independència! #DeclaraciódeSobirania" 
@Emili_cat_33

"En casos de malversació de fons públics,
en lloc d'acords amb la fiscalia hi hauria
d'haver sentències judicials" @junqueras

CiU tomba la moció però es reobren punts de llum

d'inseguretat ciutadana i afecta l'activitat
econòmica, sobretot el petit comerç. A
més, provoca inseguretat viària,
especialment en passos de vianants poc
o gens il·luminats. Per això demanem al
govern que rectifiqui i ofereixi el servei
que Tortosa mereix.

Josep Monclús, portaveu d'ERC, va defensar la
moció per a millorar la il·luminació de la ciutat.

Molts carrers de Tortosa estan foscos: si paguem tots els impostos, hem de rebre tots els serveis

El Ple del 4 de febrer va rebutjar amb
els vots de CiU una moció d'ERC
reclamant la reobertura dels fanals de la
ciutat, que des de fa uns mesos
funcionen al 50% en diversos barris de
la ciutat. Malgrat que ERC va recollir
300 signatures de ciutadans en només
unes hores reclamant una millor
il·luminació, es va imposar la majoria
absoluta de l'equip de govern. Ara bé, 
gràcies a la pressió exercida, des de fa
uns dies s'està començant a reobrir
fanals fins ara apagats.

La il·luminació dels carrers és un servei   
bàsic dels ajuntaments, previst per Llei al
mateix nivell que l'aigua potable o la
recollida de residus. Però des de fa
mesos, en molts barris de la ciutat només
funciona la meitat dels fanals. La manca
de llum augmenta la sensació
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L'Ajuntament de Tortosa
reclama millores en el
servei ferroviari

El pressupost de 2013 de l'Ajuntament
torna a incrementar les despeses
financeres, aquest cop un 49%, fins a
superar els 2'2 milions d'euros. Això
sense comptar el deute viu, que segons
la intervenció municipal ja arriba a 55
milions d'euros. Amb aquestes   
circumstàncies, des d'ERC dubtem de la
viabilitat de la compra de la Clínica
Terres de l'Ebre, i esperem que no
esdevingui un projecte frustrat com el de
les piscines.

Segueix-nos a:
www.esquerra.cat/tortosa
www.esquerratortosa.blogspot.com
www.twitter.com/esquerratortosa

Wert, no ens toquis la
llengua!

Des d'Esquerra Tortosa vam
manifestar el rebuig a
l'avantprojecte de llei de Wert,
mitjançant una campanya de
cartells als carrers de la ciutat amb
el rostre del polític del PP, amb el
lema “aturem-lo”. I ens vam sumar
a les mobilitzacions promogudes
per somescola.cat i pel conjunt del
teixit educatiu, social, polític i
cultural d’arreu del país.

En la primera sessió plenària de
l'any, el grup municipal d'Esquerra
va introduir una moció demanant la
retirada de la llei Wert i la dimissió
del ministre. Aquesta moció va ser
consensiada entre els grups
municipals de CiU, PSC, ERC i ICV,
i aprovada finalment per
l'Ajuntament de Tortosa

Sabem que no serà l'últim atac que
patirem per part de l'Estat espanyol,
però un cop més sabrem plantar-los
cara i defensar la nostra terra i els
nostres drets.

Catalunya

Com que ja va sent habitual l'atac al
poble de Catalunya per part de
l'Estat espanyol, aquest cop no ens
va agafar per sorpresa. En aquest
cas, el punt de mira va ser la
llengua catalana a l'escola.

El ministre Wert va presentar una
llei, segons ell, per millorar la
qualitat de l'educació. Les seves
intencions però, són acabar amb el
sistema educatiu català i el model
d’immersió lingüística, que ha estat
reconegut com un model d’èxit i
que ha estat implantat amb un ampli
suport social i polític a Catalunya.

Ràpidament, una majoria de
ciutadans i ciutadanes de tots els
pobles de  Catalunya van
manifestar-se en contra d'aquesta
proposició de llei i van  sortir al
carrer, on van instar al govern
espanyol a preservar el  sistema
educatiu català.

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

esquerraTORTOSA

Arran d'una moció presentada per ERC,
conjuntament amb altres grups,
l'Ajuntament de Tortosa va acordar
reclamar una millora del servei de
ferrocarril a les Terres de l'Ebre, així
com de les estacions de Tortosa i
l'Aldea, i un tracte equitatiu respecte el
que s'ofereix a la resta del país. Així
mateix, es va acordar exigir que
l'Euromed entre Barcelona i València
tingui aturada a l'estació de
l'Aldea-Tortosa, entre d'altres mesures.

Ajuntament

L'Ajuntament de Tortosa
suma un deute de més de
55 milions d'euros
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