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Esquerra et parla
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setembre 2007

Si vols fer-nos arribar el teu article d’opinió (amb una còpia del DNI adjunta), o creus que el teu barri té un problema que cal 
exposar, fes-nos arribar una carta, un missatge electrònic, o posa’t en contacte amb nosaltres. Utilitza les dades següents:

ESQUERRA - SECCIÓ LOCAL DE TORTOSA
C. Providència, 8 baixos
43500 Tortosa

telèfon: 977 444 026
A/e: tortosa@esquerra.org
web: http://www.esquerra.cat/tortosa

esquerra  t’escolta

/contacta/

/breus/ /titular/
Esquerra Tortosa participa en la VII Piragua-
da que tingué lloc el passat 30 de juny per 
defensar “lo riu”.

Ja en som 500! El constant treball de totes 
les companyes i companys d’Esquerra pel 
territori i el país, permet que ja siguem mig 
miler de militants a les Terres de l’Ebre!

Esquerra Tortosa posa a la venda el llibre 
“El Republicanisme a les Terres de l’Ebre”,  
una peça clau per conèixer la història i enten-
dre el present de la nostra ciutat.

...

...

/frase/

“La política és l’art de cercar pro-
blemes, trobar-los, fer un diagnòstic 
erroni i aplicar després els remeis 

equivocats.” (Groucho Marx)

Aquesta revista és una mostra més que la Nova Executiva d’Esquerra a Tor-
tosa ha entrat amb moltes ganes de treballar. Altres exemples d’aquest esforç 
són l’acte de celebració de la Diada Nacional de Catalunya, l’actualització de 
la pàgina web o la creació de comissions programàtiques, que properament 
presentarem a l’Assemblea Local. Amb treball i esforç farem d’Esquerra a 
Tortosa el gran partit nacionalista i progressista. T’hi apuntes? (pàg. 2)

“Esquerra et parla”, una 
eina modesta per a un  
partit gran



“Esquerra et parla”, una eina modesta per a un 
partit gran

/notícies/

../tortosa/revista/

Benvolguts lectors, teniu a les mans el primer número d’una nova 
publicació de caràcter polític, Esquerra et parla, que l’executiva 
local d’Esquerra a Tortosa ha decidit tirar endavant. Esquerra 
et parla, que tindrà una periodicitat trimestral, vol ser una eina 
d’aproximació a la ciutadania, especialment militants i simpatit-
zants, i també un mecanisme d’informació de la tasca i els punts 
de vista d’Esquerra Republicana. En temps d’abstencionisme i 
passotisme, som les organitzacions polítiques les que ens hem 
d’atansar a la ciutadania.

Desitgem fer una revista oberta i crítica. Una publicació que et 
presentarà allò que altres no t’expliquen, que t’informarà de la 
feina real dels nostres representants a les executives local, co-
marcal i regional, i a les institucions com l’Ajuntament, el Go-
vern de la Generalitat i el de l’Estat.

Aquesta revista no neix del buit. Fa molt temps, a Tortosa Es-
querra Republicana havia tingut publicacions com El Pueblo, El 
Poble o Aire Fresc. Ara, i de forma modesta, la Secció Local de 
Tortosa d’Esquerra volem recuperar el llegat que el feixisme del 

general Franco i la duresa de la transició van destruir. Una re-
cuperació que ja vam iniciar amb l’actualització de la web www.
esquerra.cat/tortosa. Mireu-vos-la, perquè val la pena!

A més, pensem que Esquerra et parla servirà per engrandir el 
partit a la nostra ciutat, fent-lo tant o més fort del que ja ho és a 
la resta de les Terres de l’Ebre. Ara és l’hora de treballar per fer 
d’Esquerra Republicana de Tortosa una de les locomotores del 
partit al territori. I Tortosa i l’Ebre no podem perdre més trens!

L’única manera d’aconseguir-ho, és anant tots junts, sabent ser 
generosos amb els pobles i ciutats de les quatre comarques, 
però tenint també clar que tenir una ciutat que impulsi un territori 
unit és la millor manera d’aconseguir uns objectius comuns que 
ens benefi ciïn a tots: 

Felip Monclús
President de l’Executiva

Nova Executiva =
Treball + Esforç + Cohesió 
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Optimitzem recursos a 
l’Ajuntament
Acabats d’aterrar al Govern de l’Ajuntament, ja hem pres algunes 
mesures que han estat ben acollides, com ara el manteniment del 
pas dels autobusos urbans durant els matins del mes d’agost Però 
la primera mesura que vam prendre va ser l’optimització de recur-
sos. El resultat és que els recursos econòmics que l’Ajuntament 
de Tortosa destina als polítics i als càrrecs de confi ança han min-
vat en un trenta per cent si ho comparem amb el passat més 
immediat, i en gairebé un quaranta per cent si ho comparem 
amb l’època de més despesa de la legislatura passada. Aquests 
diners han de revertir directament en benefi ci de la nostra ciutat.

Valentí Marín
Regidor de Medi Ambient i Mobilitat

Onze de Setembre 
Celebrem la diada!
En la diada nacional de qualsevol estat, els ciutadans surten al 
carrer, pengen banderes als balcons, s’identifi quen amb la nació 
que porten al cor. A Catalunya, la diada ha anat perdent força 
mica a mica, potser perquè signifi ca el record d’una derrota i la 
pèrdua de llibertats i drets del nostre poble. Cal recordar, però, 
que en aquest dia es ret homenatge a les persones que van lluitar 
per la defensa de Catalunya, un 11 de setembre de 1714. És per 
això que us animem a penjar les senyeres a les fi nestres i els 
balcons de casa vostra i a fer notar el sentiment de ser català.
Visca Catalunya!

Jordi Roig
Secretaria d’Organització

“La Vegueria i una nova llei 
electoral que reconegui l’Ebre 

són irrenunciables per a 
Esquerra de Tortosa!”



Esquerra, al govern de Tortosa
/articles/

../tortosa/revista/

L’any 1998 em vaig afi liar a Esquerra a la lamentablement des-
apareguda Llibreria del Temple de Jordi Martí. No se’m va acu-
dir a quin altre lloc podia anar. Esquerra no havia tingut mai, 
després del franquisme, representació a l’Ajuntament ni seu 
coneguda. 

El cas és que aquell any un grupet vam entrar al partit amb 
dues idees bàsiques: canviar moltes coses de Tortosa i fer-ho 
des d’Esquerra Republicana de Catalunya. Encara recordo més 
d’una persona que ens deia que no perdéssim el temps, que 
aquest partit, a Tortosa, mai no podria anar. 

I, vés per on, som a l’any 2007 i Esquerra és ja la tercera força 
política del municipi i estem al govern local gestionant àrees 
d’una importància clau per al futur, com són Promoció Econòmi-
ca, Universitats, Turisme, Medi ambient i Mobilitat i, a més, som 
els responsables de dos barris amb característiques absoluta-
ment diferents: El Raval de la Llet i el Rastre.

Haver arribat aquí no ha estat fàcil. És el resultat d’un esforç 
molt gran de moltes persones que han donat moltes hores del 
seu temps lliure per poder oferir a la població un projecte local 
d’Esquerra Republicana. I és el resultat, també, del fet que més 
de mil persones (que es diu prompte) hàgiu dipositat la con-
fi ança en nosaltres. Moltes gràcies a totes i a tots! 

I sí, som al govern, i hi som després d’haver fet un pacte de 

manera seriosa, com s’han de fer els pactes: amb discreció, 
pactant un programa de govern i, fi nalment, repartint les res-
ponsabilitats. 
 

A més, estem posant remei a un dels problemes polítics que 
tenia l’Ajuntament, massa acostumat que cada partit gestionés 
la seva parcel•la de manera tancada. Ho hem canviat per trans-
versalitat, lleialtat i complicitat. Tot això, Tortosa ho notarà. 
 
Finalment, vull agrair a les persones de l’anterior govern que 
s’han posat a la nostra disposició per fer un traspàs d’informació 
de manera exemplar: persones com Sisco Lahosa, Rafel Lluís, 
Amparo Moreno, Jana Muñoz. i Josep M. Franquet. 

Ricard Forés
Tinent d’alcalde de Promoció Econòmica,

 Turisme i Universitats 
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La Tortosa i les Terres de l’Ebre que jo voldria
A quinze o vint anys vista vull imaginar, és necessari, unes Terres 
de l’Ebre inserides en uns Països Catalans lliures d’una depen-
dència política forana que se’ns va arrabassar fa 300 anys.  

Imagino una realitat ebrenca oberta al món, imbricada en 
l’economia del coneixement, amb una identitat pròpia que ens 
doni un valor afegit en camps com ara el turisme, el sector agroa-
limentari, l’artesania i el comerç. 

Unes Terres de l’Ebre model de societat treballadora, responsa-
ble, socialment justa i que gaudeixi del benestar i de les llibertats 
plenes. 

Josep F. Monclús
Director dels Serveis Territorials 

d’Innovacio, Universitats i Empresa
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Els veïns de Ferreries es mobilitzen per 
reclamar la millora dels carrers del barri

/barris/

../tortosa/revista/

Arrencada
/opinió/

Cada lloc és, a la seva manera, el món. I quin món és, Tortosa? Gresol de cultures, ara quan la mobilitat és la regla; nus de formes 
de vida i de parlars, quan la circulació és més creadora que la producció. Si pujo entre les runes de la Costa del Castell veig per 
què cal canviar les formes de governar. Miro la ciutat des de la Suda. Tortosa serà peça de l’Euroregió amb l’impuls aixorejador 
de la gent d’Esquerra, que maldem per obrir un nou camí per a Catalunya, pàtria de la república futura. Hem trencat el monopoli 
de la veu a Madrid i també Brussel•les sap que existeix l’esquerra catalana. Enfront el dirigisme, sortim al carrer per animar a la 
participació i solidaritat, a la tolerància i la responsabilitat a tots els nostres veïns. Saltem al primer pla i despertem la nació que 
portem dins. És el futur qui provoca les accions del present. Avui, la tecnologia ens deslliga de la interpretació de la realitat que 
ens venia donada, transforma el temps en fl exible i fa passar de mans el poder. Tot el que imaginem és el que fem. Governar avui 
serà donar sentit a la ciutat, el nostre món. 

Joan Mulet
Secretaria de Política Municipal

Incorporem polítiques d’igualtat a l’Ajuntament
/dona/

L’objectiu de les polítiques de dones és aconseguir la igualtat i la 
no discriminació per raons de gènere. Tot i que en els últims anys 
s’ha anat aconseguint la igualtat de dret, no hi ha encara igualtat 
de fet entre dones i homes. Calen molts esforços per aconseguir 
aquest equilibri.

L’Ajuntament, con a administració més propera a la ciutadania, 
ha de tenir un paper decisiu. Per aquest motiu és important que 
hi hagi una cultura interna on es fomenti i es faciliti la igualtat 
d’oportunitats. I és també important avançar en l’elaboració de 
programes específi cs per a dones, participar en projectes que pro-
moguin la igualtat d’oportunitats, incentivar l’educació en principis 
d’igualtat als centres escolars, difondre programes de conciliació 

de la vida laboral i familiar a les empreses del municipi, recupe-
rar informació sobre l’aportació de les dones a la ciutat i assignar 
noms de dones destacades als carrers i espais públics, dur a ter-
me accions de sensibilització per aconseguir una tolerància nul•la 
enfront la violència de gènere… 

En defi nitiva, tenir en compte la perspectiva de gènere d’una ma-
nera transversal en totes les actuacions municipals i incorporar les 
polítiques d’igualtat en totes les àrees d’actuació de l’Ajuntament.

Mònica Martí
Secretaria de la Dona

El passat mes de maig, un grup de comerciants de Ferreries 
denunciava el lamentable estat general de la via pública i en 
reclamava l’arranjament urgent en entendre que perjudica els 
seus negocis. Aquesta és una prioritat compartida amb la ma-
teixa Associació de Veïns de Ferreries - Sant Vicent que, en 
una trobada recent, destacava també la necessitat d’elaborar i 
posar en marxa un Pla especial per a la millora de la casota de 
Ferreries i el seu entorn que comporti una millora urbanística i 
també de caràcter social.

Cristina Pallarès
Secretaria de Barris


