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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

horari a la seu: dimarts de 17.30h a 20.30h
telèfons: 977 444 026 - 647 288 774
A/e: tortosa@esquerra.org
web: http://www.esquerra.cat/tortosa
d.l.: t.-1.256-2007

esquerra  t’escolta

/contacta/

/breus/ /titular/
El regidor Ricard Forés ha estat elegit nou  
vicepresident de l’Associació Terres de  
Rivière. Aquesta associació europea agrupa 
ciutats amb l’objectiu comú de la protecció 
dels seus rius i la seva promoció turística.

El passat Divendres 1 de Febrer varem posar 
en marxa la Campanya “Tortosa al Tren”, 
que reivindica més i millors trens i unes  
estacions dignes per al nostre territori. 

El proper Dijous 6 de Març, el vicepresident 
de la Generalitat i President d’Esquerra Re-
publicana, Josep Lluís Carod-Rovira, visita 
Tortosa per fer el meeting de final de campan-
ya a l’auditori Felip Pedrell. Us hi esperem!

...

...

/frase/

“De la mateixa manera que no 
seria un esclau, tampoc seria 

un amo. Això expressa la meva 
idea de la democràcia. ” 

(Abraham Lincoln)

“Hem de treballar des de 
Madrid per aconseguir nous 
espais de sobirania i que 
ens donin allò que ens toca 
sobretot pel que respecta 
al finançament i a les com-
petències que incorpora el 
nou Estatut” (Joan Ridao - entrevista pàg.2)

<< Edita Fundació Josep Irla >>

Imatge cedida per directe.cat



/entrevista/
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Ara venen eleccions i el PP i CiU recuperen 

els transvasaments de l’Ebre i el Roine, què 

farà Esquerra en aquesta  nova Guerra de 

l’Aigua?

La gestió del cicle de l’aigua va fer un tomb 

important en el moment en què es va descar-

tar el transvasament de l’Ebre –un compromís 

electoral d’Esquerra, promotora, des d’un bon 

començament, de la lluita antitransvasament, 

al costat de la majoria social del territori. Al-

hora, però, va  quedar mancada d’una verita-

ble alternativa de model de gestió per part de 

l’Administració que generés un canvi d’hàbits 

signifi catiu i que donés sortida a la deman-

da generalitzada d’aplicar un nou sistema de 

gestió d’un bé limitat i escàs en el nostre país 

com és l’aigua. En aquest sentit, proposem, 

en primer lloc, l’aplicació dels principis de la 

nova cultura de l’aigua en la gestió del cicle 

de l’aigua i de les conques hidrogràfi ques, amb 

l’acceleració de l’execució d’infraestructures 

necessàries per completar el pas cap al nou 

model de gestió, desestimant completament 

els grans transvasaments, de l’Ebre o del Roi-

ne. I, en segon lloc, impulsarem una nova Llei 

de l’Aigua que permeti consolidar defi nitiva-

ment els principis de la nova cultura de l’aigua. 

Per altra banda, exigirem el traspàs de plenes 

competències en disponibilitat i gestió dels re-

cursos hídrics. 

Esquerra sempre ha defensat que Cata-

lunya ha rebut un maltracte pel que fa a 

inversions en  infraestructures per part de 

l’Estat, i Tortosa i l’Ebre som els oblidats 

dels maltractats, què en penseu?

Esquerra és el referent natural en el camp de 

les reivindicacions ambientals i territorials a 

gran part de Catalunya i molt especialment a 

les terres de l’Ebre. Ho és per implicació since-

ra i per una major i millor implantació territorial. 

Les infraestructures han estat històricament la 

gran mancança de les Terres de l’Ebre. Mal-

grat estar ubicades en un lloc estratègic geo-

gràfi cament, han estat oblidades. La presència 

d’Esquerra a Madrid la darrera legislatura ha 

fet possible impulsar algunes infraestructures 

llargament demandades i reivindicades pel te-

rritori. Però el problema ha estat que després 

no s’han executat amb la celeritat i regularitat 

que calia. I així ho ha denunciat reiteradament 

Esquerra. La majoria d’infraestructures incor-

porades als Pressupostos són les mateixes 

que incorporem al programa electoral perquè 

malgrat tenir partida pressupostària el seu 

grau d’execució ha estat mínim. L’exemple pa-

radigmàtic és la variant de l’Aldea, la N340.

Si el PSOE no ens retorna els nostres 

impostos per fer la variant de l’Aldea o 

s’oblida d’invertir en el tram d’autovia de 

l’interior entre L’Hospitalet i la Jana, creu 

que ens està castigant per ser el centre de 

l’Euroregió Mediterrània, altrament dit Paï-

sos Catalans?

Esquerra i concretament el diputat Pep Andreu 

aconseguia durant la negociació dels Pressu-

postos Generals de l’Estat per l’any 2005 intro-

duir una partida d’un milió d’euros per redactar 

el projecte de l’obra. Així es desencallava un 

projecte històricament reivindicat perquè és un 

punt de col•lapse viari a les Terres de l’Ebre i 

que ha comportat una alta sinistralitat. Des de 

llavors la denúncia del retard en el compliment 

dels terminis previstos ha estat una constant 

del diputat d’Esquerra i de l’alcalde indepen-

dentista d’aquest municipi.

A Tortosa necessitem un tercer pont, Es-

querra el porta al programa?

Aquest és un tema que Esquerra porta al pro-

grama electoral per les eleccions espanyoles 

perquè entenem que és responsabilitat de 

l’Estat. Malgrat que els vials d’accés al pont 

són de competència municipal, el pont creua el 

riu Ebre i entenem que això és de la seva res-

ponsabilitat i implica la seva participació en la 

construcció. Aquest és un projecte estratègic 

pel futur de Tortosa, tant pel seu creixement 

urbanístic com per la connexió amb la zona 

universitària, fi ral i esportiva. A més de supo-

sar una millora i major racionalitat en el tràfi c 

de vehicles dins la ciutat. Per tot això, en la 

propera legislatura Esquerra treballarà i insis-

tirà per tal que el tercer pont sigui inclòs als 

Pressupostos de l’Estat.

La xarxa ferroviària  a les Terres de l’Ebre 

té mancances al nord (Ribera) i al Sud 

(Tortosa), serem bel•ligerants a Madrid en 

aquests temes?

Des del 2005 s’han anat fent esmenes als 

Pressupostos Generals de l’Estat, en el sen-

tit de demanar una millora integral de la xarxa 

ferroviària de les terres de l’Ebre, tan al Sud 

(Tortosa) com la línia Reus-Mora-Flix. Esque-

rra porta anys fent una aposta estratègica de 

país pel transport col•lectiu i més concreta-

ment pel ferrocarril. Així en diferents progra-

mes electorals hem inclòs estudiar la viabilitat 

de l’eix ferroviari de Ponent, que uniria Tortosa 

amb Lleida.

La sanitat, l’educació i la immigració són 

temes claus, com podem afrontar aquests 

temes? 

Sanitat i educació són competències de la 

Generalitat de Catalunya, mentre que la immi-

gració està en mans de l’Estat, perquè l’acord 

entre Mas i Zapatero va fer caure de l’Estatut 

totes les competències que s’atribuïen a Cata-

lunya en aquesta matèria. Però tot i que són 

àmbits molt diferents, tenen una gran limita-

ció que frena el desenvolupament en aquests 

àmbits: el fi nançament. Per aquest motiu 

és imprescindible assolir un bon acord de fi -

nançament durant la propera legislatura per tal 

millorar el funcionament d’aquests serveis. A 

millor fi nançament, millors serveis.

Pere Muñoz, l’alcalde de Flix, serà el pro-

per senador de l’Ebre a Madrid, quin paper 

n’espera? 

Pere Muñoz ha demostrat sobradament la 

seva vàlua com a alcalde de Flix i estic con-

vençut que farà un molt bon paper al Senat 

defensant els interessos del nostre país, però 

protegint amb especial cura i dedicant-li més 

atenció a les Terres de l’Ebre. És un bon exem-

ple a seguir per la seva bona feina i per la seva 

reputació, tant per la vessant política com per 

la personal.

Robert Verge

Vocal Imatge i Comunicació



Quan el PSOE de Zapatero ens ensenya als catalans el dimoni del PP (transvasament, anticatalanisme...) per  demanar-nos el 
vot, s’oblida que  tenim una dita que el desemmascara completament. Aquesta diu, dos vegades BO, vol dir BOBO! I Zapatero i  el 
PSC han pres la ciutadania per bobos si pensen que amb una gran apagada, un sistema ferroviari de pena i un Estatut de fi reta 
els votarem.

També estem farts que la dreta (CiU) vengui els interessos de tots a canvi de compensacions personals, com ja ho van fer amb 
l’Estatut de la Moncloa, o quan ara reclamen a Madrid allò que no van obtenir al Parlament de Catalunya. I no cal recordar el 
Transvasament de l’Ebre...

Tampoc pensem, els catalans, que ICV pugui representar el conjunt del País. És un partit que predica el bon rotllo però que a l’Ebre 
no traurà representació parlamentària i on segur que no serà un vot útil. Per tot això, i sobretot perquè Esquerra sempre defensa 
els interessos de la gent de Tortosa i l’Ebre, fes confi ança a Pere Muñoz, l’únic ebrenc d’esquerres a Madrid!

Felip Monclús
President de l’Executiva

Pere Muñoz, la veu de l’Ebre a Madrid!
/articles/

../tortosa/revista/

Esquerra et parla - març 2008 3

Treballem, els polítics d’ERC?
Al gener va fer un any que vaig tornar a deixar de fer de metge 
per tornar a fer de polític. De la mà d’en Josep Huguet, un dels 
consellers d’Esquerra Republicana, he tornat per portar la Direc-
ció dels Serveis Territorials del Departament d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa a les Terres de l’Ebre, la futura Vegueria. 

Aquest Departament té tres grans branques: la Secretaria de Co-
merç i Turisme, la d’Indústria i Empresa i la d’Universitats.

De vegades, topo amb gent que em pregunta “ i tu de què fas?”, 
altres diuen “treballeu, els polítics?”.

Vull contestar-los explicant resultats:

Hem aconseguit incloure al Pla d’inversions universitàries de 
Catalunya els diners necessaris, 15.000.000 d’€, per construir 
l’edifi ci del nou campus a Tortosa, aviat la URV ja podrà encarre-
gar les obres. 

S’ha aconseguit incrementar els incentius per afavorir l’empresa 
comercial i sobrepassar 1.300.000 € durant el 2007.

Hem aconseguit aportar fi ns a 1.000.000 d’€ d’incentius en ma-
tèria de turisme, a part dels del Pla de dinamització turística. 

Tres resultats que contribuiran a millorar la formació i el teixit 
econòmic de les nostres terres. Ha estat un treball en equip, co-
ordinat per Lluís Salvadó, delegat del Govern. 

S’ha aconseguit que a Tortosa s’imparteixin cursos per acreditar-
se com a operador de grues torre, les de la construcció, ja no cal 
anar a formar-se a Tarragona. 

Si considereu que els polítics d’Esquerra treballem, feu refl exionar 
als vostres coneguts sobre a qui cal donar suport a les properes 
eleccions d’Espanya, a Madrid se’ns ha perdut molt. L’objectiu 
és fer de Catalunya un país de primera, la independència ens ho 
demana.

Josep F. Monclús
Director dels Serveis Territorials 

d’Innovacio, Universitats i Empresa
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Impulsem, des de l’Ajuntament, les 
al•legacions al Pla de transports de Catalunya
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PAM. El compromís d’Esquerra amb la ciutat

/opinió/

El passat 15 de gener es va presentar a l’opinió pública el Pla 
d’Acció Municipal (PAM) de l’Ajuntament de Tortosa.

Es tracta d’un document innovador en política tortosina, ja que 
no només serveix com a guia de treball per als regidors, sinó 
també com a document de seguiment de les accions del govern 
per part de l’oposició i la ciutadania, reforçant així els mecanis-
mes de control democràtic a la nostra ciutat.

Ara bé, des d’Esquerra de Tortosa estem orgullosos del docu-
ment, no només pel compromís que assumim davant la ciutada-
nia, sinó també perquè en les accions del PAM hi ha refl ectit el 
90% del programa electoral amb el qual ens vam presentar a les 

passades eleccions municipals.

Les accions del PAM es divideixen en àrees de govern, i men-
cionar-les totes seria massa enfarfegós, però es poden men-
cionar algunes responsabilitat dels regidors d’Esquerra a títol 
d’exemple, com ara la creació d’un cinturó verd - patrimonial al 
voltant de les nostres (desconegudes) fortifi cacions, l’impuls i 
creació d’un dels primers Centres d’Acollida Turística de Cata-
lunya a la nostra ciutat o la millora i ampliació dels serveis de 
transport públic a Tortosa.

Jordi Arrufat Agramunt
Militant

El meu camí cap a la independència
Encara no tinc trenta anys, i no sé si algun dia podré veure com la utopia deixa de ser-ho i es converteix en realitat. Per a mi, la in-
dependència no és només un tros de paper que em diu a quin estat o país pertanyo, és alguna cosa més, és un estat de l’ànima.

Jo no necessito que ningú em digui d’on sóc, tinc molt clar quina és la meva terra, el meu idioma, els meus costums i els meus 
ideals. Esquerra és una eina més per fer força i aconseguir arribar a aquesta situació, però hem de ser les persones, els catalans, 
qui siguem conscients de qui som i del que volem. 

La independència no és un fi , és un camí, una forma de viure que no es basa només en aconseguir un únic objectiu, és la forma 
de pensar i de sentir el dia a dia. No podem exigir-la si no som capaços de demostrar que tenim una identitat pròpia, i això no-
més podem fer-ho mentrestant recorrem el camí. No podem permetre que els qui no ens donen la independència ens facin sentir 
menys lliures. El camí no és fàcil, però la perseverança, la unió i la força ens poden ajudar a aconseguir els nostres objectius. 
Visca Catalunya independent!

Mireia Consarnau
Secretaria Imatge i Comunicació

Havent-se presentat el Pla de transports públics de Catalunya, que 
inclou les accions que hauria de dur a terme la Generalitat —de-
partament de PTOP (PSC)—  i sobretot l’Estat (PSOE) pel que fa 
a autobús i a ferrocarril en els pròxims anys i estant en període 
d’al•legacions, els regidors d’Esquerra hem decidit impulsar, des 
del govern municipal, les reclamacions a un Pla que considerem 
absolutament insufi cient per a les nostres terres. Hem reclamat, 
entre d’altres: 

BUS: Millora de freqüències de línies actuals. Noves línies als po-
lígons i pobles del municipi, millora de la connexió amb l’Hospital 
de Jesús, serveis exprés Tortosa – l’Aldea – Amposta - la Ràpita 
– Alcanar i nou servei Tortosa - Móra. 

TREN: Més periodicitat i qualitat dels regionals a Barcelona i Vi-
naròs; aturada de l’Euromed a l’Aldea i redacció del projecte de la 
línia ferroviària Alfacs – Tortosa – Móra – Lleida.

Ricard Forés i Valentí Marin
Regidors d’ERC-Tortosa


